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บทคัดย่อ

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นและพฤติกรรมกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำในส่วนงำนทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งศึกษำข้อเสนอแนะ
และควำมคิดเห็นต่อระบบบริกำรกำรศึกษำในส่วนงำนทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ ระหว่ำง 21-25 ปี ส่วนใหญ่ศึกษำอยู่ในคณะครุศำสตร์มำกที่สุด ศึกษำอยู่ในปีที่ 3 ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำใน 6.01 – 9.00 น. สถำนที่ใช้งำนระบบส่วนใหญ่ คือ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมนูที่ใช้งำนเป็นประจำ คือ เมนูผล
กำรศึกษำ จำกข้อมูลกำรใช้งำนระบบพบว่ำระยะเวลำในกำรใช้งำนระบบทะเบียนของนักศึกษำโดยเฉลี่ย 17.46 นำที/ครั้ง ระยะเวลำในกำรใช้งำนระบบที่มำกที่สุด คือ 3,000 นำที/ครั้ง
และน้อยที่สุด คือ 0.5 นำที/ครั้ง ในส่วนควำมถี่ในกำรใช้งำน ใน 1 ภำคเรียนโดยเฉลี่ย 12.81 ครั้ง โดยควำมถี่ในกำรใช้งำนที่มำกที่สุด คือ 200 ครั้ง และน้อยที่สุด คือ 1 ครั้ง
จำกกำรศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพของกำรใช้งำนระบบทะเบียนนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่พบว่ำภำพรวมของระบบมีประสิทธิภำพมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.02 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ด้ำนควำมถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.09 รองลงมำคือ ด้ำนควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 และด้ำนควำม
เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03
บทนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบบริกำร
กำรศึกษำ โดยมีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรทำงำนมำกขึ้น โดย
พัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำในส่วนงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถบริกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในส่วนของระบบกำรลงทะเบียนออนไลน์ ระบบตรวจสอบผล
กำรเรี ย นออนไลน์ ให้ส ำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรของนัก ศึก ษำที่ เพิ่ ม มำกขึ้น
ในแต่ละปีทั้งระดับปริญญำตรี ปริญญำโทที่ใช้งำนระบบในส่วนงำนทะเบียน และระบบ
บริกำรกำรศึกษำเป็นอย่ำงจำนวนมำก
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐำนะเป็นพนักงำนปฏิบัติงำนได้เล็งเห็นควำมสำคัญของ
กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จึงสนใจทำกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำในส่วนงำนทะเบียนมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข พัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำในส่วน
งำนทะเบียนต่อไปในอนำคต
วั ต ถุ ป ระสงค์

1. เพื่อศึกษำประสิทธิภำพของกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำในส่วน
งำนทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
2. เพื่ อ ศึ ก ษำพฤติ ก รรมกำรใช้ งำนระบบบริ ก ำรกำรศึ ก ษำในส่ ว นงำน
ทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
วิ ธี ก ารวิ จั ย

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย โดยแบบสอบถำมแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อ มูล ส่ว นบุคคล ตอนที่ 2 ปัจ จัย ด้ำ นพฤติ กรรม
ตอนที่ 3 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนระบบทะเบียนนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชี ยงใหม่ และตอนที่ 4 ข้อ เสนอแนะ โดยประชำกรที่ ใ ช้ ใ นกำรศึ ก ษำครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2562
มีจำนวน 14,780 คน และกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ประมำณ 390 คน ใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, Taro. 1973)
ซึ่งผู้วิจัยได้ทำกำรเก็บข้อมูลกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try-out) จำนวน 30 ชุด เพื่อ
หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม เมื่อได้ขนำดตัวอย่ำง เก็บข้อมูลตัวอย่ำงเพื่อนำมำ
วิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย จำกนั้นดำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวน 400 ชุดและวิเครำะห์ อภิปรำยผล ตำมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย

ผลการวิ จั ย
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนระบบทะเบียน ค่ำเฉลี่ย
มำตรฐำน ควำมหมำย
1. ด้ำนควำมเหมำะสม
4.03
0.68
มำก
มำก
2. ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ
4.02
0.70
มำก
3. ด้ำนควำมถูกต้อง
4.09
0.67
4. ด้ำนกำรทำงำนร่วมกัน
3.95
0.79
มำก
5. ด้ำนควำมปลอดภัย
4.04
0.73
มำก
6. ด้ำนกำรบรรลุเป้ำหมำย
4.02
0.69
มำก
รวมทั้งหมด
4.02
0.70
มำก
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานระบบทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้
จำกพฤติกรรมกำรใช้งำนระบบทะเบียนของนักศึกษำ พบว่ำ ช่วงเวลำที่
ใช้งำนบ่อยที่สุด คือ ช่วงเวลำ 6.01 – 9.00 น. ร้อยละ 32.13 รองลงมำคือ ช่วงเวลำ
18.01 – 6.00 น. ร้อยละ 26.48 ช่วงเวลำ 12.01 – 16.00 น. ร้อยละ 20.57 และ
ช่วงเวลำ 9.01 – 12.00 น. ร้อยละ 17.74 ตำมลำดับ
สถำนที่ใช้งำนระบบนักศึกษำส่วนใหญ่ใช้งำนระบบภำยในมหำวิทยำลัย
รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ ร้ อ ยละ 54.76 ใช้ ง ำนภำยในบ้ ำ นพั ก ร้ อ ยละ 43.44 และร้ ำ น
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 1.80
เมนูที่ใช้งำนเป็นประจำ คือ เมนูผลกำรศึกษำ ร้อยละ 39.32 รองลงมำ
คือ เมนูประวัตินักศึกษำ ร้อยละ 25.09 เมนูคำร้องออนไลน์ -ขอเทียบโอนรำยวิชำ
ร้อยละ 12.59 และเมนูอื่น ๆ ร้อยละ 9.67 ตำมลำดับ
ระยะเวลำในกำรใช้ ง ำนระบบทะเบี ย นโดยเฉลี่ ย 17.46 นำที / ครั้ ง
โดยระยะเวลำในกำรใช้งำนระบบที่มำกที่สุด คือ 3,000 นำที / ครั้ง และระยะเวลำ
ในกำรใช้ ง ำนระบบที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 0.5 นำที / ครั้ ง ในส่ ว นควำมถี่ใ นกำรใช้ ง ำน
ใน 1 ภำคเรียนโดยเฉลี่ย 12.81 ครั้ง โดยควำมถี่ในกำรใช้งำนที่มำกที่สุด คือ 200 ครั้ง
และควำมถี่ในกำรใช้งำนที่น้อยที่สุด คือ 1 ครั้ง

บทสรุ ป
จำกผลกำรวิจัยศึกษำประสิทธิภำพของกำรใช้งำนระบบทะเบียนนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพของกำรใช้งำน
ระบบทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 โดยทุกด้ำนมีประสิทธิภำพในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับ งำนวิจัยของ พัชรำภรณ์
ตัณฑพำทย์ (2554) ที่ทำกำรศึกษำประสิทธิภำพของกำรใช้งำนระบบทะเบียนนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรี โดยพบว่ำมีประสิทธิภำพในระดับมำกทุกด้ำ น ได้แก่
ด้ำนควำมเหมำะสม ด้ำนควำมถูกต้อง ด้ำนกำรทำงำนร่วมกัน ด้ำนควำมปลอดภัย และด้ำนควำมสอดคล้องกับข้อกำหนด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมพร เพียรพิทักษ (2548)
ที่ศึกษำเรื่อง ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของงำนทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ พบว่ำ พบวำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของงำนทะเบียนและสถิติ
นิสิตกองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยรวม 3 ด้ำนอยู่ในระดับดี

