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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังนีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพความเปน็จริงและความคาดหวงัของนกัศึกษา
ที่มีต่องานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 2) ประเมินความต้องการจำาเป็นและ 
จดัเรยีงลำาดบัความสำาคญัในการพฒันางานทะเบยีนนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี กลุม่ตวัอยา่ง
ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จำานวน 379 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (PNI

modified
)

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการศกึษาสภาพความเปน็จรงิและความคาดหวงัของนกัศึกษาทีมี่ตอ่งานทะเบยีนนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี พบวา่ สภาพความเปน็จรงิ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสภาพทีค่าดหวงั  
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินความตอ้งการจำาเป็นและจดัเรยีงลำาดบัความสำาคญัในการพฒันางานทะเบยีน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ค่าความต้องการจำาเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 0.29 
และจัดเรียงลำาดับความสำาคัญในการพัฒนางานทะเบียนนักศึกษา ได้ดังนี้ ลำาดับที่ 1 คือ ด้านระบบการ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ลำาดับที่ 2 คือ ด้านระบบการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลดรายวิชา/
ถอนรายวชิา ลำาดบัที ่3 คอื ดา้นการบรหิารจดัการ ลำาดบัที ่4 คอื ดา้นระบบระเบยีนนกัศกึษา และลำาดบั
ที่ 5 คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน

คำาสำาคัญ: งานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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บทนำา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้การ
ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 แบ่ง
ส่วนงานภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายรับ
นักศึกษา 2) ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 3) ฝ่าย
ทะเบียนนักศึกษา 4) ฝ่ายประมวลผลและข้อมูล
บัณฑิต 5) ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ และ 
6) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการ
ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อ
สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 

มุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความ 
ถกูตอ้ง รวดเรว็ มคีณุภาพสงูสดุ สรา้งความประทบั
ใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแห่งสารสนเทศด้าน
ข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2555 ; ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2562)

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของสถาบัน สนับสนุน
งานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย และให้บริการด้านงานทะเบียน
นักศึกษา อาทิ การลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยน

Abstract

The purposes of this research were 1) to study of the reality and expectations of 
students towards the student  registration department Suranaree University of Technology 
2) to needs assessment and rank the needs development of student registration department  
Suranaree University of Technology. The sample of this research consisted of 379,  
Undergraduate students Academic year 2020 of Suranaree University of Technology used 
as a sampling group by using a accidental sampling. The research instrument used for  
collecting data was a rating scale questionnaire. The statistics for analyses of data included 
the mean, standard deviation, t-test and priority need index modified.

The results were as followed: 

1. to study of the reality and expectations of students towards the student  
registration department Suranaree University of Technology as found that: Reality as a whole 
aspect were high level and expectations as a whole aspect were highest level.

2. to needs assessment and rank the needs development of student registration 
department Suranaree University of Technology as found that: the needs assessment value 
is between 0.17-0.29 and can arrange the priorities for student registration development 
as follows: The aspect of the PNI

modified
 at the first rank was registration system online, the 

second was register on website / to additional credits / to change study group / to reduce 
courses / to drop out, the third was management, the fourth was personal record and lastly 
the fifth was service of registered officer.

Keywords: Student Registration Department, Suranaree University of Technology
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กลุ่ม/ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา การย้ายสาขาวิชา 
และเปลีย่นสำานกัวชิา ลงทะเบยีนสอบซ้ำาซอ้น การ
รักษาสภาพ การติดต่อรับบัตรนักศึกษา/ทำาบัตร
นักศึกษาใหม่ การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
และการชำาระค่าธรรมเนียมสำาหรับการผ่อนผันฯ 
และการชำาระเงินล่าช้า ตลอดจนการออกเอกสาร
สำาคญัทางการศกึษาตา่งๆ (ฝา่ยทะเบยีนนกัศกึษา, 
2556) ซ่ึงงานทะเบียนนักศึกษาได้พัฒนาระบบ
การทำางานอยา่งตอ่เนือ่ง มกีารนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้เพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพ 
และใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็แกผู่ร้บับรกิาร 
เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ การเช็คผลการเรียน
ออนไลน ์เพือ่ตอบสนองการให้บรกิารแกน่กัศกึษา 
คณาจารย์ และผู้มสี่วนเกีย่วข้องทุกฝ่าย ทัง้นี ้งาน
ทะเบยีนนักศกึษา จึงจำาเปน็ตอ้งพยายามหาแนวทาง
ในการปรบัปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา เพ่ือเปน็การพฒันางาน
และในขณะเดยีวกนักเ็ปน็การเพิม่ความพงึพอใจให้
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม วิทยาการและเทคโนโลยี
ตา่งๆ มกีารเปลีย่นแปลงและมคีวามกา้วหนา้ทาง
อยา่งรวดเรว็ จงึทำาให้องค์กรตอ้งมีการปรบัเปลีย่น
อยู่ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะได้ตอบสนองผู้ใช้บริการได้
อยา่งมปีระสทิธิภาพและทนัสมยั (Nisbet, 1969) 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวิถี
การทำางาน ทำาใหบ้คุลากรตอ้งปรบัตวัและยกระดบั
สมรรถนะของตน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Savitch, 2003) บุคลากรทุกคนจึงจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและก้าวให้ทันกับ
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เพือ่ตอบสนองและดำารง
อยูไ่ดใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมท่ีมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังต้องปรับ
เปลีย่นวถิชีวิีต ทัศนคต ิและการให้บรกิาร ตลอดจน
วัฒนธรรมในการดำารงชีวติให้สอดคล้อง และรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน (Eric 

Schmidt and Jared Cohen, 2014) 

ดงันัน้ จงึทำาใหฝ้า่ยงานทะเบยีนนกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีมคีวามประสงค์ทีจ่ะ
พฒันาองคก์รท่ีเกีย่วกบัการใหบ้ริการเพ่ือใหส้อดรับ 
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาด้านบุคลากรให้มีสมรรถนะ 
(Competency) ในปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
2) พฒันาดา้นการบรหิารจดัการ เชน่ กระบวนการ
ในดำาเนนิงานต่างๆ การประชาสมัพนัธ์ สิง่อำานวย
ความสะดวก ฯลฯ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกคลอ่งตวั
และมีความรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ของฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น และ  
3) พัฒนาดา้นระบบงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์
ในยคุ Digital Disruption ทีมี่นวตักรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำางาน  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำาการศึกษาสภาพ
ความเป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มี
ต่องานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เพื่อจะได้นำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความ
ต้องการจำาเป็นและจัดเรียงลำาดับความสำาคัญใน
การพัฒนางานทะเบียนนักศึกษา หลังจากน้ัน  
ผู้บริหารของศูนย์บริการการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
งานทะเบียนนักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
รว่มกนัหาแนวทางการพัฒนางานทะเบียนนกัศกึษา 
เพือ่ใหฝ้า่ยทะเบยีนนกัศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
(Performance Excellence)

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพความเปน็จรงิและความ
คาดหวังของนักศึกษาทีม่ต่ีองานทะเบียนนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. เพื่อประเมินความต้องการจำาเป็นและ
จดัเรยีงลำาดบัความสำาคญัในการพฒันางานทะเบยีน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร ไดแ้ก ่นกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี ประจำาปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จำานวน 16,063 คน (ฝ่าย
ทะเบียนนักศึกษา, 2563) 

2) กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก ่นกัศึกษาระดบัปรญิญา
ตรี ประจำาปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีรุนาร ีจำานวน 379 คน โดยเทียบจำานวน
ประชากรกับขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางสำาเรจ็รปู
ของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม จำานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 
3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ 
ผูต้อบแบบสอบถาม มขีอ้คำาถามจำานวน 8 ขอ้ และ
ตอนที ่2 สำารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่องาน
ทะเบียนนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารตีาม
สภาพความเปน็จรงิและความคาดหวงัของนกัศกึษา 
มีข้อคำาถามจำานวน 35 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เพือ่การพฒันางานทะเบยีนนักศกึษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ีซึง่ได้ดำาเนนิการตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ 1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Item-Objective 
Congruence Index: IOC) ไดค้า่ IOC อยูร่ะหวา่ง 
.80-1.00 2) ตรวจสอบคา่อำานาจจำาแนกรายข้อของ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำาด้วยสถิติทดสอบค่าที 
(t-test) โดยเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุดและต่ำาสุดมา
ร้อยละ 25-30 ของจำานวนทั้งหมด ได้ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อของข้อคำาถามสภาพความเป็นจริง
อยู่ระหว่าง 0.357-0.790 และข้อคำาถามสภาพที่

คาดหวังอยู่ระหว่าง 0.631-0.979 และ 3) ตรวจ
สอบคา่ความเชือ่ม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดย
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับของสภาพความเป็นจริงเท่ากับ 
0.952 และสภาพที่คาดหวังเท่ากับ 0.992

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัดำาเนนิการขอหนงัสอืราชการในการ
เกบ็ขอ้มลูจากศนูย์บรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารถีงึคณบดทีกุสำานกัวชิา และตดิตอ่
ประสานงานกบัสำานกัวชิา เพือ่ขอความอนเุคราะหใ์น
การเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง จากนัน้ผูว้จิยั
จงึดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง หรอืฝากอาจารย์ 
หรอืนกัศกึษา หรอืเจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลยัชว่ย
ดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลู และผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถาม
กลบัคนืมาจำานวน 379 ฉบบั คดิเปน็ร้อยละ 100 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทุกฉบับ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ข้อมูลการสำารวจความคิดเห็นสภาพ
ความเป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มี
ต่องานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ใชก้ารวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การทดสอบค่าที (t-test)

3) ขอ้มูลขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันางาน
ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

4) การประเมินความต้องการจำาเป็นใน
การพัฒนางานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ค่าดัชนีความต้องการ
จำาเป็น (Priority Need Index modified) 
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1) สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง
มือ ได้แก่ การทดสอบค่าความตรง (Index of 
Item-Objective Congruence) การหาค่าอำานาจ
จำาแนก (Discrimination Power) และการหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 

2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
วจิยั ไดแ้ก ่ร้อยละ (Percentages) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การทดสอบคา่ท ี(t-test) และคา่ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็น (Priority Need Index modified)

ผลการวิจัย

1. การศกึษาสภาพความเป็นจรงิและความ
คาดหวงัของนักศกึษาทีม่ตีอ่งานทะเบยีนนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.40 กำาลังศึกษา
ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 35.40 เป็นนักศึกษาจาก
สำานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร ์มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ  
53.00 ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการงานทะเบียน
ในเร่ืองการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ 
ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา (กรณีกลุ่มเต็ม) คิดเป็น
รอ้ยละ 34.80 และนักศกึษาสว่นใหญม่าใช้บรกิาร
งานทะเบียนนักศึกษา จำานวน 1-3 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 68.60 นักศึกษาเคยเข้าใช้ระบบระเบียน
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.70 เคยเข้าใช้ระบบ
การลงทะเบยีนเรยีน/เพิม่/เปลีย่นกลุม่/ลดรายวชิา/
ถอนรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 92.10 และนักศึกษา
ทุกคนเคยเขา้ใช้ระบบการลงทะเบยีนเรียนออนไลน ์
คิดเป็นร้อยละ 100

1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง
และความคาดหวงัของนกัศกึษาทีม่ตีอ่งานทะเบยีน
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี ดงัตาราง 1

ตาราง 1  คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่โดยการทดสอบ t-test ของ
สภาพความเป็นจริงและสภาพที่คาดหวังตามความคิดเห็นของนักศึกษามีต่องานทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพรวม

งานทะเบียนนักศึกษา
สภาพความเป็นจริง สภาพที่คาดหวัง

t-test
S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
งานทะเบียน

3.77 0.72 มาก 4.56 0.60 มากที่สุด 20.09**

2. ด้านการบริหารจัดการ 3.63 0.71 มาก 4.61 0.58 มากที่สุด 24.07**

3. ด้านระบบระเบียนนักศึกษา 3.68 0.73 มาก 4.59 0.61 มากที่สุด 21.28**

4. ด้านระบบการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/
เปลี่ยนกลุ่ม/ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา

3.37 0.84 ปานกลาง 4.64 0.60 มากที่สุด 25.90**

5. ด้านระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 3.33 1.01 ปานกลาง 4.67 0.60 มากที่สุด 23.58**

รวม 3.56 0.66 มาก 4.61 0.55 มากที่สุด
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 1 พบว่า สภาพความเป็นจริง
ตามความคิดเห็นของนักศึกษามีต่องานทะเบียน
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้น
การให้บรกิารของเจา้หน้าท่ีฝา่ยงานทะเบยีนมีเฉลีย่
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านระบบระเบียนนักศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบการลงทะเบียน
เรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา 
และด้านระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ตาม
ลำาดับ และสภาพที่คาดหวังตามความคิดเห็นของ
นกัศกึษามตีอ่งานทะเบยีนนกัศึกษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ีภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่
พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นระบบการลงทะเบียน
เรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
ระบบการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลด
รายวชิา/ถอนรายวิชา ด้านการบรหิารจดัการ ดา้น
ระบบระเบยีนนกัศึกษา และด้านการให้บรกิารของ
เจา้หนา้ทีฝ่า่ยงานทะเบยีน ตามลำาดบั สำาหรบัการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบ t-test ของ
สภาพความเป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังของงาน
ทะเบยีนนกัศกึษา พบวา่ คา่เฉลีย่ของสภาพความ
เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

1.3 ผลการวเิคราะหข้์อเสนอแนะเพือ่การ
พัฒนางานทะเบยีนนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี พบว่า นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 
ตอ้งการใหร้ะบบลงทะเบยีนเรยีนออนไลนม์คีวาม
เสถียร ควรจัดเวลาการลงทะเบียนแบ่งตามชั้นปี
และควรใหน้กัศกึษาช้ันปี 4 ขึน้ไปลงทะเบยีนเรยีน
ก่อน ควรเพิ่มเวลาในการลงทะเบียนเรียน อยาก
ใหม้รีะบบคำาร้องออนไลน์และมคีำาแนะนำาในการก
รอกเอกสาร เพื่อความสะดวกของนักศึกษา และ

นักศึกษารอผลการอนุมัติสำาหรับการเพิ่ม/เปลี่ยน
กลุม่/ลดรายวชิา/ถอนรายวชิาคอ่นขา้งใหเ้วลานาน
มากเห็นควรให้ปรับลดขั้นตอนการดำาเนินการให้
สั้นลง และต้องการให้งานทะเบียนนักศึกษาเพ่ิม
ช่องการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
นักศึกษาทราบที่หลากหลายช่องทางและมีข้อมูล
อย่างชัดแจ้ง 

2. การประเมินความต้องการจำาเป็นและ
จดัเรยีงลำาดบัความสำาคญัในการพฒันางานทะเบยีน
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี ดงัตาราง 2

การประเมินความต้องการจำาเป็นและจัด
เรียงลำาดับความสำาคัญในการพัฒนางานทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยวิธี 
Modified Priority Need Index (PNI

modified
) ซึ่ง

เป็นดัชนีเรียงลำาดับความสำาคัญของความต้องการ
จำาเป็นท่ีใช้หลกัการประเมนิความแตกตา่งและปรับ
สตูรการคำานวณมาจากคา่ดชัน ีPNI โดยการหารคา่
ผลตา่งระหวา่งสภาพทีค่าดหวงั (I) และคา่สภาพที่
เป็นจริง(D) ด้วยค่าสภาพที่เป็นจริง (D) เพื่อถ่วง
น้ำาหนกักอ่นท่ีจะนำามาจัดเรียงลำาดบัความสำาคัญมี
สตูรในการคำานวณ ดงันี ้(สวุมิล วอ่งวานชิ, 2550) 

       
 PNI

modified
= I-D

    D

เมื่อ

 PNI(Modified) แทน ดชันกีารจดัเรยีง
ลำาดับความสำาคัญต้องการจำาเป็น 

 I แทน ค่าเฉลี่ยของสภาพความเป็น
จริง 

 D แทน ค่าเฉลีย่ของสภาพทีค่าดหวงั 
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จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการจำาเป็นในการพฒันางานทะเบยีนนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารใีนทุกดา้น โดยมคีา่ 
PNI

modified
 อยูร่ะหวา่ง 0.17 ถงึ 0.29 และสามารถ

จัดเรยีงลำาดบัความสำาคญัในการพฒันางานทะเบยีน
นักศึกษา โดยด้านที่มีค่า PNI

modified
 สูงสุด จะเป็น

ด้านที่มีความสำาคัญเป็นลำาดับที่ 1 คือ ด้านระบบ
การลงทะเบยีนเรียนออนไลน์ รองลงมา ลำาดบัที ่2 
คือ ด้านระบบการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยน
กลุ่ม/ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา ลำาดับท่ี 3 คือ 
ด้านการบริหารจัดการ ลำาดับที่ 4 คือ ด้านระบบ
ระเบยีนนักศกึษา และลำาดบัสดุทา้ย ลำาดบัที ่5 คอื 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพความ
เปน็จริงและความคาดหวงัของนกัศกึษาท่ีมีตอ่งาน
ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเห็นควรนำามาอภิปรายดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพความเป็นจริงตาม
ความคดิเห็นของนกัศกึษามตีอ่งานทะเบียนนกัศึกษา 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี พบวา่ สภาพความ
เป็นจริงของงานทะเบียนนักศึกษา ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
ใหบ้รกิารของเจ้าหนา้ทีฝ่า่ยงานทะเบยีนมคีา่เฉลีย่
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านระบบระเบียนนักศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบการลงทะเบียน
เรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา 
และด้านระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ตาม
ลำาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน 
ทะเบียนนักศึกษาให้บริการอย่างรวดเร็วและ 
ถกูตอ้ง อกีทัง้ใหค้ำาแนะนำาเปน็อยา่งดหีรอืสามารถ
ตอบขอ้ซกัถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชัดเจน และมรีะบบ
ระเบียนนักศึกษาที่ทันสมัย มีขั้นตอนการกรอก
ระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และยังสามารถให้นักศึกษา Upload File รูปภาพ
การทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่ได้ตามความ
ต้องการ จึงทำาให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้สึก 
ท่ีพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา 
ในภาพรวม ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยัของวรรณวมิล  
จงจรวยสกุล (2551) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวัดผล 
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการ
ของงานทะเบยีนและวดัผลทกุคณะมีความพึงพอใจ
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
จริยา สุดกระโทก ขนิษฐา วิชัยดิษฐ์ และณัฐภณ 
สเุมธอธคิม (2552) ไดท้ำาการศึกษาเรือ่ง ความคดิ

ตาราง 2 การประเมินความต้องการจำาเป็นและจัดเรียงลำาดับความสำาคัญในการพัฒนางานทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานทะเบียนนักศึกษา I D PNI
(Modified)

ลำาดับที่

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน 3.77 4.56 0.17 5

2. ด้านการบริหารจัดการ 3.63 4.61 0.21 3

3. ด้านระบบระเบียนนักศึกษา 3.68 4.59 0.20 4

4. ด้านระบบการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/

 ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา
3.37 4.64 0.27 2

5. ด้านระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 3.33 4.67 0.29 1
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เห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการทำางานของ
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาระดับปริญญา
ตรทีีม่าใชบ้รกิารกลุ่มงานทะเบยีนและประมวลผล 
สำานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความคิดเห็นต่อ
ประสทิธภิาพการทำางานของกลุม่งานทะเบียนอยูใ่น
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี  
อดกล้ัน (2554) ไดท้ำาการศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจ 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพาทีมี่ตอ่การลงทะเบียนเรยีนเพ่ิม-
ถอน รายวิชา พบวา่ ความพงึพอใจของนสิติระดบั
ปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
ทีม่ตีอ่การลงทะเบียนเรียนเพิม่-ถอน รายวชิา ความ
พึงพอใจในด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ ด้านขัน้ตอน
การดำาเนินการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอน รายวิชา 
และดา้นสิง่อานวยความสะดวกอยูใ่นระดบัปานกลาง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของดารัณ แพลอย (2556) 
ได้ทำาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้
บริการของสำานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบว่า นักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความ
พงึพอใจตอ่การใหบ้ริการของสำานกัสง่เสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลำาดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการการให้บริการ ดา้น
อาคารและสถานที ่และดา้นเครือ่งมอืเครือ่งใช ้และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ภูบุญอิ่ม (2558) 
ไดท้ำาการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความพงึ
พอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสำานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พบว่า นักศึกษามีความ 

พึงพอใจต่อการบริการของสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการศึกษาสภาพที่คาดหวังของ
นกัศกึษาท่ีมตีอ่งานทะเบยีนนกัศกึษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี พบว่า สภาพที่คาดหวังของ
นักศึกษาที่มีต่องานทะเบียนนักศึกษา ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ดา้นระบบการลงทะเบยีนเรยีนออนไลนม์คีา่เฉลีย่
สงูสดุ รองลงมา คือ ด้านระบบการลงทะเบยีนเรยีน/
เพิม่/เปลีย่นกลุม่/ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา ดา้นการ
บริหารจัดการ ด้านระบบระเบียนนักศึกษา และ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน 
ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาทุกคน
ได้เข้าใช้ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จึง
ทำาให้ส่วนใหญ่พบปัญหาในการเข้าใช้ระบบ จึงมี
ความคาดหวังให้งานทะเบียนได้พัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้มีความเสถียรมาก
ยิ่งขึ้นและควรเพิ่มระยะเวลาในลงทะเบียนเรียน 
ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยน
กลุ่ม/ลดรายวิชา/ถอนรายวิชาให้มีขั้นตอนที่ลด
น้อยลง เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน/การเพิ่มถอนรายวิชา/
กำาหนดการย่ืนเอกสารตา่งๆ ให้หลากหลายและทัว่ถงึ  
เพิม่เวลาการเปดิ- ปดิการใหบ้รกิารเคานเ์ตอรเ์พือ่
อำานวยความสะดวกใหน้กัศึกษาทีม่เีรยีนในช่วงบ่าย  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมนาด ม่วงแก้ว 
(2555) ได้ทำาการศึกษาเร่ือง ความคาดหวัง
และความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้บริการงาน
กจิกรรมนกัศกึษาและงานทะเบยีนนักศกึษา คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี พบว่า นักศึกษามีความคาดหวัง
ตอ่คณุภาพการใชบ้รกิารงานกจิกรรมนกัศกึษาและ
งานทะเบียนนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เฉพาะในเรื่องการติดต่อส่ือสาร และความเป็น 
รูปธรรมของการบริการ
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพความ
เป็นจริงของงานทะเบียนนักศึกษา โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก และสภาพทีค่าดหวงัของนกัศกึษา
ที่มีต่องานทะเบียนนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ดังนั้น ฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษา
ควรพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ
บริหารจัดการ และระบบงานให้ทันสมัย เพื่อให้ 
เกิดการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและตรงตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นในการพฒันางานทะเบยีนนกัศกึษา 
ด้านที่ควรให้ความสำาคัญมากที่สุด คือ ด้านระบบ
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ รองลงมา คือ ด้าน
ระบบการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ 
ลดรายวิชา/ถอนรายวิชา ด้านการบริหารจัดการ 
ดา้นระบบระเบยีนนกัศกึษา และดา้นการใหบ้รกิาร
ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานทะเบียน ดังนั้น ผู้บริหาร 

หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา
ควรพัฒนาและให้ความสำาคัญตามลำาดับผลการ
วิจัยดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ
ใช้งานต่างๆ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับ
บริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ และพัฒนาการบริหารจัดการให้ 
ทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศกึษาการวจิยัเชิงคณุภาพ
ที่เกี่ยวกับการให้บริการของงานทะเบียนนักศึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น

2.2 ควรทำาการศกึษาโดยใชก้ลุม่ประชากร
ในลักษณะอ่ืนเพิ่มเติม เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก เพื่อ
ให้ได้ข้อสนเทศที่หลากหลายแนวทาง

2.3 ควรนำาผลที่ได้รับจากการศึกษาไป
หาสาเหตุและแนวทางในการพัฒนางานทะเบียน
นกัศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนาร ีเพือ่ใหง้าน
ทะเบียนนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ดียิ่งขึ้น
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