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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล  วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ประชากรที่ร่วมการ
สนทนากลุ่ม คือ อาจารย์ฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ จ านวน 5 คน 
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ นักศึกษาทีศึกษาในปีการศึกษา 2555 จ านวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ
และวงจรคุณภาพ  PDCA มาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล  ซึ่งกระบวนการในการวิจัย 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (P) ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (D) ขั้นที่ 3   ขั้นการประเมินผลและ
ตรวจสอบ (C) และขั้นที่ 4 ขั้นด าเนินการให้เหมาะสม (A)  

ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อกระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการ
ให้พัฒนากระบวนการให้บริการด้วยความรวดเร็ว สะดวก หลังจากผู้วิจัยได้น าทฤษฏีระบบมาออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงน าวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และน าไปทดลองใช้เป็นเวลา 1  
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ภาคเรียน พบว่าโดยรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านบุคลากรที่ให้บริการและสถานที่ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานมากที่สุดส่วนด้านที่เหลือ 

มีความพึงพอใจต่อกระบวนการปฎิบัติงานมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การจัดท าเอกสารทางการศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน   การจัดท า รายงานผลการเรียน และการรับสมัครนักศึกษาและจัดท าประวัติ ซึ่งผลจากการสนทนา
กลุ่ม สรุปได้ว่าการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ท า
ให้งานทะเบียนและประมวลผลเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีข้อค้นพบจากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการก่อนการพัฒนากระบวนการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจปานกลางต่อกระบวนการปฏิบัติงานกับหลังการ
พัฒนากระบวนการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 

 

ค าส าคัญ 

 กระบวนการ   งานทะเบียนและประมวลผล  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop the registration process and data 

processing of Chiangmai Commercial Technological College.  Population to join the 

conversation group is the 5 teachers and samples used in the data collection are 89 students of 

the 2012 school year.  The tools consisted of used 5 scale questionnaires and conversation 

group.  The statistics used in data analysis were: frequency, percentage, means, standard 

deviation and content analysis.  According to the research process, the research applied the 

concepts from the theory of system and PDCA quality cycle to improve the registration process 

and data processing.  The research process comprised 4 steps: step 1 – P, step 2 – D, step 3 – C 

and step 4 –A. The results were as follows: 

Before develop the registration process and data processing performance,  the 
respondents were satisfied with the operation process at a fair level.  They would like to 
develop the service process, such as faster and convenient service.  After that the researcher 
had applied the theory of system to design the new performance process including the PDCA 
quality cycle and experiment it for 1 semester.  It is found that the respondent’s satisfaction 
was at a high level.  When considering each aspect, it revealed that the personnel and location  
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were satisfied with the performance process at the highest level.  The rests were satisfied with 
the performance process at a high level according to the average respectively.  They are  
academic document arrangement, enrollment, grade report making, student recruitment and 
preparation of records.  After talking with the focus group, is was summarized that the 
development of registration and data processing of Chiangmai Commercial Technological 
College could develop the registration and data processing performance as required.  It was 
found that before the development process, the respondents were satisfied with the 
performance process at a fair level.  On the other hand, after the development, the 
respondents were satisfied with the performance process at a high level. 

 

Keywords 
Registration and Data Processing Performance,  Chiangmai Commercial Technological  
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บทน า 

การศึกษา เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานนั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้การจัดการการศึกษาของสถานศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต (มาตรา 22) และสถานศึกษาต้องมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก (มาตรา 47) โดยสถานศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น (มาตรา 50) (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, 7 – 14) 

งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มาก
ที่สุด เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน   ได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามี 
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ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดปัจจัย
เกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามขอบข่ายหรือภารกิจ
ของงานวิชาการ ดังนี้ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การประมวลผล 

การเรียน และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (อุทัยวรรณ  ชูบุญ, 2553, 2) จะเห็นได้ว่า ภารกิจของสถานศึกษามี
งานทะเบียนและประมวลผลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบบการจัดการศึกษา 

ในการบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ มีการก าหนดให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลเป็นหน่วยจัดระบบข้อมูลภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือการบริหารวิทยาลัย 2) เพ่ือ
รายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามค าร้องขอของต้นสังกัด และ 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะ
เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักศึกษาที่จะน าไปใช้ในการบริหารงานภายในซึ่งงานทะเบียนและประมวลผลวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
ของนักศึกษา ตั้งแต่นักศึกษาแรกเข้ากระทั่งส าเร็จการศึกษา หรือลาออกจากสถานศึกษา ซึ่งกระบวนการ
ปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 1) การรับสมัครนักศึกษา 2) การลงทะเบียนนักศึกษา 3) การ
ประมวลผลการเรียน 4) การรายงานผลการเรียน และ 5) การออกเอกสารทางการศึกษาต่าง ๆ ระหว่างภาคเรียน 
และทุกสิ้นปีการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2552, 1 – 8)  โดยทางฝ่ายวิชาการได้จัด
ประชุมผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ให้ผู้บริหารรับทราบ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 พบว่าสภาพการปฏิบัติงานของงานทะเบียนและประมวลผล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ มีการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ท าให้การ
จัดท าเอกสารต่าง ๆ ล่าช้า และเป็นการเพ่ิมภาระงานโดยไม่จ าเป็น (รายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, 2554 และรายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
เชียงใหม่ ครั้งที่ 8, 2554) นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ยังมีนโยบายที่จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ มีโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเฉพาะของวิทยาลัย เพ่ือให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับ
ขอบข่ายหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผลในคู่มือนายทะเบียนและงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ซึ่งมีรายละเอียดและข้อจ ากัดจ านวนมาก 
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ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผลของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
เชียงใหม่ จึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานเดิมเพ่ือหาข้อบกพร่อง และศึกษาทฤษฎีที่ 
เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานทะเบียนและประมวลผล 

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งประชากรออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 
             ชุดที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 616 คน ประกอบด้วย นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พณิชยการเชียงใหม่ ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2555 ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – 3 จ านวน 397 คน 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 – 2 จ านวน 219 คน   
              กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ กลุ่มผู้ใช้บริการงานทะเบียน
และประมวลผล จ านวน 89 คน ได้แก่ 1) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1) วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) จากวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 63 คน 2) นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) ปีการศึกษา 2553 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชี ยงใหม่ และศึกษาต่อระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  ชั้ น ปี ที่  1  ( ป ว ส .  1 )  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 4  จ า น ว น  2 6  ค น  
            ชุดที่ 2 ประชากร 

ประชากร  ประชากรที่ร่วมการสนทนากลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ จ านวน 5 คน 

ขอบเขตเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 1) 
การรับสมัครนักศึกษาและจัดท าประวัตินักศึกษา 2) การลงทะเบียนเรียน 3) การจัดท ารายงานผลการเรียนของ
นักศึกษา 4) การจัดท าเอกสารทางการศึกษาของนักศึกษา และ 5) บุคลากรที่ให้บริการและสถานที่ โดยการใช้
ทฤษฎีระบบ และวงจรคุณภาพ PDCA ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล 
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ขั้นตอนในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาทฤษฎีระบบ (Theory System: Input – Process – Output – 
Feedback) และขั้นตอนการพัฒนาตามแนวคิดของ Edward Deming (อ้างถึงใน ชนินทร์  แสงแก้ว, 2546, 34) 
ที่เรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming cycle) เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ปรากฏใน
ตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
 

ตารางท่ี  1   ขั้นตอนการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยใช้ทฤษฎี
ระบบ และวงจรคุณภาพ PDCA  

วงจร  PDCA 
ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการ 
งานทะเบยีนและประมวลผล 

การด าเนินการ 

P 
ขั้นการวางแผน 

Input  

1. ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล 

2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

3. สอบถามความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4. ก าหนดแนวทางในการพัฒนา 

5. ก าหนดระยะเวลาการใช้กระบวนการ 

 

1.  เลือกทฤษฎีที่เหมาะสมกับการพัฒนา
กระบวนการปฏบิัติงาน 

2.  สอบถามความต้องการของผู้ตอบ      
แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียน
และประมวลผล 

3. วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนเดิม และ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ โดยจัดการ
สนทนากลุ่มร่วมกับอาจารย์ฝ่ายวิชาการ  

D 
ขั้นการปฏิบตั ิ

Process 
ใช้กระบวนการปฏิบัติงานทีอ่อกแบบใหม่ ตลอดภาคเรียน และ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ทดลองใช้กระบวนการปฏิบัติงานทะเบยีนและ
ประมวลผลใหม่ และสอดแทรกเทคนิคการให้บริการ 

C 
ขั้นการประเมินผล
และ ตรวจสอบ 

Output 

1. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

2. เก็บข้อมูล 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 

4. สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 

 
หลังจากน ากระบวนการ ปฏิบัติงานไปใช้จริงเป็นเวลา 
1 ภาคการเรียน ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจยัท าการ
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหม่ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

A 
ขั้นด าเนินการให้

เหมาะสม 

Feedback 
ประเมินผลการพัฒนากระบวนการปฏบิตัิงานทะเบียนและประมวลผล 

 
จัดสนทนากลุ่มร่วมกับอาจารย์ฝ่ายวิชาการ หลังจากการ
ประเมินผลความพึงพอใจ เพื่อด าเนินการพิจารณาเลือก
กระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลที่
เหมาะสม พร้อมหาแนวทางแก้ไขในส่วนที่ควรปรับปรุง
ต่อไป 
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ผลการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบและวงจรคุณภาพ PDCA มาพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งกระบวนการในการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (P) ขั้นการ
ปฏิบัติ (D) ขั้นการประเมินผลและตรวจสอบ (C) และข้ันด าเนินการ  ให้เหมาะสม (A) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ขั้นการวางแผน (P) ด าเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อน ามาเป็นพ้ืนฐานก่อนการพัฒนากระบวนการ 

ปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานปานกลาง 
ส าหรับความต้องการในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล เรียงตามจ านวนความถี่ 3 อันดับ 
คือ ความรวดเร็วในกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ความสะดวกในการเข้ารับบริการ และการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของกระบวนการปฏิบัติงาน
ทะเบียนและประมวลผล 4 งาน พบว่ามีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ โดยการตัดขั้นตอนงานที่ไม่
เกี่ยวข้องออก เพ่ิมข้ันตอนบางส่วนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ และรวมข้ันตอนบางขั้นตอนเข้าเป็นขั้นตอนเดียวกัน เพ่ือ
ท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน เป็นระบบ ไม่ยุ่งยาก และสามารถปฏิบัติตามได้  

2. ขั้นการปฏิบัติ (D) หลังจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของกระบวนการปฏิบัติงานเดิม และออกแบบ 

กระบวนการใหม่ ที่ประชุมการสนทนากลุ่มเห็นควรให้น ากระบวนการปฏิบัติงานที่ออกแบบใหม่ไปทดลองใช้เป็น
เวลา 1 ภาคเรียน โดยให้ปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลตามผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ สอดแทรก
เทคนิคการให้บริการ  

3. ขั้นการประเมินผลและตรวจสอบ (C) ได้มาจากการน ากระบวนการปฏิบัติงานที่ออกแบบใหม่ในรูป 

ของผังกระบวนการปฏิบัติงานไปทดลองใช้ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน แล้วท าการสอบถามความพึงพอใจต่อ
กระบวนการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวม มีความพึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   

ด้านการรับสมัครนักศึกษาและจัดท าประวัติ โดยรวมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงาน
ทะเบียนและประมวลผลมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติของนักศึกษาได้  

และจากการสนทนากลุ่มให้ข้อเสนอแนะว่าควรรักษาระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามให้มีมาตรฐาน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนด้านการลงทะเบียนเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานมากที่สุดจ านวน 4 ข้อตามล าดับ ดังนี้ 
มีการตรวจสอบข้อมูลภายหลังการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง รองลงมา คือ ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนมีความ
ชัดเจนและถูกต้อง การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนจะมีการอธิบายขั้นตอนให้ทราบทุกครั้ง และกระบวนการ 



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 2 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 

 

[8] 
 

 
 

ปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียนมีความสะดวก และรวดเร็ว ส าหรับการสนทนากลุ่มให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

  ในด้านการจัดท ารายงานผลการเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและ
ประมวลผลมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความพึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานมาก
ที่สุด คือ นักศึกษาได้รับผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนตรงตามวันที่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของการสนทนากลุ่ม 

  ส าหรับด้านการจัดท าเอกสารทางการศึกษาและให้บริการเอกสารตามค าขอ โดยรวมมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีความ
พึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถรับ รบ. 1 ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และการสนทนากลุ่มมีข้อเสนอแนะว่าให้เน้นความส าคัญในเรื่องการให้ข้อมูลขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญต่าง ๆ และ
การน าเอกสารไปใช้ให้ถูกต้อง รวมถึงการให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

  ในขณะที่ด้านบุคลากรและสถานที่ โดยรวมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและ
ประมวลผลมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่ง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องงานทะเบียนและประมวลผลมีความเป็นระเบียบและสะอาดน่ามาใช้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของการสนทนากลุ่ม 

4. ขั้นด าเนินการให้เหมาะสม (A) หลังจากด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ 
ความพึงพอใจแจ้งต่อที่ประชุมสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีมติเห็นควร  ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลน าผลการปฏิบัติงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และรักษา
ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามให้คงที่ต่อไป ส าหรับกระบวนการปฏิบัติงานในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 
4.00 ให้หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและ
ทบทวนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานทะเบียนและประมวลผลโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยี  
พณิชยการเชียงใหม่ มีสาระส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกระบวนการปฏิบัติงานหลัง 
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การพัฒนากระบวนการ พบว่ากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลมีการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ กล่าวคือ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่างานทะเบียน
และประมวลผลท าการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเป็นระบบที่ชัดเจน กระชับ ไม่ยุ่งยาก มีการอ านวย
ความสะดวก ให้ความรวดเร็วในการบริการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยการน าวงจรคุณภาพ PDCA มา
ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล รวมถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  งานทะเบียน
และประมวลผลของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ทุกงาน  โดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเฉพาะของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้สามารถประมวลผลในรูปของสารสนเทศที่รองรับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2555, 54) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาควรมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพ้ืนฐาน
อย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน   

ประเด็นที่ 2 ด้านการรับสมัครนักศึกษาและจัดท าประวัติ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษา
สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติของนักศึกษาได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ มีการปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพ  PDCA มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายมารองรับ จัดให้มีจุดบริการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาท าการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง และเปิด
ให้บริการตรวจสอบทุกวันท าการในเวลา 08.30 – 10.00 น. โดยความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ซึ่ง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2556 , 61) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ ที่ 
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ หมายความว่า สถานศึกษาควรมี 
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครนักศึกษา งาน
ทะเบียนและประมวลผลจะท าการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติ หลักฐานประกอบการ
สมัคร หากข้อมูลประวัติหรือหลักฐานการศึกษามีข้อผิดพลาด งานทะเบียนและประมวลผลจะท าการแก้ไขทันที และ
ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลก็สามารถกรอกค าร้องขอแก้ไขข้อมูลและยื่นต่องาน 
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ทะเบียนและประมวลผล โดยจะท าการแก้ไขให้ทันทีที่ได้รับค าร้อง ซึ่งสัมพันธ์กับงานวิจัยของบัณฑิต  ก าจรเมนุกูล 
(2548, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  

อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการวัดและประเมินผลการเรียนมีความรวดเร็ว 
ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และมีข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ นับว่าเป็นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมครอบคลุมข้อมูลทั้ง 4 ด้าน คือ การด าเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียน โดยมีการรวบรวมระเบียนประวัตินักเรียนและผลการเรียนของนักเรียนอย่างมีระบบ ท า
ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินักเรียน ข้อมูลผลการเรียนได้เร็วขึ้น 

ประเด็นที่ 3 ด้านการลงทะเบียนเรียน พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 มีจ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ 3 ในการ
เลือกรายวิชาเพ่ือลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมจะมีการอธิบายและให้ค าแนะน าทุกครั้ง และข้อ 5 ขั้นตอนในการขอ
ยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม มีความชัดเจนและถูกต้อง ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะว่างานทะเบียนและ
ประมวลผลมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมแต่ขาดความต่อเนื่อง ซึ่ง
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข โดยให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมทุกภาคเรียน แม้ค่าเฉลี่ยที่วิเคราะห์ได้จะมีค่าเฉลี่ยต่ า แต่ระดับความพึง
พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมยังคงอยู่ในระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของสมหมาย เปียถนอม (2551, 34) 
ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในการได้รับการบริการด้านวิชาการ ซึ่งได้แก่ การลงทะเบียนเรียน (การลงทะเบียน  

การเปลี่ยนรายวิชา การเพ่ิมถอนรายวิชาที่เรียน) การขอค าร้องเกี่ยวกับงานวิชาการ และการติดตามผลการเรียน 
นักศึกษามีความพึงพอใจในแต่ละข้อในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังไม่เกิดความประทับใจกับการได้รับ
บริการ และนักศึกษาต้องใช้บริการตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระท่ังส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการบริการด้าน
วิชาการเกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ถ้าการบริการด้านนี้ไม่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
แล้วจะมีผลอย่างมากต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 4 ด้านการจัดท าผลการเรียน พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ นักศึกษาได้รับผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนตรงตามวันที่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่างานทะเบียนและประมวลผลได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดท าผลการ 

เรียน รวมทั้งมีการตรวจทานผลการเรียนของนักศึกษาโดยฝ่ายวิชาการและนายทะเบียนทุกครั้ง เพ่ือให้ได้ผลการ
เรียนที่ถูกต้อง ส าหรับผลการเรียนที่ผิดพลาดจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (พ.ศ. 2547) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (พ.ศ. 2547) (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2552, 74 – 97) กล่าวคือ
งานทะเบียนและประมวลผลมีหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง 
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ตลอดภาคเรียน และใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา และรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นที่ 5 ด้านการจัดท าเอกสารทางการศึกษา พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา สามารถรับ รบ. 1 ได้  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่างานทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่หลักในการให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการ
ศึกษาต่าง ๆ เช่น หลักฐานแสดงผลการเรียน ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา บัตรประจ าตัวนักศึกษา เป็น
ต้น บุคลากรที่ให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลจึงตระหนักที่จะปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
คู่มือนายทะเบียนและครู ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2552, 2) คือ นายทะเบียนมีหน้าที่จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ ใช้ในงานทะเบียน เช่น  
แบบระเบียนแสดงผลการเรียนประจ าตัวนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) (ปพ. 1 ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (รบ. 1 ปวส.) ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเลขประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และผลการเรียนที่บันทึก ให้บริการเกี่ยวกับ
การออกหลักฐานการศึกษา เป็นต้น การให้ บริการด้านเอกสารทางการศึกษา จึงมีความส าคัญและเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรที่รับผิดชอบภาระงานดังกล่าวจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตามหน้าที่ที่ก าหนดในคู่มือ  

ประเด็นสุดท้าย ด้านบุคลากรที่ให้บริการและสถานที่ พบว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม   มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ ที่มีการจัดระบบการท างานให้เกิดความคล่องตัว  ปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น 
เพ่ือสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว จัดท าล าดับขั้นตอนการให้บริการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้รับบริการสามารถท าตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน รวมถึงเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการผ่านการสอบถาม
พูดคุย ข้อร้องเรียน หรือค าชมเชยต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือ – เทคนิค
การให้บริการด้วยใจ ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ตรีเพ็ชร์  อ่ าเมือง, ม.ป.ป., 20) ที่ว่า พฤติกรรม
การให้บริการถือเป็นหน้าที่หนึ่งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุนและปฏิบัติงานในส านักงาน เนื่องจาก
ต้องประสานงานและติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ซึ่งภาระงานที่ได้รับมอบหมายจะเกี่ยวข้องกับการบริการ ทั้งให้บริการแก่อาจารย์ นิสิต 
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการ ดังนั้น ถือว่าการบริการมีความส าคัญมาก  จะบริการอย่างไรให้ผู้
มาติดต่อขอใช้บริการเกิดความประทับใจในการรับบริการ และสัมพันธ์กับงานวิจัยของ พลัฎฐ์  แปงทอง (2552, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความประทับใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนและ 
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ประมวลผล มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในรอบปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมาเกือบทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกันตพร  ช่วงชิด (2548, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม พบว่าความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าความพึงพอใจ
ลูกค้าอยู่ในระดับมาก ในด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้านสถานที่ ตามล าดับ 

 

สรุป 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงาน
ทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ซึ่งจากการใช้บริการก่อนที่จะมีการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน พบว่าผู้ใช้บริการได้ตอบแบบสอบถามว่ามีความพึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานปานกลาง 
จากนั้นได้มีการออกแบบกระบวนการใหม่ และมีการทดลองใช้ 1 ภาคเรียน จากนั้นจึงสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามหลังการพัฒนากระบวนการ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบุคลากรและสถานที่มีความพึงพอใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ส่วนอีก  4 ด้านมีความพึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การเชียงใหม่  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1.1 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ควรมีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัย และ 

จุดแสดงป้ายอ่ืน ๆ ที่สะดุดตา ดึงดูดใจให้ผู้พบเห็นให้ความสนใจติดตาม โดยศึกษาเทคนิคการออกแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์และจัดท าให้เหมาะสม 

1.2 ในการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์   ควรมีการจัด 

ประชุมกลุ่มนักศึกษา เพ่ือให้ค าชี้แนะในการเลือกรายวิชาเพ่ือลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม และติดตามผลการเรียนซ่อม
เสริมเพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร 

1.3 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผลควรมีการเข้าพบนักศึกษา  ในการประชุม 

ระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวของงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเฉพาะของวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ 
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.2 ควรมีการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ 

อินเทอร์เน็ต การยื่นค าร้องขอจัดท าเอกสารผ่านระบบ  E-Office ของวิทยาลัย และประเมินการใช้ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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