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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนลวงหนาผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก โปรแกรมไมโครซอฟทแอคเซส ใชในการจัดการ
ฐานขอมูล และสวนติดตอกับผูใชสําหรับเจาหนาท่ี โปรแกรมเอเอสพีและดรีมวีฟเวอร ใชในการ
จัดทําสวนติดตอกับผูใชผานเว็บไซตสําหรับนักศึกษาและอาจารย 
 ระบบนี้แบงออกเปน 5 สวน คือ 1) การเลือกรายวิชา 2) การอนุญาตใหลงทะเบียนเรียน       
3) การสุมจํานวนรับ 4) การออกรายงาน และ 5) การคํานวณคาใชจาย  

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ จากผูใชงาน 3 กลุม จํานวน 82 คน 
ประกอบดวยนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จาก 9 สํานักวิชา สํานักวิชาละ 8 คน รวมท้ังส้ิน 72 คน 
ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงท่ีประสบปญหาในการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานอกแผนการศึกษา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาและนักศึกษา ช้ันปท่ี 1 
ซ่ึงยังไมเคยใชระบบลงทะเบียนเรียน อาจารยซ่ึงเปนตัวแทนจากทุกสํานักวิชา จํานวน 9 สํานักวิชา 
รวมท้ังส้ิน 9 คน และสวนทะเบียนและประมวลผล จํานวน 1 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวม



 จ 

ขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบ ซ่ึงแบงเปน 2 แบบ คือ 1) สอบถามความพึง
พอใจการใชงานระบบ โดยเจาหนาท่ีสวนทะเบียนและประมวลผลและอาจารย 2) สอบถามความ
พึงพอใจการใชงานระบบ โดยนักศึกษา ผลจากการประเมินพบวา สวนของนักศึกษา ระดับความพึง
พอใจเฉล่ีย มีคา 4.05 แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจตอระบบมาก โดยขอท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
การจัดวางเมนูการใชงานบนจอภาพมีความเหมาะสม โดยมีระดับความพึงพอใจ 4.25 สวนของ
อาจารยและเจาหนาท่ี ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย มีคา 3.88 แสดงวาอาจารยและเจาหนาท่ีมีความพึง
พอใจตอระบบมาก โดยขอท่ีพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถนํามาประยุกตใชกับงานจริงได โดยมี
ระดับความพึงพอใจ 4.60 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this independent study was to develop the pre-registration system via 
internet, Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province. 
 The study tools used for this study were Microsoft Access for the database management 
and user interface; ASP and Dreamweaver program for the instructors and student accession 
through the website. 
 The developed system divided into 5 parts. They were 1) Subject selection 2) Registration 
approval 3) Number of students admission 4) Report and 5) Expense calculation. 
 The users’ evaluation regarding the system application was conducted to measure the 
satisfaction levels. There were 82 person hours for answering the questionnaires. People who 
have problems with the registration from the second year up from 9 departments (with 6 persons 
for each department), also the sample are from the first year students at 9 departments with            
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2 persons each. Also, they are 9 instructors from 9 departments and 1 officer from Division of the 
Registrar. 
 Data collection was done through two sets of questionnaires: 1) to measure the level of 
satisfaction of registered officers and instructors 2) to measure the level of satisfaction of 
registered students.  
 The result of the students’ satisfaction was 4.05. The highest satisfying factor was the 
menu layout on the monitor, at 4.25. The score for this factor was 3.88 for the instructors. The 
highest satisfying factor for the instructors was the system’s application with a score of 4.60. 
 


