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การวิจัยเรื่อง การศึกษาข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ของนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจาก
ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร
พิชัยยา
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา ความรู้ ข้อคิด ข้อแนะนา และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่อานวยความสะดวกและช่วยเหลือในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณสานักทะเบียนและประมวลผล ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณจากเงิน
รายได้ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนการจัดทาวิจัย
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่
สนใจศึกษาต่อไป
คณะผู้วิจัย
นางธนัษฎา เจริญรักษ์
นางสาวปณิตา ภูครองแถว
นายมงคล ปินตาโมงค์
นายนัฐกรณ์ บัวเจริญ
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หน่วยงาน

การศึกษาข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ของนักศึกษาทีส่ าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา สาหรับเป็น
ข้อมูล ในการพัฒ นางานตรวจสอบคุ ณวุฒิ ทางการศึก ษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ มตัว อย่ า ง
หน่วยงานที่ส่งบันทึกมาตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2559 2560 จานวน 88 หน่วยงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ และ
ร้อยละ ซึ่งผลการวิจัยนาเสนอ ดังนี้
1. ประเภทหน่วยงาน และความถี่ ในการขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
หน่วยงานที่มีการขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษามากที่สุดคือ ประเภทสถาบันการศึกษา
ที่มีความถี่ในการขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 1 – 10 ครั้ง มีจานวน 15 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 17.05 รองลงมาคือ โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ จานวนความถี่ 1 – 10 ครั้ง จานวน 14
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 15.91 ตามลาดับ
2. การลงทะเบียนใช้งานระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์
หน่วยงานที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์มากที่สุด คือ
สถาบันการศึกษา จานวน 14 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของสถาบันการศึกษาที่ขอตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา และหน่วยงานที่มีความถี่ในการขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 1 – 10 ครั้ง
จานวน 24 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนใช้งานระบบตรวจสอบคุณวุฒิ
ทางการศึกษา
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3. ปัญหาและข้อเสนอในการใช้งานระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์
ปัญหาที่ทาให้หน่วยงานที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์
ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมและการยอมรับนวัตกรรม
ทั้งนี้จาเป็นต้องเพิ่มระดับการยอมรับนวัตกรรม เพื่อให้หน่วยงานที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิลงทะเบียนเข้า
ใช้งานระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์
โดยสานักทะเบียนและประมวลผลต้องมี
กระบวนการให้ความรู้ การโน้มนาวใจ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจและเข้ามาดาเนินการ และต้องมีการ
สอบถามความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี
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Abstract
The purpose of this research was to study organizations’ information regarding their requests
for verification of university qualification of graduated students at Chiang Mai University.
Samples were 88 organizations that, during the year of 2016-2017, requested the university
to verify a student’s university qualification. Statistics used to analyze data included
frequency and percentages. The study found that:
1. Types of Organizations and Frequency of Requested
Fifteen academic institutions, which had frequency of 1-10 requested for each
institution, possessed the highest frequency of requested with the percentages
of 17.05. Fourteen hospitals and government institutions, which had frequency
of 1-10 requested each organization, possessed the second highest frequency of
requested with the percentages of 15.91, accordingly.
2. Registration for Online System
The highest numbers of organizations that registered online system for verification
of university qualification were academic institutions, 14, which was accounted to
56 percent of all academic institutions that requested the verification.
Furthermore, out of 88 organizations, there were 24 organizations with the
percentages of 66.67 that each made 1-10 requests through online system.

จ

3. Dilemma and Suggestions to Online System for Verification of University
Qualification
There were a few problems that kept some organizations from not register for
the online system. These included unreadiness and innovation recognition.
Therefore, there must be ways to raise the levels of innovation recognition. The
registration office must have strategies to give instruction and to raise motivation
to those organizations. Moreover, the office must seek feedbacks and listen to
problems and suggestions which would be useful for further improvement.

