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บทคัดย่อ 

 

 ระบบการลงทะเบียนเรียน  เป็นระบบปฏิบติัการที*สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  นิสิตสามารถใชบ้ริการต่างๆ ผา่นเครือข่าย  Internet  ไดอ้ยา่ง 
หลากหลาย  โดยเฉพาะอยา่งยิ*งการลงทะเบียนรายวชิาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  การวจิยัในครั< งนี<  
มีความมุ่งหมายเพื*อ  1)  ศึกษาพฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  ระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  และ  2)  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อศกัยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ของนิสิต  ที*มีเพศ  อาย ุ สังกดัคณะ  กลุ่มคณะวชิา  ชั<นปี  ประสบการณ์ 
ในการใชบ้ริการระบบการลงทะเบียนเรียน  และช่วงที*นิสิตลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์แตกต่างกนั  
กลุ่มตวัอยา่งที*ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  นิสิตระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  จาํนวน  381  คน   
ซึ* งไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั<น  เครื*องมือที*ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถามศกัยภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ซึ* งมีค่าอาํนาจจาํแนก ตั<งแต่  0.38  ถึง  0.92   
และมีค่าความเชื*อมั*นทั<งฉบบัเท่ากบั  0.98  สถิติที*ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าเฉลี*ย   
ส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน  t-test  (Independent  Samples)  และ  F-test  (One-way  ANOVA) 
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี<  
  1.  นิสิตระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
มีอายตุ ํ*ากวา่  20  ปี  กาํลงัศึกษาอยูช่ั<นปีที*  1  มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการระบบการลงทะเบียนเรียน  
นอ้ยกวา่  1  ปี  และสามารถลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงที*  1  ของการลงทะเบียนเรียน 
  2.  นิสิตระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  3.  นิสิตระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ที*มีเพศ  อาย ุ กลุ่มคณะวชิา   
และช่วงที*นิสิตลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์  แตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพของ 
ระบบการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  (p > .05)   
 
 



  4.  นิสิตระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ที*มีสังกดัคณะแตกต่างกนั   
มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมแตกต่างกนั  (p < .05)   
และเมื*อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน   
ดา้นประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัที*ระดบั  .05   
  5.  นิสิตระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ที*มีชั<นปีแตกต่างกนั   
มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมไม่แตกต่างกนั  (p > .05)   
แต่เมื*อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน   
ดา้นประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัที*ระดบั  .05   
  6.  นิสิตระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ที*มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการ
ระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  
โดยรวมแตกต่างกนั  (p < .05)  และเมื*อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียน  ดา้นประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกนั   
อยา่งมีนยัสาํคญัที*ระดบั  .05   
 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้า่  นิสิตระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   
มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัศกัยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียนอยูใ่นระดบัมาก  แต่ยงัมีขอ้แตกต่าง 
บางประเด็นที*ส่งผลต่อระบบการลงทะเบียนเรียน  ขอ้สารสนเทศนี<   สามารถใชป้ระโยชน์ 
เพื*อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาระบบการลงทะเบียนเรียนใหมี้ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ
ต่อไป 
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ABSTRACT 

 
 The  enrolment  system  is  the  action  system  which  supports  organization  of  learning  
and  instruction  at  Mahasarakham  University.  Students  can  use  a  variety  of  services  through  
the  internet  network,  particularly  course  enrolments  in  each  semester.  The  purposes  of  this  
study  were  to  :  1)  examine  enrolment  behavior  of  undergraduate  students  at  Mahasarakham  
University,  and  2)  compare  opinions  concerning  the  enrolment  system  potential  at  
Mahasarakham  University  of  students  with  differences  in  gender,  age,  attached  faculty,   
group  of  faculties,  year  class,  experience  in  using  the  enrolment  system  service,  and  phase  
in  which  the  students  had  complete  enrolments.  The  sample  used  in  the  study  consisted  of  
381  Mahasarakham  University  undergraduate  students,  obtained  using  the  stratified  random  
sampling  technique.  The  instrument  used  for  collecting  data  was  a  questionnaire  on  
enrolment  system  potential  at  Mahasarakham  University  with  discriminating  powers  ranging  
0.38-0.92  and  a  reliability  of  0.98.  The  statistics  used  for  analyzing  the  collected  data  were  
mean,  standard  deviation,  t-test  (independent  sample),  and  F-test  (One-way  ANOVA) 
 The  results  of  the  study  were  as  follows  : 
  1.  Most  of  Mahasarakham  University  undergraduate  students  were  female,  aged  
under  20  years,  were  studying  in  the  first  year,  had  experience  in  using  enrolment  system  
services  for  less  than  1  year,  and  could  complete  enrolments  within  Phase  1  of  enrolment. 
  2.  Mahasarakham  University  undergraduate  students  showed  their  opinions  
concerning  enrolment  system  potential  at  Mahasarakham  University  as  a  whole  and  in  each  
aspect  at  a  high  level. 
  3.  Mahasarakham  University  undergraduate  students  with  differences  in  gender,  
age,  group  of  faculties,  and  phase  in  which  the  students  had  complete  enrolments  did  not  



have  different  opinions  concerning  enrolment  system  potential  as  a  whole  and  in  each  
aspect. 
  4.  Mahasarakham  University  undergraduate  students  with  different  attached  
faculties  had  different  opinions  concerning  enrolment  system  potential  as  a  whole  (p<.05).  
Also,  when  each  aspect  was  consisted,  it  was  found  that  there  were  different  opinions  
concerning  enrolment  system  potential  in  the  aspect  of  enrolment  efficiency  at  the  .05  level  
of  significance. 
  5.  Mahasarakham  University  undergraduate  students  with  different  class  years  
did  not  have  different  opinions  concerning  enrolment  system  potential  as  a  whole  (p>.05).  
However,  when  each  aspect  was  consisted,  it  was  found  that  there  were  different  opinions  
concerning  enrolment  system  potential  in  the  aspect  of  enrolment  system  efficiency  at  
the  .05  level  of  significance. 
  6.  Mahasarakham  University  undergraduate  students  with  different  experiences  in  
using  enrolment  system  service  had  different  opinions  concerning  enrolment  potential  as   
a  whole  (p<.05).  Also,  when  each  aspect  was  considered,  it  was  found  that  there  were  
different  opinions  concerning  enrolment  system  potential  in  the  aspect  of  enrolment  system  
efficiency  at  the  .05  level  of  significance. 
 Based  on  the  results  of  this  study,  it  could  be  concluded  that  Mahasarakham  
University  undergraduate  students  had  opinions  concerning  enrolment  system  potential  at   
a  high  level.  Nevertheless,  there  still  were  some  different  issues  affecting  the  enrolment  
system.  This  information  could  be  utilized  as  a  guideline  for  planning  development  of  the  
enrolment  system  to  be  efficient  in  providing  services  in  the  future. 
   
 


