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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัญหา
งานทะเบียนและประมวลผล 2) เพื่อพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผล โดยใช้การประเมินเสรมิพลัง 3) เพื่อเปรยีบเทียบผล
การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล ของบุคลากรก่อนและ
หลังการประเมินเสริมพลัง 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของงาน
ทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
กลุ่มเปา้หมาย ผู้วิจัยเลือกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคามเป็นกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล 
แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Signed 
Ranks Test ผลการวิจัยปรากฏดงันี้ 

1.  ผลการสัมภาษณ์ปัญหา การพัฒนางานทะเบียน
และประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
จากการสมัภาษณ์ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน  
พบปัญหาสรุปได้ดังนี้คือ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
งานทะเบียนและประมวลขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การลงทะเบยีนผ่านระบบ E-education และการประเมิน 
ผลการศึกษาผ่านระบบ E-education 

2.  การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลสถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยใช้การประเมิน
เสรมิพลัง จากกิจกรรมที่ 1 ระบบการลงทะเบยีน และ
กิจกรรมที่ 2 ระบบการประเมินผลการศึกษา ด้วยการระดม
ความคดิและการประชุมปฏิบตัิการเสรมิพลัง สูงกว่าก่อนการใช้ 
 
 
 

3.  ผลการพัฒนาระบบด้านกจิกรรมที่ 1 ด้าน
กิจกรรมที่ 2 ระบบงานทะเบยีนและประมวลผล สถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม หลังการใช้ การประเมิน 

การประเมินเสรมิพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

ของงานทะเบียนและประมวลผลสถาบันการพลศึกษา   
วิทยาเขตมหาสารคาม ในแตล่ะขอบข่ายของงานทะเบียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ABSTRACT 

This research aimed to 1) study the problems 
in developing the registration and evaluation section, 
2) develop the registration and evaluation section 
through the empowerment evaluation, 3) compare 
the result of the development of registration and 
evaluation section by the section staff between 
before and after the implementation of the empowerment 
evaluation, 4) study the satisfaction toward the 
registration and evaluation section, the institute of 
physical education, Mahasarakham campus. The target 
group was Mahasarakham campus as the case study. 
The research instruments were the test on the 
development of registration and evaluation section, 
the observation forms on workshop, structured 
interview, a questionnaire concerning satisfaction 
with the reliability of 0.88. Statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation 
and Wilcoxon Signed Ranks Test.  The findings 
revealed as follows: 
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1. According to the interview of stakeholders, 
problems in developing the physical education 
Mahasarakham campus were, the staffs involved 
in developing the registration and evaluation section 
lacked of knowledge and understanding in the 
enrollment through E-education program and lacked 
of the knowledge and the understanding of learning 
evaluation  through E-education program. 

2. According to the development of the  
registration and evaluation section, The Institute of 
physical education, Mahasarakham campus, through 
the empower evaluation from activity 1 enrollment 
system and activity 2 learning evaluation system through 
brainstorming and workshop. 

3. According to the comparison, the  
development on registration and evaluation section 
after the implementation of activity 1 and 2 through 
the empower evaluation was higher than those of 
before statistically significance at the 0.01 level.  

4. According to the satisfaction toward  
the performance of the registration and evaluation section, 
the institute of physical education, Mahasarakham 
campus, the total satisfaction was much level.  
 
ค าส าคัญ   : งานทะเบียนและประมวลผล  
      การประเมินเสริมพลัง 
Keywords : Registration and Evaluation,  
     Empowerment Evaluation 
 
บทน า 
 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
และสารสนเทศ จนมผีู้เปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารว่าเป็น
คลื่นลูกทีส่าม ดังนั้นระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญทีสุ่ดอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการ
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความส าคญัของการมีระบบ
สารสนเทศท่ีดี องค์กรทางการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเจรญิก้าวหน้า เข้ามามีบทบาทต่อ
การจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะกับสภาพสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียน
การสอน การช่วยการสืบค้นข้อมลู และจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนระบบงานทางการศึกษา 

ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ  
ในการติดต่อประสานงาน  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
และบริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถท าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์    

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงาน
กลางของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งเป็น
หน่วยงานของภาครัฐ ที่มหีน้าที่ในการส่งเสริม สนบัสนุนภารกิจ
ของสถาบัน ในด้านการเรียนการสอน ตั้งแต่การรับเข้าศึกษา 
จนกระทั่งการส าเร็จการศึกษา ซึ่งงานทะเบียนและประมวลผล
ได้พัฒนาระบบการท างานอย่างตอ่เนื่อง มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ เช่น การรับ
สมัครออนไลน์ การช าระเงินคา่ธรรมเนียม การลงทะเบียน
ออนไลน์ การเช็คผลการเรียนออนไลน์ เพื่อตอบสนองการ
ให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย งานทะเบียนและประมวลผล จึงจ าเป็นต้องพยายาม 
หาแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพ การให้บริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการพัฒนางาน
และในขณะเดยีวกันก็เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริการ    
 การประเมินเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) 
เป็นการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงทางการศึกษา
เป็นการด าเนินการจัดการคุณภาพของโรงเรียนทีเ่กิดจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนทั้งกระบวนการ
ตรวจสอบสภาพการณ์การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดวิธี
และการแสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกัน
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น จึงส่งผลต่อความเช่ือ ค่านิยม เจต
คติ ความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการประเมินและ
การควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น เอื้ออ านวยให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
สภาพต่าง ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถาบัน  
และประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของ นอกจากนี้การใช้ 
การประเมินแบบเสรมิพลังภายในสถาบัน ยังเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับองค์การ  ซึ่งจ าเป็นต้องศกึษาอย่างละเอียดและ
ครอบคลมุ จึงจะได้ค าตอบท่ีมคีวามถูกต้องชัดเจน เพราะ
สถาบัน เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมี
สิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันท้ังที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบ
อย่างซับซ้อน กล่าวคือต้องศึกษาถึงโครงสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยม กระบวนการบริหารจัดการบรรยากาศ รวมถึงเจตคติ
ของอาจารย์ที่มีต่อสถาบนั (Heck  และ Marcoulides.  1996 : 
77) 
 
 



 
 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจงึสนใจศึกษา 
การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้สามารถท า
ความเข้าใจในสภาพการด าเนินงานและค้นพบปัญหาเพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลของ
สถาบัน  โดยใช้การประเมินเสริมพลัง นั่นคือการอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้มสี่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อน ามา
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลอดจน
แนวทางและวิธีการปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งกับระบบงานทะเบียน
และประมวลผล ของสถาบันที่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับทุกฝ่าย 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาปัญหางานทะเบียนและประมวลผล 
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
 2.  เพื่อพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลภายใน
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยใช้การประเมิน
เสรมิพลัง 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผล ของบุคลากร ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม ก่อนและหลังการใช้การประเมินเสรมิพลัง 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพฒันางานทะเบยีน
และประมวลผล ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  
  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยเลือกสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขต
มหาสารคาม โดยผู้วิจัยแยกกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุม่ ดังนี ้
  1.1  ผู้วิจัย หมายถึง ผู้ด าเนินการวิจัย จ านวน 
1 คน 
  1.2  ผู้ร่วมวิจัย หมายถึง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
และประมวลผล ที่มีส่วนเกีย่วข้องโดยตรงในงานทะเบียน
และประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 คน     
      1.3  ผู้ให้ข้อมูล หมายถึง ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย
วิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 3 คณะ หัวหน้างานทะเบยีน 3 คณะ และผูส้ังเกต
พฤติกรรมการประเมินเสริมพลัง จ านวน 3 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่
  2.1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง เกี่ยวกับ
ปัญหางานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตมหาสารคาม แล้วน าผลของเครื่องมือมาหาดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหวา่ง 0.80–1.00 
  2.2   แบบทดสอบ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี ้
       2.2.1  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัระบบ
การลงทะเบยีน ก่อนและหลังการใช้การประเมินเสริมพลัง 
(ฉบับท่ี 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
   2.2.2  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัระบบ
การประเมินผลการศึกษา ก่อนและหลังการใช้การประเมิน
เสรมิพลัง (ฉบับท่ี 2) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 
0.80–1.00 
  2.3  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
จ านวน 2 ฉบับ         
   2.3.1  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การลงทะเบยีน (กิจกรรมที่ 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า
ระหว่าง 0.80–1.00 
        2.3.2  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมนิผลการศึกษา (กจิกรรมที่ 2) ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง
มีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
             2.4  แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการจ านวน 
2 ฉบับ 
       2.4.1  แบบบันทึกการประชุมปฏบิัติการ
การลงทะเบยีน (กิจกรรมที่ 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมี                  
ค่าระหว่าง 0.80–1.00 
   2.4.2  แบบบันทึกการประชุมปฏบิัติการ
การประเมนิผลการศึกษา (กจิกรรมที่ 2) ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง
มีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
  2.5  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการปฏิบตัิงานทะเบียนและประมวลผลสถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้มกีารวิเคราะห์หาคา่อ านาจ
จ าแนกของแบบสอบถามเป็น รายข้อ โดยวิธี Item-total 
Correlation ผลการวเิคราะห์ได้คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ
ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และหาคา่ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหางานทะเบียนและ
ประมวลผล ของผู้เข้าร่วมวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ปัญหางานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ก่อนและหลังการใช้การ
ประเมินเสริมพลัง 
  3.2  รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาที่บุคลากร
มีความต้องการพัฒนามากทีสุ่ด ล าดบัที่ 1 ระบบการลงทะเบยีน 
(กิจกรรมที่ 1) และล าดับที่ 2 ระบบการประเมินผลการศึกษา 
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(กิจกรรมที่ 2) เพื่อจัดกิจกรรมที่ตอ้งการพัฒนา โดยการใช้
แบบสัมภาษณแ์บบมโีครงสรา้งกับผูเ้ข้ารว่มวิจยั และกลุม่ผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 12 คน 
  3.3  ก าหนดกิจกรรมที่ต้องการพฒันาระบบ
การลงทะเบยีนและระบบการประเมินผลการศึกษา 
   3.3.1 การพัฒนากิจกรรมที่ 1 ระบบ 
การลงทะเบยีน 
    1)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ลงทะเบียน ที่เป็นปัญหาของบุคลากร อันดับที่ 1 ก่อนการใช้
การประเมินเสรมิพลัง โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเอง
ก่อนการประเมินเสริมพลังโดยการท าแบบทดสอบวัดความรู้ 
จ านวน 3 คน 
    2)  เริ่มด าเนินการพัฒนาระบบงาน 
ทะเบียนและประมวลผล ที่เป็นปัญหาอันดับ 1 ของบุคลากร
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ท่ีเข้าร่วม
การวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้การประเมินเสริมพลัง ได้ยดึ
แนวคิดหลักปฏิบัติการประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005) ซึ่งผู้วิจัยร่วมปฏบิัติงานกับผู้ร่วมวิจยัไปพร้อมกัน 
และใช้แบบสังเกตในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลูในการพัฒนา กิจกรรมที่ 1 โดยผู้วจิัยและ
ผู้ช่วยผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมขณะท าการประเมิน
เสรมิพลัง 
                     3)  ผลการพัฒนาท่ีเป็นปัญหาของ 
บุคลากรอันดับ 1 หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง โดยให้
ผู้เขา้ร่วมวิจยัประเมนิตนเอง หลังการประเมินเสรมิพลังจ านวน 
3 คน 
   3.3.2  การพัฒนากิจกรรมที่ 2 ระบบการ
ประเมินผลการศึกษา 
    1)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการ 
ประเมินผลการศึกษา ที่เป็นปัญหาของบุคลากร อันดับที่ 2  
ก่อนการใช้การประเมินเสรมิพลัง โดยให้ผูเ้ข้าร่วมวิจัยประเมนิ
ตนเอง ก่อนการประเมินเสริมพลัง โดยการท าแบบทดสอบ
วัดความรูร้ะบบการประเมินผลการศึกษา จ านวน 3 คน 
    2)  เริ่มด าเนินการพัฒนาระบบการ 
ประเมินผลการศึกษา ที่เป็นปัญหาอันดับ 2 ของบุคลากร
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ท่ีเข้าร่วม
การวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้การประเมินเสริมพลังได้ยดึ
แนวคิดหลักปฏิบัติการประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005 : 32) ซึ่งผู้วิจัยในฐานะผู้ประเมิน ลดบทบาทการมี
ส่วนร่วมปฏิบัติงานกับผูร้่วมวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และใช้แบบสังเกตในการสังเกต
แบบไม่มสี่วนร่วมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 โดยผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติ
กรมขณะท าการประเมินเสริมพลัง 
    3)  ผลการพัฒนาท่ีเป็นปัญหาของ 
บุคลากรอันดับที่ 2 หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง โดยให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเอง ก่อนการประเมินเสรมิพลัง
จ านวน 3 คน 
 
สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
โดยการประเมินเสรมิพลัง หลังการใช้การประเมินเสรมิพลัง 
สูงกว่าก่อนการใช้การประเมินเสรมิพลัง สามารถสรุปผลได้
ดังนี ้
  1.  จากการสัมภาษณ์ปัญหา การพัฒนางานทะเบียน
และประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
จากการสัมภาษณ์ในการปฏิบัติงาน พบปัญหาสรุปได้ดังนี้คือ 

1.1  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานทะเบียน 
และประมวล ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการลงทะเบียน
ผ่านระบบ E-education  

1.2  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานทะเบยีน 
และประมวลผล ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในระบบการประเมนิผล
การศึกษาผ่านระบบ E-education 

2.  ผลการพัฒนางานทะเบยีนและประมวลผล 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากกิจกรรมที่ 1 
และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005) โดยใช้การระดมความคิด และการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมที่ 1 และพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 สิ่งท่ีต้องพัฒนาพบว่า 1) พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจให้กับบคุลากรในการลงทะเบียนผ่านระบบ E- education 
2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการประเมินผล
การศึกษา ผ่านระบบการ E-education 

3.  ผลการพัฒนาระบบด้านกจิกรรมที่ 1 ด้าน
กิจกรรมที่ 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่า ก่อนการใช้การ
ประเมินเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01    
(T ตารางเท่ากับ 3 มากกว่า T ค านวณเท่ากับ 0) 

4.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
ของงานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตมหาสารคาม ในแตล่ะขอบข่ายของงานทะเบียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ระบบการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาระบบการ
ลงทะเบียนเรียนระบบการจัดท าระเบียนสะสมและการขอ



 
 

อนุมัติจบระบบ ระบบการประเมนิผลการศึกษา การออก
เอกสารหลักฐานการศึกษาระบบการประกาศพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ของงานทะเบียนและประมวลผลความรวดเร็วในการท างาน
ของงานทะเบียนและประมวลผลและภาพรวมความ       
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนและประมวลผล 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนางานทะเบียนและ 
ประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่าก่อนการใช้                
การประเมินเสรมิพลังสามารถอภปิรายผล ได้ดังนี ้

1.  จากการส ารวจปัญหา งานทะเบยีนและประมวลผล
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากการ
สัมภาษณผ์ู้ปฏิบัติงาน พบปัญหาสรุปไดด้ังนี้คือ 1) ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในงานทะเบียนและประมวลผล ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการลงทะเบยีนผ่านระบบ E-education 2) ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในงานทะเบียนและประมวลผล ขาดความรู้
ความเข้าใจในการประเมนิผลการศึกษาผา่นระบบ E-education 
จากการด าเนินงานด้านงานทะเบยีนและประมวลผลสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิสรีน  อัศวะวิวัฒน์กุล (2556 : 4 -10)  ได้ศึกษา
การพัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่พบว่า สภาพปัญหา
ของงานทะเบียนและประมวลผล ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการเชียงใหม่ มีการปฏิบตัิงานท่ีซ้ าซ้อนมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานหลายขั้นตอนท าให้การจัดท าเอกสารต่าง ๆ
ล่าช้าและเป็นการเพิ่มภาระงานโดยไม่จ าเป็นและในส่วน
ของการลงทะเบียนที่เกดิปัญหาขึน้นั้น เกิดจากการขาด
ความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอน
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนของนักศึกษาและนอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสังวาล ศิริ (2551 : 114 -115) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบงานประมวลผล กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า งานประมวลผลมีสภาพ
ปัญหาในด้านการประมวลผลการศึกษา  ซึ่งท าให้นิสิตได้
รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับผลการศึกษา มีความล่าช้า และมี
ความผิดพลาด โดยเกดิจากการที่บุคลากรมีการปฏิบัติงาน
ด้านการประมวลผลปฏิบตัิงานอยา่งไม่มีระบบและล าดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และยังสง่ผลท าให้เกิดปญัหาการ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาไม่ทนัตามระยะเวลาที่ก าหนด 

และส่งผลต่อการออกเอกสารส าคญัทางการศึกษามีความ
ล่าช้า 

2.  ผลการพัฒนางานทะเบยีนและประมวลผล 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากกิจกรรม 
ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลังของ 
Fetterman (2005) โดยใช้ การระดมความคิดและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา
กิจกรรมที่ 1 และพัฒนากิจกรรมที่ 2 สิ่งท่ีต้องพัฒนาพบว่า 
1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในการลงทะเบียน
ผ่านระบบ E-education 2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรในการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบ E-education  
จากแนวทางการปฏิบัติงานข้อปฏบิัติการจดัการศึกษาตาม
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ของสถาบันการพลศึกษา ได้ก าหนด
แนวทางการใช้งานผ่านระบบของงานทะเบียนและประมวล
ในทุกด้าน ได้แก่ การรับสมคัรและรับรายงานตัวนักศึกษา
การลงทะเบยีนการจดัท าระเบียนสะสมการขออนุมตัิจบการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาการประเมินผลการศึกษา 
การประเมินผลการศึกษา การประกาศพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาด้านการเงินประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ด้านผลการเรียน และการประกาศพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาด้านความประพฤติและการประมวลผลทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล จึงควร
ให้ความส าคญักับทุกขอบข่ายงานของงานทะเบียนและ
ประมวลผล โดยมีการใช้การประเมินเสริมพลัง เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถด าเนินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคู่มือการใช้ระบบ E-education
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติกานต์ 
ศิริสุรวัฒน์ (2556 : 88-89) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล: โดยการประเมินเสริมพลัง 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ภายในโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลจากกิจกรรม
ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลัง จากการ
ระดมความคดิและการประชุมปฏบิัติการ ได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน และมีการพัฒนาความรู้ความเขา้ใจบคุลากร 
ในการสร้างแบบทดสอบที่มีคณุภาพจากแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี  ประจญ (2555 : 76–80) 
ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม : ประยุกต์ใช้
แนวคิดการประเมินแบบเสริมสร้างพลังอ านาจ ผลการศึกษา
พบว่า นักเรยีนที่ได้รับการจัดกจิกรรมเสรมิสร้างทักษะทางสังคม
มีทักษะทางสังคมหลังจากการจดักิจกรรม และมีคะแนนสูง
กว่าก่อนการไดร้ับการจดักิจกรรมเสรมิสร้างทักษะ  

3.  ผลการพัฒนาระบบด้านกจิกรรมที่ 1 ด้านกิจกรรม
ที่ 2 และด้านการพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม หลังการใช้
การประเมินเสริมพลัง สูงกว่าก่อนการใช้การประเมินเสริมพลัง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 (T ตารางเท่ากับ 3 มากกว่า 
T ค านวณเท่ากับ 0) โดยเป็นการน ากระบวนการที่เอาแนวคิด 
วิธีการ และข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมิน มาใช้ประโยชน์
ให้เกิดการพัฒนางานและช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนนิงานของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการ
น าวิธีการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ 
โดยมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการที่ครบวงจร และผลผลิตจาก
กระบวนการทีส่ามารถช่วยให้บุคคลพัฒนาทักษะจนเป็น 
ผู้แก้ปัญหาและตัดสินใจไดด้้วยตนเอง ท้ังนี้ได้มีขั้นตอน 
การประเมิน 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Fetterman (2005 : 
32) โดยมีขั้นตอนการคือ 1) การรวบรวมข้อมูล (Taking stock)  
เป็นการตรวจสอบสถานภาพของกระบวนการว่าอยู่ ณ จุดใด
รวมไปถึงการวเิคราะห์จุดอ่อนจดุแข็ง ของกระบวนการ
ด าเนินงาน โดยผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจยั และกลุม่ผู้ให้ข้อมลู ร่วมกัน
รวบรวม จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น 2) การก าหนด
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล (Setting Goals)  โดยเป้าหมาย
ทีม่ีการก าหนดนั้นต้องมีลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมการด าเนินงาน 
แหล่งทรัพยากร ความท้าทาย และแสดงถึงศักยภาพ ในขั้นนี้ผู้
มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย อาจจะด้วย
วิธีการระดมสมองซึ่งมีลักษณะบรรยากาศแบบประชาธิปไตย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน จนได้เป้าหมายที่ทุกคนเห็น
สอดคล้องกัน หรือเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญที่ต้องการจะบรรลุ 
โดยการจัดความส าคัญของปัญหาระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของโรงเรียน และร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
น าเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความ
คิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจะสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและมี
ความเกี่ยวข้องในปัญหา และการลงมือที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
แล้วจัดท าเป็นข้อสรุปในภาพรวมของงานทะเบียนและประมวลผล
ของสถาบัน 3) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
(Developing Strategies) ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยกัน
รับผิดชอบในการเลือกพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้กิจกรรมด าเนินงาน
ได้อย่างประสบผลส าเร็จ  4) การจัดหาหลักฐานที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (Documenting Progress) 

ในขั้นนี้ ผู้มีเกี่ยวข้องในกระบวนการควรพิจารณาใช้หลักฐานที่
แสดงให้เห็นความก้าวหน้าสัมพันธ์กับเป้าหมายของการด าเนินงาน 
และหลักฐานต้องมีความน่าเช่ือถือด้วย โดยการก าหนดผลลัพธ์
ที่คาดหวังและมีแนวทางในการสรา้งวิธีการประเมินร่วมกัน 
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท่ีเกดิจากการประเมินเสรมิพลัง 
และสะท้อนผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร (2550 : 71-386) 
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินเสรมิพลังส าหรับ 
การประเมินระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การประเมินเสริมพลังเปิดโอกาส
ให้คณะครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ มีส่วนร่วมและร่วมมือ
กันสะท้อนและปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของคณะครูในโรงเรียน นอกจากนั้นแล้วผลการประเมิน 
การด าเนินงานประเมินเสริมพลังทุกรายการตามมาตรฐาน
การประเมินด้านความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
ความถูกต้อง และมาตรฐานการประเมินตามหลักปฏบิัติการ
ประเมินเสริมพลัง อยู่ในระดับดี ถงึ ดีเยี่ยม และรูปแบบ 
การประเมินเสรมิพลังส าหรับการประเมินระบบการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
ความสัมพันธ์ของ 8 องค์ประกอบท่ีร่วมกันอธิบายแนวทาง 
การประเมินเสรมิพลังในประเด็นของ ข้อตกลงเบื้องต้น 
บริบท นิยาม คุณค่า จุดมุ่งหมาย วิธีการประเมิน องค์ความรู้ 
และประโยชน์ที่ได้จากการประเมินเสริมพลัง และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อินตอง ศรีอุดม (2552 : 57-96) ได้ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาการวัดผลและการประเมินผลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 : กรณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบรหิาร พัฒนาการวัดผลและ
การประเมินผลที่เหมาะสมกับโรงเรียน คือ สะท้อนผล 
การปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการวัดผล
และการประเมินผลเปดิโอกาสใหผู้้ปกครองชุมชนเข้ามา 
มสี่วนร่วมในการจดัการวดัผลและการประเมินผล ในทุกขัน้ตอน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศก์เป็นแบบเรียนรู้
ร่วมกันกับโรงเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร ไม่เป็นการตรวจสอบ
และประเมินโรงเรียนและสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรยีนอื่น และสถาบันอุดมศกึษาในท้องถิ่น เพื่อความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือในการพัฒนา กระบวนการวัดผล
และการประเมินผลของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัชรี ประจญ (2555 : 76-80) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนข้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรม
เสรมิสร้างทักษะทางสังคม : ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมิน



 
 

เสรมิสร้างพลังอ านาจ ผลการศึกษา พบว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมมีคะแนนทักษะ
ทางสังคมสูงกว่านักเรยีน ท่ีไดร้ับการจัดกิจกรรมตามปกติ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมตามแนวคดิการประเมินเสริมสร้างพลัง
อ านาจของ Fettermanสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม 
ของผู้เรียนสูงขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของผู้เรยีนต่อไปสอดคล้องกบังานวิจัยของ กีรติกานต์  
ศิริสรุวัฒน์ (2556 : 88-89) ได้ท าการศึกษา การพัฒนา
ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล: โดยการประเมินเสริมพลัง  
ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาระบบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ภายในโรงเรยีนอนุบาลศรีประชานุกลู
โดยใช้การประเมินเสริมพลัง จากการระดมความคิดและการ
ประชุมปฏิบตัิการไดม้ีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้
บุคลากรในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มี
การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจบุคลากร ในการสร้าง
แบบทดสอบที่มีคณุภาพ มีการพฒันาระบบด้านกจิกรรมที่ 
1 ด้านกิจกรรมที่ 2 และด้านระบบการวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ ของโรงเรยีนอนุบาลศรปีระชานุกูล หลังการใช้
การประเมินเสรมิพลัง สูงกว่าก่อนการใช้การประเมินเสรมิ
พลังอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ และมคีวามพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4.  ความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนางาน
ทะเบียนและประมวลผลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากในทุกระบบและใน
ภาพรวม ได้แก่ ระบบการรับสมคัรและรับรายงานตัว
นักศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรยีน ระบบการจัดท า
ระเบียนสะสมและการขออนุมัติจบ ระบบการออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ระบบการประเมินผลการศึกษา ระบบ
การประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงานของงานทะเบียนและประมวลผล 
ความรวดเร็วในการท างานของงานทะเบียนและประมวลผล
และภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงาน
ทะเบียนและประมวลผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีรัตน  
พิทักษพงศ์ (2553: 4-5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง : การศึกษา
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ส านักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปการศึกษา 2552  พบวา ผูรับบริการผาน
เคานเตอรบริการ ส านักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
มีระดบัความพึงพอใจสามดาน คือ ดานกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ น่ันคือ เจาหนาที่หรือบุคลากรที่ให

บริการ มีการดูแลเอาใจใส กระตือ รือรนเต็มใจ ใหบริการ 
สามารถสื่อสาร วิเคราะหปญหาและแกปญหาไดตรงตาม
ความตองการไดถูกตอง ดานสิ่งอ านวยความสะดวก โดยใน
พื้นที่การให้บริการของส านักส านกัสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีเครื่องปรับอากาศ  มีเครื่องมืออุปกรณที่อ านวย
ความสะดวก มีเจาหนาที่ใหค าแนะน าในการดผูลการศึกษา               
การลงทะเบยีนออนไลนผานเครือขาย ในการพิมพผล
การศึกษา พิมพใบแจงการช าระเงินคาลงทะเบียน ซึ่งไมมีค
าใชจายในการด าเนินการและดานคุณภาพการใหบริการ น่ัน
คือ ผูใหบริการของส านักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียนมี
ความรับผิดชอบสูง มีความรเูกี่ยวกับระเบียบการจดั
การศึกษาระดับปรญิญาตรี มคีวามสามารถในเรื่องที่ให
บริการ สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการบริการที่รวดเร็ว 
ประหยดัเวลา และตรงตอเวลาใหบริการดวยจิตใจที่รักใน
งานดานบริการ (Service Mind)  มีความรใูนงานท่ีให
บริการถูกตองแมนย า โดยใชประสบการณและทักษะการให
บริการที่ เปนประโยชนแกผรูับบรกิารและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิสรีน อัศวะวิวัฒน์กุล (2556 : 12) ได้ศึกษา
การพัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
โดยรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
บุคลากรที่ให้บริการและสถานท่ีมคีวามพึงพอใจต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานมากท่ีสุดสว่นด้านท่ีเหลือมคีวามพึง
พอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
คือการจัดท าเอกสารทางการศึกษาการลงทะเบยีนเรยีนการ
จัดท ารายงานผลการเรียนและการรับสมัครนักศึกษาและ
จัดท าประวตัิซึ่งผลจากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่าการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลวิทยาลยั
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ท าให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดมีข้อ
ค้นพบจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก่อนการพัฒนา
กระบวนการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจปานกลางต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานกับหลังการพัฒนากระบวนการ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล จงจรวยสกุล 
(2551: 8) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของงาน
ทะเบียนและวัดผล ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากและผลการ
เปรียบเทยีบความพึงพอใจโดยรวมนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจ  ต่อการให้บริการงาน
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ทะเบียนและวัดผลแตกต่างกันส่วนผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนนักศึกษาแต่ละคณะ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
การเปรยีบเทียบเป็นรายคูค่ณะนติิศาสตร์มีความพึงพอใจ
แตกต่างจากคณะบริหารธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะ
มีความพึงพอใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การต้อนรับ ด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ควรจดัท าคู่มือการ 

ปฏิบัติงาน การจัดท าระเบียบว่าด้วยงานทะเบยีนและประมวลผล 
เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้อง
กับผู้เรยีนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและออกจาก
สถานศึกษา และสถานศึกษาต้องเปดิโอกาสให้ทกุฝา่ยมีส่วนร่วม 
รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการฝา่ยวิชาการระดับสถาบันฯ 
ระดับคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งระดับสถาบัน
และระดับคณะ มสี่วนรับผิดชอบ 

   1.2  จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและ
ประมวลผล ผ่านระบบ E-education เพื่อลดปัญหาขาด
ความช านาญใน และควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนของงาน
ทะเบียนและประมวลผล  
   1.3  จากผลการวิจัยพบว่า ควรมีเจ้าหน้าที ่
ประจ ารับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อการพัฒนา
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรส ารวจปัญหาการพัฒนางานทะเบียน

และประมวลผลของสถาบันการพลศึกษา ใน 17 วิทยาเขต 
เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพปญัหาที่เกิดขึ้น และหาหนทาง
การแก้ปัญหาในภาพรวมของสถาบันการพลศึกษา 

2.2  การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล  
ควรเน้นการพัฒนาแบบเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักการประเมิน
เสรมิพลังตามแนวคิดของ Fetterman ที่มีความต้องการแก้ปญัหา 
โดยก าหนดให้ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อแก้ไขปญัหา 
ที่เกิดขึ้น 
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