
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

28  
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2560 

The Satisfaction of e-Registrar System Users at Naresuan University  
in Academic Year 2017  

 
ล าใย  พิสฐศาสน์1* 

Lamyai Phittasart1* 
 

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรยีบเทียบควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ e-

registrar และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ e-registrar มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้มีจ ำนวนทั้งสิ้น 364 คน แยกเป็นกลุ่มอำจำรย์และ
นักศึกษำวิชำกำร จ ำนวน 113 คน และนิสิตระดับปริญญำตรีจ ำนวน 251 คน ซึ่งได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
แบ่งช้ันภูมิ โดยท ำกำรสุ่มจำกผู้ใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรทั้งหมด 6,915 คน  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบสอบถำมที่พัฒนำขึ้น วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และสถิติทดสอบที แบบสองกลุ่มอิสระกัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็นอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำ และนิสิตระดับปริญญำตรี มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์อยู่ในระดับ
มำก ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้ใช้บริกำรที่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรีมีระดับควำมพึง
พอใจแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value < 0.05) เมื่อจ ำแนกกลุ่มคณะ 
ค าส าคัญ: ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำร งำนทะเบียน 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study and compare the satisfaction of e-
registrar system users, accompanying with a study of users’ suggestions about e-registration 
system at Naresuan University in the academic year 2017. Samples consisted of 364 people, 
classified as 113 teachers and scholars, and 251 undergraduate students, obtained by 
stratified random sampling from 6,915 e-registrar system users at Naresuan University. Data 
were collected using the constructed questionnaire and analyzed using mean, standard 
deviation and two-sample independent t-test. The results reveal that teachers, scholars and 
undergraduate students are satisfied about e-registrar system in high level. In addition, the 
comparison of satisfaction levels of undergraduate students, classified by faculty clusters, 
indicates statistically significant difference (p-value < 0.05). 
Keywords: e-registrar system, satisfaction toward services, office of registrar 

 
บทน า 

งำนทะเบียนนิสิตและประมวลผล เป็นหน่วยงำนทะเบียนกลำงของมหำวิทยำลัยที่ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรเก็บรักษำ และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นิสิต อำจำรย์ บุคลำกรและหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้บริกำรด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรรับลงทะเบียนเรียน กำรรับรำยงำนตัวนิสิตใหม่ 
กำรจัดท ำระเบียนประวัตินิสิต กำรประมวลผลกำรเรียน กำรจัดท ำและรวบรวมสถิตินิสิตรับเข้ำศึกษำ และ
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ส ำเร็จกำรศึกษำ กำรจัดท ำใบแสดงผลกำรเรียน และเอกสำรใบรับรองต่ำงๆ กำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำและปริญญำบัตร และบริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน อันจะเป็นกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกระจำยข้อมูล ข่ำวสำร ให้กับ
หน่วยงำน หรือสถำบันที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วแม่นย ำ ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กองบริกำรกำรศึกษำ, 2559) 

เดิมมหำวิทยำลัยนเรศวรมีกำรลงทะเบียนเรียนโดยกำรบันทึกข้อมูลโดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำระบบ
คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีนิสิตจ ำนวนมำกขึ้นจำกเดิมเป็นอย่ำงมำก (กองบริกำร
กำรศึกษำ, 2559) จึงท ำให้กำรบันทึกข้อมูลโดยเจ้ำหน้ำท่ีท ำให้ขำดควำมสะดวกและล่ำช้ำ ตลอดจนเกิดควำม
ผิดพลำดได้ง่ำย ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงจัดท ำระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์/
เจ้ำหนำท่ีและนิสิต ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย แต่จำกกำรใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ยังขำดประสิทธิภำพ
ทั้งในด้ำนควำมเสถียร รูปแบบของระบบ ควำมซ้ ำซ้อนของระบบ ยังมีข้อบกพร่องอยู่ (งำนทะเบียนนิสิตและ
ประมวลผล, 2559)  มหำวิทยำลัยจึงได้พัฒนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  
 จำกท่ีมหำวิทยำลัยได้กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้งำน ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะ
ศึกษำควำมพึงพอใจของอำจำรย์/บุคลำกร นิสิตระดับปริญญำตรีที่ก ำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำ 2560 ช้ันปีที่ 
2-3  ของมหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน ำเสนอผลควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะรูปแบบกำร
ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำยให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน ์e-registrar มหำวิทยำลยันเรศวร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ e-registrar มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ e-registrar มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและตัวอย่าง        
 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย คือ ผู้ใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
นเรศวร ซึ่งประกอบไปด้วย อำจำรย์ นักวิชำกำรศึกษำ และนิสิตระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยนเรศวรใน
ปีกำรศึกษำ 2560 ทั้งสิ้น 6,915  คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 
2,159 คน และนิสิตระดับปริญญำตรี (เฉพำะช้ันปี 2 - 3) จ ำนวน 4,756 คน ตำมล ำดับ 
 2. ตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ โดยแยกตำมสังกัด จ ำนวนทั้งสิ้น 364 คน  ซึ่งได้แบ่งตัว
อย่ำงออกเป็น 2 ตัวกลุ่มอย่ำง คือ กลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำร จ ำนวน 113 คน และกลุ่มนิสิตระดับปริญญำ
ตรี จ ำนวน 251  คน ตำมล ำดับ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถำมที่มีข้อถำมที่เกี่ยวข้องกับควำมพึง
พอใจต่อกำรใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ จ ำนวน 2 ฉบับ เพื่อใช้ส ำรวจกลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำร และกลุ่ม
นิสิตระดับปริญญำตรี ส ำหรับกระบวนกำรสร้ำงแบบสอบถำมทั้ง 2 ฉบับ มีล ำดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษำต ำรำ เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียนทำงอินเทอร์เน็ตหรือกำรประเมิน
โครงกำรต่ำงๆ  
 2. วิเครำะห์ข้อมูลที่ศึกษำ สร้ำงแบบสอบถำมให้ข้อค ำถำมครอบคลุมถึงเนื้อหำต่ำงๆ ของกำร
ลงทะเบียนออนไลน์ท่ีต้องประเมิน โดยศึกษำจำกงำนวิจัยของจิรพรรณ (2548) น้องนชุ (2546) และสุรชัย (2546) 
 3. น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิเครำะห์ตรวจสอบหำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ  
(IOC)  แล้วน ำเสนอให้แก่ผู้เช่ียวชำญได้ตรวจสอบ จ ำนวน 5 ท่ำน โดยเกณฑ์ค่ำ IOC ของแต่ละข้อจะต้องมีค่ำ
มำกกว่ำ 0.5 โดยผลกำรตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ำ ทุกข้อค ำถำมมีค่ำมำกกว่ำ 0.5  

4. ปรับปรุงเครื่องมือตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผ่ำนแบบเครื่องมือที่สร้ำงขึ้นทั้งในตัวอย่ำงอำจำรย์และ
นักวิชำกำร และตัวอย่ำงนิสิตระดับปริญญำตรีจ ำนวน 113 ชุด และ 251 ชุด ตำมล ำดับ รวมทั้งสิ้น 364 ชุด 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

ผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกำรตอบแบบสอบถำมของตัวอย่ำง เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ด้วย
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ ส ำหรับกำรวิเครำะห์ผู้วิจัยจะแยกกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำ จะแยกย่อยวิเครำะห์ออกเป็น 2 
ประเด็น คือ 1) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำ 2) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับ
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ และ 3) กำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์
แยกตำมเพศ ประเภท และสังกัด  

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกลุ่มนิสิตระดับปริญญำตรี จะแยกย่อยวิเครำะห์ออกเป็น 2 ประเด็น 
คือ 1) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิตระดับปริญญำตรี  2) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ และ 3) กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึง
พอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์แยกตำมเพศ ช้ันปี และสังกัด 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ผู้วิจัยจะวิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ จ ำนวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean: X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติทดสอบที 
(t – test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)  

 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มอาจารย์และนักวิชาการษศึกษา 
 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำตัวอย่ำงจ ำนวน 113 คน พบว่ำผู้ใช้งำนเป็นอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำมีจ ำนวน 70 และ 
43 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.9 และ 38.1 ตำมล ำดับ และยังพบว่ำผู้ใช้งำนเป็นผู้ชำยมีจ ำนวน 35 และ 78 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.0 และ 69.0 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังพบว่ำโดยส่วนใหญ่แล้วอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำสังกัดอยู่ในกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  รองลงมำอยู่ในกลุ่มวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้วยจ ำนวน 47, 36 และ 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.6, 31.9 
และ 21.5 ตำมล ำดับ และโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งำนในกลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำจะเป็นผู้ใช้บริกำรข้อมูล
จ ำนวน 110 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.3 ส่วนอีก 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 จะเป็นผู้บันทึกข้อมูล  และ
ในส่วนของกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนออนไลน์ของมหำวิยำลัยนเรศวรแสดงผลไว้ดังตำรำงท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำร

ศึกษำ ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน ์(e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ X  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 

1. ระบบเปิด-ปิดตำมก ำหนดเวลำ 4.08 0.503 มำก 
2. ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบไม่ซับซ้อน 3.94 0.505 มำก 
3. ระบบมีกำรแสดงผลที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 3.79 0.574 มำก 
4. ระบบมีกำรก ำหนดสถำนะของผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูล 3.90 0.668 มำก 
5. ควำมปลอดภยัในกระบวนกำรใช้บริกำร 3.95 0.515 มำก 
6. ควำมเสถียรของระบบ 3.76 0.672 มำก 
       ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบในภาพรวม 3.98 0.463 มำก 
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จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียน
ออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรโดยภำพรวมอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก นอกจำกนี้ยังพบว่ำอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรทั้งในด้ำนของ
ระบบเปิด-ปิดตำมก ำหนดเวลำ ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบไม่ซับซ้อน ระบบมีกำรแสดงผลที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 
รวมถึงด้ำนระบบกำรก ำหนดสถำนะของผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูล และควำมปลอดภัยในกระบวนกำรใช้บริกำร 
ตลอดจนด้ำนควำมเสถียรของระบบอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกเช่นกัน และนอกจำกนี้ในส่วนของกำร
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์
มหำวิทยำลัยนเรศวรแยกตำมเพศ ประเภท และสังกัด แสดงผลกำรวิเครำะห์ไว้ดังตำรำงท่ี 2 - 4 
 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำน
ระบบทะเบียนออนไลน์ระหว่ำงเพศชำยและหญิง พบว่ำให้ค่ำสถิติทดสอบทีเท่ำกับ –0.522 และให้ค่ำ p–
value เท่ำกับ 0.604  ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคญั 0.05 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์
และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงเพศชำยและหญิงที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ตำรำงที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงเพศชำยและ

หญิงที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน ์(e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 
เพศ n X  . .S D  t p – value 

        ชำย 35 3.94 0.591 -0.522 0.604 
        หญิง 78 4.00 0.395   

รวม 113 3.98 0.463   
 

ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำท่ีมีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ พบว่ำให้ค่ำสถิติทดสอบทีเท่ำกับ 1.362 และให้ค่ำ 
p – value เท่ำกับ 0.176  ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจในภำพรวมของ
อำจำรย์และนักวิชำกำรระหว่ำงอำจำรย์และนักวิชำกำรที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ตำรำงที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำน

ระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 
ประเภท n X  . .S D  t p – value 

อำจำรย ์ 70 4.03 0.481 1.362 0.176 
นักวิชำกำรศึกษำ 43 3.91 0.426   

รวม 113 3.98 0.463   
 

ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงกลุ่ม
วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนออนไลน์ พบว่ำให้ค่ำสถิติทดสอบเอฟเท่ำกับ 0.301 และให้ค่ำ p – value เท่ำกับ 0.741  ซึ่งมีค่ำ
มำกกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำง
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีต่อกำรใช้งำน
ระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05  (ตำรำงที่ 4) 
 



ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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ตารางที่ 4 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงกลุ่ม
วิทยำศำสตร์ สุขภำพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีต่อกำรใช้
งำนระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 

สังกัด n X  . .S D  F p – value 
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 30 4.03 0.32 0.301 0.741 
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 36 3.94 0.532   
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 47 3.98 0.489   

รวม 113 3.98 0.463   
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี 

ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มนิสิตระดับปริญญำ
ตรีตัวอย่ำงจ ำนวน 244 คน พบว่ำผู้ใช้งำนเป็นนิสิตเพศชำยและหญิงด้วยจ ำนวน 66 และ 178 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.0 และ 73.0 ตำมล ำดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนิสิตสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รองลงมำสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ และสังกัดกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ด้วยจ ำนวน 161, 50 
และ 33 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.0, 20.5 และ 13.5 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้ใช้งำนที่เป็นนิสิตช้ันปี
ที่ 3 มีจ ำนวน 132 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.1 และผู้ใช้งำนที่เป็นนิสิตช้ันปีที่ 2 มีจ ำนวน 112 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 45.9 ส่วนผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนออนไลน์ของมหำวิยำลัยนเรศวรแสดงผลไว้ดังตำรำงท่ี 5  

 
ตารางที่ 5  แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรี

ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน ์(e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ X  . .S D  แปลผลระดบัความพึงพอใจ 

1. ด้ำนกำรบริกำรทะเบียนประวัตินิสิต 3.73 0.572 มำก 
2. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนเรียน 3.41 0.627 มำก 
3. ด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน 3.71 0.670 มำก 
                ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.58 0.567 มาก 
หมำยเหตุ :  ใช้เกณฑ์อันตรภำคชั้น (Interval scale) ในกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจ (วิเชียร, 2538) 

 
จำกตำรำงที่  5 พบว่ำนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของ

มหำวิทยำลัยนเรศวรโดยภำพรวมอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก นอกจำกนี้ยังพบว่ำนิสิตระดับปริญญำตรีที่มี
ต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรในด้ำนกำรบริกำรทะเบียนประวัตินิสิต ด้ำนกำร
บริกำรกำรลงทะเบียนเรียน และด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก
เช่นเดียวกัน และในส่วนของกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนออนไลน์ มหำวิทยำลัยนเรศวรแยกตำม เพศ ช้ันปี และสังกัด แสดงผลกำรวิเครำะห์ไว้ดังตำรำงที่ 6–7 

ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์
ระหว่ำงเพศชำยและหญิง พบว่ำด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนประวัตินิสิต ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียน
เรียน  ด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน และควำมพึงพอใจโดยภำพรวมให้ค่ำสถิติทดสอบทีเท่ำกับ 
0.538, 0.124, 0.993 และ 0.483 ที่ให้ค่ำ p – value เท่ำกับ 0.591, 0.902, 0.321 และ 0.629 ตำมล ำดับ 
ซึ่ง p – value มีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำ
ตรีระหว่ำงเพศชำยและหญิงที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ทั้งรำยด้ำนและโดยภำพรวมไม่แตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ตำรำงที่ 6) 
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ตารางที่ 6 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีระหว่ำงเพศชำยและหญิงที่มตีอ่กำรใช้
งำนระบบทะเบยีนออนไลน ์(e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ เพศ n X  . .S D  t p–value 

1. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนประวตัินิสิต 
ชำย 66 3.763 0.654 

0.538 0.591 
หญิง 178 3.718 0.540 

2. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนเรียน 
ชำย 66 3.423 0.638 

0.124 0.902 
หญิง 178 3.411 0.625 

3. ด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน 
ชำย 66 3.784 0.650 

0.993 0.321 
หญิง 178 3.688 0.677 

             ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ชำย 66 3.606 0.587 

0.483 0.629 
หญิง 178 3.567 0.560 

 
ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์

ระหว่ำงสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
พบว่ำด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนประวัตินิสิต ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนเรียน ด้ำนกำรบริกำรกำร
ตรวจสอบผลกำรเรยีน และควำมพึงพอใจโดยภำพรวมให้ค่ำสถิติทดสอบเอฟเท่ำกับ 14.604, 23.434, 15.201 
และ 19.533 ตำมล ำดับ โดยทั้งหมดให้ค่ำ p – value <0.001 ซึ่ง p – value มีค่ำน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ 
0.05 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีระหว่ำงนิสิติ สังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ทั้ง
รำยด้ำนและโดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 นอกจำกนี้ยังพบว่ำมี
เพียงนิสิตสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ทั้งรำยด้ำน
และโดยภำพรวมสูงกว่ำและแตกต่ำงจำกนิสิตสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ตำรำงที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีระหว่ำงสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียน
ออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ สังกัด n X  . .S D  F p–value 

1. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนประวตัินิสิต 
HSc 50 4.090a2/ 0.469 

14.604* <0.001 ScT 161 3.659b 0.565 
HSo 33 3.530 b 0.531 

2. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนเรียน 
HSc 50 3.836 a 0.516 

23.434*,1/ <0.001 ScT 161 3.335 b 0.637 
HSo 33 3.165 b 0.423 

3. ด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน 
HSc 50 4.140 a 0.542 

15.201* <0.001 ScT 161 3.634 b 0.679 
HSo 33 3.462 b 0.520 

          ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
HSc 50 3.980 a 0.452 

19.533* <0.001 ScT 161 3.500 b 0.570 
HSo 33 3.343 b 0.401 

1/ สถิติทดสอบของ Welch ซึ่งเป็นสถิตทดสอบส ำหรับกรณีควำมแปรปรวนไม่เท่ำกัน, * ผลกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยประชำกรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05, 2/ อักษรภำษำอังกฤษที่เหมือนกัน ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 , HSc: กลุ่ม
วิทยำศำสตร์สุขภำพ, ScT: กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, HSo: กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

 



ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่พบว่ำกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่เป็นอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำมีควำมพึง
พอใจต่อระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรอยู่ในระดับมำก เพื่อให้ผลควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรมำกขึ้นและเพื่อกำรพัฒนำระบบทะเบียนออนไลน์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์จำกผู้ตอบแบบสอบถำม  พบว่ำควรมีกำรเพิ่มระบบให้แสดงข้อคิดเห็น กำรยื่น
ฟอร์มแสดงควำมจ ำนงโยกย้ำยตำรำงเรียน ตลอดจนกำรแสดงควำมต้องกำรจองห้องให้สำมำรถกระท ำผ่ำน
ระบบทะเบียนออนไลน์ได้ และพบว่ำควรปรับปรุงผลกำรแสดงหน้ำจอให้มีควำมสวยงำม ทันสมัย และข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันมำกขึ้นด้วย นอกจำกนี้ยังพบว่ำยังมีควำมไม่เสถียรของระบบอยู่บ้ำง และควรมีกำรลดควำม
ซับซ้อนของระบบกำรท ำงำนผ่ำนระบบทะเบียนออนไลน์ด้วย 
 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่พบว่ำกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรีมีควำมพึงพอใจต่อ
ระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำนเรศวรอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับผลกำรวิจัยเรื่องควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำท่ีมีต่อกำรลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ของสมโภชน์ และคณะ (2545) ซึ่งผลกำรวิจัย
พบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อพิจำรณำควำม
พึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตรำยด้ำน  พบว่ำนักศึกษำมีควำม
พึงพอใจด้ำนประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรลงทะเบียนวิชำเรียนมำกที่สุด รองลงมำ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทะเบียนเรียน และควำมพึงพอใจด้ำนกำรใช้โปรแกรมกำรลงทะเบียนวิชำเรียน 
ส่วนด้ำนท่ีนักศึกษำมีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ด้ำนอุปกรณ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) และเครือข่ำยที่ใช้ในกำร
ลงทะเบียนวิชำเรียน ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนวิชำเรียน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  และ
นอกจำกน้ีผลกำรวิจัยยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบถำมโดย
ส่วนใหญ่ที่เห็นว่ำระบบมีควำมเหมำะสมของกำรแสดงผล ชัดเจน เข้ำถึง และเข้ำใจง่ำย แต่ยังมีข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์จำกผู้ตอบแบบสอบถำมที่ว่ำควรมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบทะเบียน
ออนไลน์ให้มีควำมเสถียรมำกกว่ำนี้ และควรปรับปรุงหน้ำจอแสดงผลให้มีควำมทันสมัยมำกกว่ำเดิม และยัง
พบปัญหำที่เกิดจำกกำรลงทะเบียนเรียนที่ควรให้เลือกยืนยันทีละรำยวิชำและปัญหำตะกร้ำรำยวิชำขึ้นแต่ไม่
สำมำรถยืนยันระบบได้  

ในส่วนของควำมแตกต่ำงกันของควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มช้ัน
ปีที่และสังกัดที่แตกต่ำงกันควรมีกำรจัดอบรมกำรใช้ระบบทะเบียนออนไลน์เพิ่มเติมในกลุ่มที่ยังมีควำมพึง
พอใจน้อยกว่ำ ซึ่งอำจเกิดจำกปัญหำควำมซับซ้อนของระบบกำรท ำงำน และอำจท ำกำรศึกษำควำมต้องกำร
เฉพำะกลุ่มที่ยังคงมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์น้อยต่อไปในอนำคต ทั้งนี้อำจจะ
เพิ่มช่องทำงในกำรใช้ระบบออนไลน์ผ่ำนทำง Smartphone หรือ Tablet ซึ่งง่ำยต่อกำรใช้งำนมำกขึ้น และ
ควรมีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถศึกษำกำรใช้งำนด้วยตนเองได้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริกำรที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์  (e-registrar) 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 ในกลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็นอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำพบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก แต่เมื่อท ำกำร
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งกรณีพิจำรณำแยก
ตำมเพศ ประเภท และสังกัดของผู้ใช้บริกำร เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรีที่พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก แต่เมื่อท ำกำร
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้งำนท่ีเป็นนิสิตระดับปริญญำ
ตรีพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันในกรณีพิจำรณำแยกตำมเพศ แต่กลับพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันในกรณีพิจำรณำ
แยกตำมชั้นปี และสังกัด นอกจำกน้ียังพบว่ำนิสิตช้ันปีที่ 3 จะมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียน
ออนไลน์มำกกว่ำนิสิตช้ันปีท่ี 2 และนิสิตในสังกัดวิทยำศำสตร์สขุภำพจะมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบ
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ทะเบียนออนไลน์มำกกว่ำนิสิตในสังกัดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ส่วน
นิสิตในสังกัดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน
ระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ท ำให้กำรวิจัยฉบับนี้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  
ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งได้แก่ 1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกตุจันทร์ จ ำปำไชยศรี 2) ผู้อ ำนวยกำร
กองบริกำรกำรศึกษำ นำงสำวจรวยพร สุดสวำท 3) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองบริกำรกำรศึกษำ นำย
ณรงค์ฤทธิ์ ยะตำ  4) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองบริกำรกำรศึกษำ นำยวิรัตน์  ช่ืนชอบ และ 5) นักวิชำกำร
ศึกษำ  กองบริกำรกำรศึกษำ นำงกิติวรำ  เมฆมงคล นอกจำกนี้ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนที่
ให้ควำมกรุณำเสียสละเวลำในกำรให้ข้อมูล ซึ่งได้แก่ 1) อำจำรย์สำยวิชำกำรและนักวิชำกำรศึกษำ 2) นิสิต
มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่ำงดียิ่ง และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องท่ำนอื่นที่
ไม่ได้เอ่ยนำม ณ ท่ีนี้  
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