บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ ปี การศึกษา
ปี งบประมาณ พ.ศ.
รังสิมา เมฆมงคล*
หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็ นหน่วยงานหนึงในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นเรศวร ทีมุง่ ให้ บริการทางวิชาการ และกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยสนับสนุนให้ ดําเนินงาน
อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ทังนีจึงได้ นําระบบเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการดําเนินงานอย่าง
หลากหลาย โดยในส่วนของงานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษาได้ นําระบบทะเบียน
ออนไลน์ มาช่วยอํานวยความสะดวก ทังแก่ผ้ เู รียน ผู้สอน เจ้ าหน้ าทีในหน่วยงานสนับสนุนและ
คณะวิชา และผู้เกียวข้ องกับนิสิต โดยผู้ใช้ บริการฐานข้ อมูลสามารถเข้ าไปตรวจสอบเกียวกับ
การเรียน การสอน เช่น ตรวจสอบตารางเรียน ตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตร การดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคําร้ อง หรือกระทําการใดๆ ทีเกียวข้ องกับการเรียน ตามปฏิทินการศึกษา เช่น การ
ลงทะเบียนเรียน การเพิมถอนรายวิชา ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ได้ ด้วยตนเอง ทุกทีทุกเวลา
ในช่วงเวลาทีกําหนด ซึงการนําเทคโนโลยีดงั กล่าวเข้ ามาช่วยในการปฏิบตั ิงาน และการให้ บริการ
ทําให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว อีกทังช่วยลดขันตอนการทํางานได้ มาก เมือเทียบกับการ
ทํางานของกองบริการการศึกษาเมือ - ปี ย้ อนหลัง ทีนิสติ ต้ องเข้ าแถวยาว เพือรอยืนแบบฟอร์ม
ให้ เจ้ าหน้ าทีดําเนินการลงทะเบียนเรียน หรือรอเจ้ าหน้ าทีดําเนินการ เพิม-ถอน รายวิชา เป็ นต้ น
แม้ วา่ เทคโนโลยีจะช่วยอํานวยความสะดวก ทังช่วยให้ เกิดความรวดเร็ว และลดขันตอน
การดําเนินการต่างๆ เพียงใด หากผู้ใช้ เทคโนโลยี เพียงแค่นําเทคโนโลยีเข้ ามาและใช้ ไปตามหน้ าที
ทีต้ องปฏิบตั ิ โดยไม่สนใจจะพัฒนา หรือปรับปรุงให้ เกิดประสิทธิภาพตรงตามความต้ องการของ
ผู้ใช้ เทคโนโลยีโดยรวม ย่อมไม่สง่ ผลให้ เกิดการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทีนําเทคโนโลยี
นัน เข้ ามาใช้ เมือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึงในองค์กร หยุดพัฒนา หน่วยงานนันก็จะเป็ น
ภาระฉุดรังให้ องค์กรนันก้ าวไปในโลกปัจจุบนั ได้ ช้าลง และไม่ทนั ต่อการแข่งขันในเวทีสากล

*นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ดังนันผู้วิจยั ได้ เล็งเห็นว่า ปัญหาจากการหยุดนิง ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทีนํามาใช้ ใน
งานนัน เป็ นปั ญหาสําคัญทีไม่อาจมองข้ ามไปได้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจทีจะประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ ประจําปี การศึกษา
ขึน โดยเก็บข้ อมูลจากผู้ใช้
ฐานข้ อมูลทีเป็ นนิสิต อาจารย์ เจ้ าหน้ าที จากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ โดยการสุม่ ตัวแทนประชาการจากทุกกลุม่ สาขาวิชา และส่วน
หนึงจากผู้ใช้ บริการทีมาติดต่อทีกองบริการการศึกษาโดยตรง ซึงผู้วิจยั จะได้ นําผลการประเมิน
ความพึงพอใจ และข้ อเสนอแนะของผู้ใช้ ฐานข้ อมูลครังนี เสนอต่อผู้บงั คับบัญชา เพือสังการ ใน
การปรับปรุงพัฒนาการใช้ ฐานข้ อมูลในด้ านต่างๆ ให้ เต็มประสิทธิภาพ และตรงตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ ฐานข้ อมูล เพือให้ เกิดความพึงพอใจมากทีสุดทังผู้รับบริการและผู้ให้ บริการ อีกทังการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการฐานข้ อมูลในครังนี ยังเป็ นส่วนหนึงในกระบวนการ
ประเมินผล เพือนําไปสูก่ ารปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพของกองบริการการศึกษา ใน
องค์ประกอบที การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชีที . ศักยภาพของระบบฐานข้ อมูลเพือการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือให้ ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการฐานข้ อมูล ประจําปี การศึกษา
2. เพือนําผลการประเมินไปใช้ ในการวางแผนการพัฒนาฐานข้ อมูล ทีใช้ ในการให้ บริการ
ให้ เกิดประสิทธิภาพ และความพึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ ฐานข้ อมูลมากทีสุด
3. เพือนําข้ อเสนอแนะจากผู้ใช้ บริการฐานข้ อมูล มาพิจารณาความเป็ นไปได้ทีจะพัฒนา
ฐานข้ อมูลให้ ผ้ใู ช้ ฐานข้ อมูลเกิดความพึงพอใจมากทีสุด
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนีมีขอบเขตของการวิจยั ดังต่อไปนี
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากร ได้ แก่ ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลจากทุกสังกัดกลุม่ สาขาวิชา ได้ แก่
1. . กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ประกอบด้ วย คณะเภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ
สหเวชศาสตร์
1.1. กลุม่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกอบด้ วย คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
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1.1. กลุม่ มนุษยศาสตร์ ประกอบด้ วย คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
. กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครังนี ได้ แก่ผ้ ใู ช้ ฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ ปี
การศึกษา
จากคณะในทุกสังกัดกลุม่ สาขาวิชา โดยการสุม่ แบบเจาะจง คือ กลุม่
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้ แก่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะทันตแพทย์
กลุม่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้ แก่ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุม่ มนุษยศาสตร์ ได้ แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ รวมจํานวนทังสิน คน
. เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูล ปี
การศึกษา
โดยแบ่งเป็ น ตอน ประกอบด้ วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบวัดความคิดเห็นเกียวกับการใช้
ฐานข้ อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ (Rating Scale)
ตามวิธีของ ลิเคอร์ท ( Likert) และข้ อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการใช้ งานฐานข้ อมูล ลักษณะเป็ น
ข้ อคําถามปลายเปิ ด
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์
ปี การศึกษา
สรุปผลได้ ดงั นี
1. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูล อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) โดย
ความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับการใช้ ฐานข้ อมูลในเรืองต่างๆ จากระดับความ
พึงพอใจจากมากไปน้ อย ดังนี
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 11 ข้ อ คือ ผู้ใช้ ฐานข้ อมูล
คิดว่าการลืมรหัสผ่าน (Password)มีผลต่อการเข้ าใช้ ระบบฯ มีคา่ เฉลีย . , ผู้ใช้ ฐานข้ อมูล
สามารถตรวจสอบตารางเวลาเรียนผ่านระบบฯ ได้ สะดวก มีคา่ เฉลีย 3.87, ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลคิดว่า
การตรวจสอบผลการเรียนในระบบฯ สามารถทําได้ สะดวก มีคา่ เฉลีย 3.86, ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลคิดว่า
การคํานวณผลการเรียนผ่านระบบฯ ถูกต้ อง มีคา่ เฉลีย 3.69, การตรวจสอบห้ องเรียนของแต่ละ
รายวิชาในระบบฯ สามารถทําได้ สะดวก มีคา่ เฉลีย 3.67, ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลคิดว่าการยืนสําเร็จ
การศึกษาผ่านระบบฯ สามารถทําได้ สะดวก มีคา่ เฉลีย 3.67, ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลคิดว่าการตรวจสอบ
สําเร็จการศึกษาผ่านระบบสามารถทําได้ สะดวก มีคา่ เฉลีย 3.63, ระบบฯ สําหรับการตรวจสอบ
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สําเร็จการศึกษาช่วยให้ ได้ ข้อมูลทีรวดเร็ว ทันสมัย และเชือถือได้ มีคา่ เฉลีย 3.62, ข้ อมูลรายวิชา
ตามโครงสร้ างหลักสูตรของท่านทีได้ จากการตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
มีคา่ เฉลีย 3.58, ท่านสามารถตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียนในแต่ละเทอมได้ สะดวก มี
ค่าเฉลีย 3.53 และคําอธิบายขันตอนการยืนสําเร็จการศึกษาในระบบฯ มีความเข้ าใจได้ ง่าย มี
ค่าเฉลีย 3.53
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูลอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ข้ อ คือ โครงสร้ างหลักสูตร
ในระบบฯ มีรายละเอียดถูกต้ องตรงตามหลักสูตรของท่าน มีคา่ เฉลีย 3.48, ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลคิดว่า
การเข้ าใช้ ระบบการลงทะเบียน (Login) สามารถทําได้ สะดวก มีคา่ เฉลีย 3.47, การค้ นหารายวิชา
ทีลงทะเบียนของเทอมเพือตรวจสอบตารางเรียน สามารถทําได้ สะดวก มีคา่ เฉลีย 3.44 และ
ระยะเวลาทีกําหนดให้ ผ้ใู ช้ ฐานข้ อมูลอยู่ในระบบฯ สําหรับการลงทะเบียนผ่านเครือข่าย (20 นาที)
เพียงพอสําหรับการดําเนินการ มีคา่ เฉลีย 3.25
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูลตามรายด้ านของการให้ บริการ
ฐานข้ อมูล อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยมีคา่ เฉลียรวมทุกด้ านคือ . โดยเรียงลําดับความ
พึงพอใจการใช้ ฐานข้ อมูลในด้ านต่างๆ จากระดับความพึงพอใจจากค่าเฉลียมากไปน้ อย ดังนี
ด้ านการตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต มีคา่ เฉลีย . , ด้ านการตรวจสอบตาราง
เรียนของนิสติ มีคา่ เฉลีย . , ด้ านการการตรวจสําเร็จการศึกษา มีคา่ เฉลีย . , ด้ านการยืน
สําเร็จการศึกษา มีคา่ เฉลีย . , ด้ านการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มีคา่ เฉลีย 3. และ ด้ านการ
ตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตรของนิสิต มีคา่ เฉลีย 3.78
. ข้ อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการใช้ งานฐานข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยจัดกลุม่ ข้ อเสนอแนะให้ สอดคล้ องกับการให้ บริการเป็ นรายด้ านได้ ด้ าน ดังต่อไปนี
ด้ านการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ผู้ใช้ งานฐานข้ อมูลมีข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุง
เรียงตามลําดับความถี จากมากไปน้ อยดังนี ช่วงลงทะเบียนระบบช้ ามาก มีคา่ ความถี
ช่วงลงทะเบียนเว็บล่มบ่อยมาก มีคา่ ความถี ควรเปิ ดระบบ ชัวโมง มีคา่ ความถี
ช่วงลงทะเบียนเข้ าระบบยากมาก มีคา่ ความถี ควรเลือนเวลาปิ ดระบบเป็ นหลังเทียงคืน มี
ค่าความถี และข้ อเสนอแนะทีมีคา่ ความถีเป็ น มีจํานวน ข้ อเสนอแนะ คือ การค้ นหา
รายวิชาลงทะเบียนควรแยกเป็ นชันปี การตรวจสอบรายวิชาก่อนการลงทะเบียน การแบ่งกลุม่
ตารางเรียนอ่านยาก ควรขยายเวลาการอยู่ในระบบ ควรจะเพิม-ถอน รายวิชาในเว็บได้ ตลอด
การศึกษา ฐานข้ อมูลควรแยกประเภทนิสิตให้ ชดั เจน เป็ นภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือสําเร็จ
การศึกษา ควรจะลดเวลาปิ ดสํารองข้ อมูล หรือไม่มีเลยก็ได้ ควรระบุให้ ชดั เจนว่าวิชาไหนให้ คณะ
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ไหนลงได้ บ้าง เวลาลงทะเบียนควรแยกชันปี อย่างชัดเจน บางครังยืนยันผลลงทะเบียนแล้ วแต่
ระบบยังแจ้ งว่าไม่ได้ ยืนยัน มีปัญหาตอนลงเลือกเสรีมาก ควรเพิม Server ควรให้ ทกุ คนมีสิทธิ
ลงทะเบียน ถ้ านิสิตมากเกินให้ ใช้ วิธี Random
ด้ านการตรวจสอบตารางเรียนของนิสติ ผู้ใช้ งานฐานข้ อมูลมีข้อเสนอแนะเพือการ
ปรับปรุงเรียงตามลําดับความถี จากมากไปน้ อยดังนี ปั จจุบนั ผู้สอนต้ องคลิกเข้ าไปดูตารางของ
นิสิตรายคน ควรมีตารางรวมของนิสิตทังเอก มีคา่ ความถี และข้ อเสนอแนะทีมีคา่ ความถีเป็ น
มีจํานวน ข้ อเสนอแนะ คือ การแจ้ งเปลียนชือรายวิชายังไม่ชดั เจน ทําให้ หาชือรายวิชาไม่พบ ควร
ปรับปรุงเรืองการค้ นหารายวิชาในเทอมทีจะเปิ ดสอนให้ เข้าใจง่าย เมือเปลียนปี การศึกษาย้ อนหลัง
จะไม่สามารถเปลียนกลับมาปี ปัจจุบนั ได้ ไม่ควรให้ นํารายวิชามาเก็บไว้ แต่ไม่ยืนยันได้ ระบบ
ตารางเรียนรวมของนิสติ เปิ ดไม่ได้ วิชาทีเปลียนแปลงควรปรับในโครงสร้ างด้ วย ไม่ควรไปอยู่ใน
เลือกเสรี บางรายวิชาเปิ ดรับน้ อยทําให้ พลาดลงทะเบียน
ด้ านผลการเรียนของนิสิต ผู้ใช้ งานฐานข้ อมูลมีข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงเรียง
ตามลําดับความถี จากมากไปน้ อยดังนี เกรดออกช้ ามากมีผลกับสภาพนิสิต มีคา่ ความถี และ
ข้ อเสนอแนะทีมีคา่ ความถีเป็ น มีจํานวน ข้ อเสนอแนะ คือ ช่วงกรอกเกรดระบบช้ ามาก พบ
ข้ อมูลผิดพลาดในการประมวลผลเกรดเฉลีย
ด้ านการตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตร ผู้ใช้ งานฐานข้ อมูลมีข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุง
เรียงตามลําดับความถี จากมากไปน้ อยดังนี ตรวจสอบจบยังมีปัญหาแสดงรายการของรายวิชา
ผิดพลาดเยอะ ควรปรับปรุง มีคา่ ความถี และข้ อเสนอแนะทีมีคา่ ความถีเป็ น มีจํานวน
ข้ อเสนอแนะ คือ การตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตรบางรายวิชาเรียนไปแล้ วแต่ระบบเช็คไม่ผา่ น
ต้ องไปทําเรืองเอง ควรปรับปรุงแผนการเรียนอยู่ตลอดเพราะบางหลักสูตรมีการปรับแผน ระบบ
ตรวจสอบจบดูยาก
ด้ านการใช้ งานทัวไป ผู้ใช้ งานฐานข้ อมูลมีข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงเรียงตามลําดับ
ความถี จากมากไปน้ อยดังนี ข้ อเสนอแนะทีมีคา่ ความถีเป็ น มีจํานวน ข้ อเสนอแนะ คือกรณี
นิสิตส่งข้ อความให้ ผ้ สู อน ข้ อความเก่าทีไม่ใช้ แล้ วค้ างอยูจ่ ํานวนมาก มหาวิทยาลัยมีระบบ
ฐานข้ อมูลให้ บริการเป็ นเรืองทีดีมาก และข้ อเสนอแนะทีมีคา่ ความถีเป็ น มีจํานวน
ข้ อเสนอแนะ คือ ควรแก้ ปัญหาให้ ระบบรองรับผู้เข้ าใช้ ได้ มากกว่านี ควรให้ มีการบันทึกกิจกรรม
และอัพเดทขึนระบบด้ วย ให้ คําอธิบายต่างๆ ให้ ละเอียด หากมีการแจ้ งข้ อมูลแก่นิสติ ควรแจ้ ง
ล่วงหน้ า สัปดาห์ อยากให้ เพิมข้ อมูลเกียวกับระเบียบการศึกษาทีควรรู้ บางครังระบบรวน

6

พบหนีค้ างชําระ สถานะต่างๆ ของนิสิตยังไม่ถกู ต้ องควรตรวจสอบและอัพเดท ควรตกแต่งระบบ
เพือความสวยงามเพิมขึนด้ วย ระบบทําให้ สะดวกในการค้นหาข้ อมูล
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า การประเมิ น ความพึง พอใจของผู้ใ ช้ ฐ านข้ อมูล ระบบทะเบี ย น
ออนไลน์ ประจําปี การศึกษา 2553 ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจแยกเป็ น
รายด้ าน คือ ด้ านการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ด้ านการตรวจสอบตารางเรี ยนของนิสิต ด้ านการ
ตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต ด้ านการตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตร ด้ านการตรวจสอบสําเร็จ
การศึกษา ด้ านการยืนสําเร็จการศึกษา ทุกด้ านมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึง
เมือพิจารณาความพึงพอใจเป็ นรายข้ อ ในแต่ละด้ านพบว่า มีบางข้ อคําถาม ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึงผู้วิจยั จะได้ อภิปรายผลเป็ นรายด้ าน เฉพาะข้ อคําถามทีมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ดังต่อไปนี
ด้ านการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลมีความพึงพอใจในระดับมากใน
ภาพรวม แต่หากศึกษาผลการประเมินในข้ อคําถามด้ านการลงทะเบียนเรียนของนิสติ พบว่า ข้ อ
คําถาม “ท่านคิดว่าการเข้ าใช้ ระบบการลงทะเบียนเรียน(Login) สามารถทําได้ สะดวกเพียงใด” มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมือศึกษาข้ อเสนอแนะเพิมเติมด้ านการลงทะเบียน พบว่า ผู้ใช้
ฐานข้ อมูลเสนอแนะว่า ช่วงลงทะเบียนระบบช้ ามาก ช่วงลงทะเบียนเว็บไซต์ลม่ บ่อย และช่วง
ลงทะเบียนระบบเข้ าใช้ งานยากมาก ดังนันหากมีการปรับปรุงระบบให้ เข้ าใช้ งานได้ สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ จะก่อให้ เกิดความพึงพอใจในการเข้ าใช้ ระบบลงทะเบียนเรียนมากขึน และข้ อ
คําถาม “ระยะเวลาทีกําหนดให้ ท่านอยูใ่ นระบบฯ สําหรับการลงทะเบียนผ่านเครือข่าย (20 นาที)
เพียงพอสําหรับการดําเนินการเพียงใด” มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมือศึกษา
ข้ อเสนอแนะเพิมเติมด้ านการลงทะเบียน พบว่า ผู้ใช้ ฐานข้อมูลเสนอแนะว่าควรขยายเวลาการอยู่
ในระบบ และควรขยายเวลาการปิ ดระบบไปหลังเทียงคืน แสดงให้ เห็นว่าระยะเวลาการอยูใ่ นระบบ
ของผู้ใช้ ฐานข้ อมูลไม่เพียงพอ สําหรับการเข้ าไปดําเนินการลงทะเบียนเรียน ดังนันการขยายเวลา
การอยู่ในระบบ และเลือนเวลาการปิ ดระบบจะทําให้ ผ้ใู ช้ ฐานข้ อมูลลงทะเบียนได้ สําเร็จ เกิดความ
พึงพอใจในการเข้ าใช้ ระบบลงทะเบียนเรียนมากขึน
ด้ านการตรวจสอบตารางเรียนของนิสิตผู้ใช้ ฐานข้ อมูลมีความพึงพอใจมากในภาพรวม
แต่หากศึกษาผลการประเมินในข้ อคําถามด้ านการตรวจสอบตารางเรียนของนิสติ พบว่า ข้ อ
คําถาม “การค้ นหารายวิชาทีลงทะเบียนเรียนของเทอมเพือตรวจสอบตารางเรียน สามารถทําได้
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สะดวกเพียงใด” มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมือศึกษาข้ อเสนอแนะเพิมเติมด้ านการ
ตรวจสอบตารางเรียนของนิสิต พบว่า การแจ้ งเปลียนชือรายวิชายังไม่ชดั เจน ทําให้ หาชือรายวิชา
ไม่พบ การค้ นหารายวิชาทีจะลงทะเบียนในเทอมทีจะเปิ ดสอนเข้ าใจยาก ดังนันความชัดเจน ใน
เรืองของรายวิชาทีมีการปรับเปลียน และคําอธิบายวิธีการค้ นหารายวิชาในเทอมทีจะลงทะเบียน มี
ความสําคัญและจะช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ ฐานข้อมูลในด้ านการตรวจสอบตารางเรียน
ได้ มากขึน
ด้ านการตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตรของนิสติ
ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลมีความพึงพอใจมาก
ในภาพรวม แต่หากศึกษาผลการประเมินในข้ อคําถามด้ านการตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตรของ
นิสิต พบว่า ข้ อคําถาม “โครงสร้ างหลักสูตรในระบบฯ มีรายละเอียดถูกต้ องตรงตามหลักสูตรของ
ท่านเพียงใด” มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมือศึกษาข้ อเสนอแนะเพิมเติมด้ านการ
ตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตร พบว่า ระบบตรวจสอบจบยังมีปัญหาเรืองรายวิชาผิดพลาด และควร
ปรับปรุงหลักสูตรทุกครังทีมีการปรับแผนการเรียน
ซึงผู้ดแู ลระบบเกียวกับโครงสร้ างหลักสูตร
จะต้ องติดตามการปรับเปลียนรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และปรับปรุง
ฐานข้ อมูลเกียวกับโครงสร้ างหลักสูตรให้ เป็ นปั จจุบนั ตลอดเวลา เพือให้ ผ้ ใู ช้ งานฐานข้ อมูลสามารถ
ใช้ ระบบ ในการตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ
มากทีสุด
สําหรับหน่วยงานทีควบคุมดูแลฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ ควรสนับสนุนการให้ บริการ
ฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ โดยสิงทีควรดําเนินการเร่งด่วนทีสุด คือการดําเนินการปรับปรุง
เครืองแม่ขา่ ย (Server) ให้ มีขนาดใหญ่พอ สําหรับรองรับผู้ใช้ งานฐานข้ อมูลจํานวนมาก ทังทีเป็ น
นิสิต เจ้ าหน้ าที และอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลงทะเบียนเรียนของนิสิต จะพบปั ญหาทีผู้ใช้
ฐานข้ อมูลเสนอแนะคือ ระบบเข้ ายาก และล่มบ่อย ซึงสอดคล้ องกับผลการประเมินรายข้ อในด้ าน
การลงทะเบียนเรียนของนิสิต บางข้ อทีมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
สําหรับผู้ดแู ลนําเข้ าข้ อมูลเกียวกับรายวิชาทีเปิ ดให้ นิสิตลงทะเบียนเรียน และข้ อมูล
โครงสร้ างหลักสูตร ควรมีความรอบคอบ และตรวจสอบข้ อมูลอย่างสมําเสมอ เพือให้ ข้อมูลที
สนเทศเข้ าสูร่ ะบบทะเบียนออนไลน์ มีความถูกต้ องและเชือถือได้ และเป็ นปัจจุบนั มากทีสุด
เกียวกับผลการเรียนของนิสิต ผู้สอนและผู้ให้ บริการฐานข้อมูล ควรร่วมมือกันในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสนเทศผลการเรียนผ่านระบบ โดยการบันทึกผลการเรียนของนิสติ เข้ าสู่
ระบบในช่วงเวลาทีกําหนด ดูแลการคํานวณผลการเรียนผ่านระบบ เพือให้ นิสติ ได้ ติดตาม
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ตรวจสอบสภาพนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาได้ อย่างเป็ นปั จจุบนั และเป็ นประโยชน์ในการ
วางแผนการศึกษาของนิสติ ต่อไป
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ทําให้ ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคามต่อการพัฒนาฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี
จุดแข็ง (Strengths)
1. ฐานข้ อ มูล มี ก ารป้ องกัน ความปลอดภัย
สําหรับ ผู้ใ ช้ โดยมีก ารกําหนดรหัสผ่านแก่ ผ้ ใู ช้
ระบบ
2. ฐานข้ อมูลสามารถตอบสนองความต้ องการ
ข อง นิ สิ ต ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ ต า ร า ง เ รี ย น
ตรวจสอบผลการเรี ยน การตรวจสํ า เร็ จ
การศึกษา และการยื นสําเร็จ การศึกษาได้ โดย
ได้ รับความพึงพอใจมาก

จุดอ่อน (Weaknesses)
. ทุกครังในช่วงเวลาทีเปิ ดให้ นิสิตลงทะเบียน
เรี ย น และช่ ว งเพิ ม-ถอนรายวิช า เกิ ด ปั ญ หา
ระบบช้ า ระบบล่ม เนื องจาก Server มีขนาด
เล็ก ในขณะที ข้ อมูลมีขนาดใหญ่มาก และการ
เข้ าใช้ งานของนิสิตจํานวนมากพร้ อมๆ กันทําให้
เกิดปั ญหากับระบบอยู่เสมอ
2. ช่ ว งเวลาสํ า หรั บ เปิ ดให้ เข้ าใช้ ระบบไม่
เพี ยงพอสํ า หรั บ การเข้ าใช้ งานของนิ สิ ต
โดยเฉพาะการปิ ดระบบหลังเทียงคืนของทุกวัน

โอกาส (Opportunities)
1. มหาวิท ยาลัย อนุมัติ ง บประมาณในการทํ า
สัญญา กับบริษัทผู้ดแู ลระบบทะเบียนออนไลน์
เพื อเป็ นที ปรึ ก ษา และพัฒ นาระบบฯ ทํ า ให้
บุ ค ลากรหน่ ว ยคอมพิ วเตอร์ สามารถขอ
คําปรึกษา ในการพัฒนาระบบเพือรองรับการใช้
งาน แก่ นิ สิ ต คณะวิช า และหน่ ว ยงานต่า งๆ
ภายในมหาวิท ยาลัย ได้ สะดวก และตรงตาม
ความต้ องการ
2. ผู้ บริ หารหน่ ว ยงา นรั บ ฟั งปั ญหา แล ะ
สนับสนุนให้ เ สนอแนะแนวทางแก้ ปัญหา และ
การปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน

ภาวะคุกคาม (Threats)
.บุ ค ลากรหน่ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ที มี ห น้ าที
รับผิดชอบในการดูแล พัฒนาระบบมีจํานวนไม่
เพียงพอ บุคลากรมีน้อยเมือเทียบกับภาระงาน
ที ต้ องรับ ผิด ชอบเพิ มขึน เมือมหาวิท ยาลัย มี
การขยายตัว ทังจํ านวนคณะวิช าเกิ ด ขึนใหม่
และจํานวนนิสิตรับเข้ าทีเพิมขึนตาม ทําให้ การ
ดู แ ล พั ฒ นาระบบเพื อรองรั บ ผู้ ใช้ งานให้
ครอบคลุม ต้ องเพิมขึนด้ วยซึงจํานวนบุคลากร
ฝ่ ายคอมพิวเตอร์ ลดลง อัต รา แต่ภาระงาน
กลับเพิมขึน และไม่ได้ รับคนใหม่เข้ ามาแทน
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โอกาส (Opportunities)

ภาวะคุกคาม (Threats)
2. เนืองจากงบประมาณในการจัดซือ Server มี
ราคาสู ง มาก การจั ด สรรงบประมาณของ
มหาวิท ยาลัย ให้ หน่ วยงานไม่เ พี ยงพอสําหรับ
การจัด ซื อ Server เพิ มเติ ม ทํ าให้ ไม่สามารถ
แก้ ปัญหาระบบช้ า ระบบล่มได้

ทังนีผู้บริหารองค์กร ควรให้ การสนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาฐานข้ อมูลระบบ
ทะเบียนออนไลน์ ในระดับนโยบาย และระดับปฏิบตั ิ ซึงจากงานวิจยั นีพบว่าสิงทีจําเป็ นเร่งด่วน
เป็ นอันดับแรก คือเครืองแม่ขา่ ยทีมีขนาดเล็กมาก เมือเทียบกับจํานวนผู้เข้ าใช้ บริการฐานข้ อมูล
ควรปรับปรุงให้ มีขนาดใหญ่ ให้ เพียงพอสําหรับรองรับผู้เข้าใช้ ระบบจํานวนมาก ในเวลาเดียวกัน
ซึงยังคงเป็ นปั ญหาทุกครังทีมีการลงทะเบียนเรียน สําหรับการวิจยั การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ ฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์นี ควรกําหนดเป็ นนโยบายของศักยภาพระบบฐานข้ อมูล
เพราะเป็ นกระบวนการสําคัญในการดําเนินงานด้ านระบบฐานข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพ ตาม
แนวทางการประกันคุณภาพ วงจร PDCA ในเรืองการตรวจสอบการดําเนินงาน C-Check เพือนําผล
การประเมินไปสูก่ ารพัฒนา A-Action ให้ ฐานข้ อมูลระบบทะเบียนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากทีสุด
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