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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเครำะห์ควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิต

ศึกษำ และ 2) สังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ (1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ (3) สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ (4) สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน และ (5) สำขำวชิำกำร

บรหิำรธรุกจิ และองค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกดษุฎนีพินธ์ (1) สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ

คุณภำพ และ (2) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตัวอย่ำงที่ใช้ใน

กำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิทยำนิพนธ์ จสำนวน 398 เรื่อง และดุษฎีนิพนธ์ จสำนวน 79 เรื่อง โดยใช้กำรสุ่ม 2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนแรกใช้เทคนิคกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling Technique) ขั้นที่สองใช้เทคนิค 

กำรสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจเช็คควำมถูกต้อง 

ที่ผู ้วิจัยพัฒนำขึ้นมำ ผู้วิจัยตรวจเช็คควำมต้องกำรด้วยตนเอง จำกสสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ข้อมูลที่รวบรวมมำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สสำเร็จรูป SPSS เพ่ือหำ 

ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) วิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ถูกต้องมำกเป็นลสำดับแรก และอยู่ในระดับ

มำก ได้แก่ กสำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำ และสำขำ

วชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ ถกูต้องมำกเป็นลสำดบัแรกและอยูใ่นระดบัมำก ได้แก่ สรปุผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูครบถ้วนตำม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.20 และ 4.42 ส่วนสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน และสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 

ถูกต้องอยู่ในระดับมำกและลสำดับแรก ได้แก่ กสำหนดกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยได้ถูกต้อง โดยมีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 4.11 และ 3.64 ส่วนดุษฎีนิพนธ์สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ควำมถูกต้องระดับแรกและอยู่ในระดับมำก 

ได้แก่ ชือ่เรือ่งแสดงถงึกำรกระทสำทีจ่ะตอบปัญหำกำรวจิยั) สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพ ได้แก่ กสำหนดกำร

ตรวจสอบคณุภำพเครือ่งมอืวจิยัได้ถกูต้อง และสำขำวชิำกำรจดักำรเทคโนโลย ีได้แก่ สรปุผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูครบ

ถ้วนตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 2) องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มี 6 ด้ำน ได้แก่ (1) 

กำรมีส่วนร่วม (2) ควำมมั่นใจกำรทสำงำน (3) กำรสร้ำงขวัญกสำลังใจ (4) หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร (5) กำรได้

บรกิำร และ (6) กำรตดิตำมประเมนิผลงำน สำขำวชิำเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำม ี4 ด้ำน ได้แก่ (1) ต้นแบบ
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เทคโนโลยีสื่อประสม (2) ประสิทธิภำพต้นแบบ (3) กำรยอมรับตัวแบบ และ (4) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ 

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มี 3 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรมีส่วนร่วมของโรงเรียนต่อชุมชน (2) กำรประกันคุณภำพและ 

(3) พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรโรงเรียน สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน มี 4 ด้ำน ได้แก่ (1) วิธีสอน (2) กำร

จัดกำรเรียนรู้ (3) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ (4) กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มี 5 ด้ำน ได้แก่ (1) 

ควำมผกูพนัต่อองค์กร (2) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิำพกำรทสำงำน (3) ภำวะผูน้สำ (4) แรงจงูใจในกำรทสำงำน และ 

(5) ควำมพึงพอใจของผู้บริหำร องค์ควำมรู้ที่ได้จำกดุษฎีนิพนธ์ สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มี 4 ด้ำน ได้แก่ (1) 

กำรสร้ำงยุทธศำสตร์ (2) ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์ (3) ประเมินผลกำรใช้ยุทธศำสตร์ และ (4) กำรมีส่วนร่วม สำขำ

วิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ มี 2 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรพัฒนำตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ และ (2) ประเมินผลกำร

ยอมรับตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี มี 5 ด้ำน ได้แก่ (1) ระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี 

(2) ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี (3) องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี (4) ประเมินผล

กำรยอมรับระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี และ (5) ตัวแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยี

ค�าส�าคัญ : วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

Abstract

  The objective of this were 1) to analyze the validity of thesis and dissertations, 2) to synthesize knowledge 

gained from the thesis, (1) public policy (2) computer science for education (3) education administration (4) curriculum 

and instruction and (5) business administration and the knowledge gained from the dissertation, (1) strategy and 

development (2) information technology and (3) technology management, in the graduate level Phetchaburi Rajabhat 

University. Examples used in this study include, thesis 398 and dissertation 79, by using random two steps. This first 

step, using stratified random sampling technique, and the second step using accidental random sampling technique. 

A tool used to check the thesis and dissertation from with 5 level that were developed by research. Researcher was 

collected theses and dissertations of public relation, in PBRU. The data collected were analyzed with SPSS software 

to determine the percentage, mean, and standard deviation.

 The results revealed that : 1) Thesis in public policy very accurate first and the level of determine appropriate 

data collection, and thesis in computer technology for education and education administration be right at the very 

first level is to analyze the data consistent the research objectives set by the mean value 4.20 and 4.42. Thesis in 

curriculum and instruction and business administration to be right at the high level, the first priority was the quality 

of research tool, by the average of 4.11 and 3.64. the dissertation in strategy and development accuracy is the first 

and the most important research title shows action, and quality information technology accuracy is the first and 

most important, validation schedule for research tools Technology management, the first level accuracy was analyze 

the data to match the research objectives 2) The knowledge gained from these of public policy has 6 aspects : (1) 

participation (2) stability in work (3) morale (4) good governance (5) service (6) follow up, computer science for 

education has 4 aspects : (1) multimedia technology (2) capability model (3) the model acceptance (4) the learning 

achievement evaluation, in curriculum and instruction has 4 aspects : (1) teaching method (2) learning management (3) 

achievement and (4) media for teaching, and business administration has 5 aspects : (1) engagement (2) work factors 

(3) leadership (4) motivation (5) satisfaction. In the dissertation knowledge gained from strategy and development 
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has 4 aspects : (1) development (2) evaluation (3) follow up and (4) participation, information technology has 2 

aspects : (1) development of information model and (2) evaluation of acceptance, and technology management was 

5 aspects : (1) information systems (2) efficiency of information systems (3) elements of information system (4) 

acceptance evaluation and (5) technology management model.

Keywords : thesis, dissertation

บทน�า

 มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุไีด้จดักำรศกึษำระดบั

บัณฑิตศึกษำ โดยครั้งแรกเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษำ

บณัฑติศกึษำในระดบัปรญิญำโท มำตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2541 

โดยเปิดรบัสำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำเป็นสำขำวชิำ

แรกและตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2554 บัณฑิตศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เปิดสอนบัณฑิตศึกษำใน

ระดับปริญญำโท จสำนวน 14 สำขำวิชำ ได้แก่ 1) สำขำ

วิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

เพื่อกำรศึกษำ 3) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4) 

สำขำวชิำเกษตรและอตุสำหกรรมเกษตรเพือ่กำรพฒันำ 

5) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6) สำขำวิชำ

สำธำรณสุขศำสตร์ 7) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

8) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 9) สำขำวิชำ 

กำรศึกษำปฐมวัย 10) สำขำวิชำกำรจัดกำรท่ัวไป  

11) สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำประชำคมเมือง 

และชนบท 12) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์  

13) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และ 14) สำขำ 

วิชำภำษำอังกฤษ [1]

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออก

ประกำศ เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 

พ.ศ. 2558 [1] ให้ทกุมหำวทิยำลยัทัง้มหำวทิยำลยัของรฐั 

มหำวิทยำลัยในกสำกับของรัฐและมหำวิทยำลัยของ

เอกชน ต้องปฏิบัติเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษำ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้หำกหลักสูตรใดผ่ำนกำรอนุมัติ

โดยสภำมหำวิทยำลัยก่อนวันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 

2559 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 จำกประกำศดังกล่ำวจึงทสำให ้

ทุกมหำวิทยำลัยมีกำรปรับหลักสูตรใหม่เพื่อให้เป็น

ไปตำมเกณฑ์ที่สสำนักงำนกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นมหำวิทยำลัยของ

รัฐแห่งหน่ึงจึงมีกำรปรับหลักสูตรใหม่ และพัฒนำ

หลักสูตรขึ้นมำใหม่โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ทั้งหมดในระดับปริญญำโท  

จสำนวน 7 สำขำวิชำได้แก่ 1) สำขำวิชำยุทธศำสตร ์

กำรพัฒนำ 2) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 3) สำขำ

วิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ 4) สำขำวิชำ

วิศวกรรมเครื่องกล 5) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

6) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 7) สำขำวิชำกำร

บริหำรธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญำเอก 3 สำขำวิชำ

ดังน้ี 1) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี 2) สำขำวิชำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ 3) สำขำวิชำยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำ ค้นข้อมูลจำกสสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 

งำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  วันที่ 

20 กันยำยน พ.ศ. 2559 จำกสมุดบันทึกกำรจบกำร

ศึกษำของบัณฑิตสมุดบันทึกกำรจบบัณฑิตศึกษำ  

ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ [2] พบว่ำ จสำนวนบัณฑิตศึกษำ 

ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท จสำนวน 648 คน 

มีจสำนวนวิทยำนิพนธ์ทั้งหมดจสำนวน 648 เรื่อง และ

จสำนวนบัณฑิตศึกษำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

จสำนวน 88 คน มีจสำนวนดุษฎีนิพนธ์ จสำนวน 88  

เรื่องนับถึงกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 17 กันยำยน 

พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ในกำรทสำวิทยำนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีกสำหนดให้นักศึกษำ 

หนึ่งคนต่อหนึ่งเรื่องวิทยำนิพนธ์สสำหรับปริญญำโท 

หรือดุษฎีนิพนธ์หนึ่งเรื่องสสำหรับนักศึกษำระดับ

ปริญญำเอก ดังนั้นจึงมีวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

เท่ำกับจสำนวนผู ้จบกำรศึกษำ ทั้งนี้แยกตำมระดับ

กำรศึกษำและสำขำวิชำได ้จส ำนวนวิทยำนิพนธ ์

และดุษฎีนิพนธ์ จสำนวน 648 เรื่อง จำก 7 สำขำวิชำ
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ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จสำนวน 8 เรื่อง  

2) รัฐประศำสนศำสตร์จสำนวน 374 เรื่อง 3) เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ จสำนวน 21 เรือ่ง 4) วศิวกรรม

เครือ่งกล จสำนวน 2 เรือ่ง 5) กำรบรหิำรกำรศกึษำ จสำนวน 

145 เรื่อง 6) หลักสูตรและกำรสอน จสำนวน 47 เรื่อง 

และ 7) กำรบริหำรธุรกิจ จสำนวน 51 เรื่องกำรศึกษำ

บัณฑิตศึกษำระดับปริญญำเอกมีดุษฎีนิพนธ์ทั้งหมด

จสำนวน 88 เรื่อง จำก 3 สำขำวิชำได้แก่ 1) กำรจัดกำร

เทคโนโลยี จสำนวน 26 เรื่อง 2) เทคโนโลยีสำรสนเทศ

คุณภำพ จสำนวน 41 เรื่อง และ 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จสำนวน 21 เรื่อง 

 กำรจัดสัมมนำเพ่ือวำงแผนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ

ของฝ่ำยงำนบัณฑิตศึกษำ สสำนักส่งเสริมและงำน

ทะเบียน ในวันท่ี 9 กันยำยน พ.ศ. 2553 ณ ห้อง

ประชุมภูมิแผ่นดิน สถำบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี บุญเจริญ ศิริเนำวกุล 

(บรรยำย 9 กันยำยน พ.ศ. 2553) อำจำรย์มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงร ่วม

เป็นวิทยำกรกำรสัมมนำและได้กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ 

มหำวิทยำลัยที่เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิต

ศึกษำ เมื่อมีบัณฑิตจบมำจสำนวนหน่ึงและมีกำรเปิด

สอนมำเป็นเวลำพอสมควรแล้วควรมีกำรตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ นอกจำก

นี้สภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี มีข้อเสนอแนะควรมีกำรตรวจสอบ

ควำมถูกต้องและสังเครำะห์องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ได ้

จำกวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือนสำข้อมูลที่ได  ้

นสำเสนอต่อองค์กร หน่วยงำน ชุมชนและสังคม 

ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นสำองค์ควำม

รู ้ที่สังเครำะห์ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เช่น  

สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือกำรประชุมในโอกำสต่ำง ๆ 

 ผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ 

เป็นอำจำรย์ผู้สอนบัณฑิตศึกษำระดับ ปริญญำโทและ

ปริญญำเอกและเป็นรองผู้อสำนวยกำรสสำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียนท่ีรับผิดชอบกสำกับดูแลงำน

บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีโดยตรง จึง

มคีวำมสนใจทีจ่ะทสำวจิยัเรือ่งกำรวเิครำะห์ควำมถกูต้อง 

และสังเครำะห์องค ์ควำมรู ้ที่ได ้จำกวิทยำนิพนธ์ 

ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรีประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัยนสำไปเสนอต่อที่

ประชมุบณัฑติศกึษำ สภำวชิำกำรและสภำมหำวทิยำลยั

และเสนอต่อกำรประชุมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อำจำรย์ประจสำหลกัสตูร อำจำรย์ผูส้อน อำจำรย์ผูค้วบคมุ 

คณะกรรมกำรผู้สอบวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ใน

กำรนสำข้อมูลที่ค ้นพบไปปรับปรุงหรือหำแนวทำง

ในกำรกสำกับ ติดตำมดูแลให้งำนวิทยำนิพนธ์และ

ดุษฎีนิพนธ์มีควำมถูกต้องและสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้

ใหม่ให้มำกยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อวงวิชำกำรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้

  1. เพือ่วเิครำะห์ควำมถกูต้องของวทิยำนพินธ์และ

ดุษฎีนิพนธ์ระดับ

  2. เพือ่สงัเครำะห์องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกวทิยำนพินธ์ 

(1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (2) สำขำวิชำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ (3) สำขำวิชำกำร

บริหำรธุรกิจ (4) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ และ 

(5) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน และองค์ควำม

รู้ที่ได้จำกดุษฎีนิพนธ์ (1) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ และ 

(2) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านตัวแปร

    ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยกสำหนด 

เอำไว้ดังนี้

  1.1 ตัวแปรอิสระ ผู้วิจัยกสำหนดวิทยำนิพนธ์

จำก 5 สำขำวิชำและดุษฎีนิพนธ์จำก 3 สำขำวิชำ ที่เป็น

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังนี้

   1.1.1 วิทยำนิพนธ์ ได้แก่ (1) สำขำ
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วิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ (3) สำขำวชิำกำรบรหิำรธุรกจิ 

(4) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ และ (5) สำขำวิชำ

หลักสูตรและกำรสอน

   1.1.2 ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ (1) สำขำวิชำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

สำรสนเทศคุณภำพ และ (3) สำขำวิชำกำรจัดกำร

เทคโนโลยี 

 1.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ 

  1.2.1 วเิครำะห์ควำมถกูต้องในส่วนประกอบ

ของกำรรำยงำนวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ของบัณฑิตศึกษำ

   1.2.2 กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู ้  ท่ีได้

จำกวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีโดยแยกตำมหลักสูตรและ

สำขำวิชำดังนี้

    1.2.2.1 วิทยำนิพนธ์ ได้แก่ (1) สำขำ

วิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ (3) สำขำวชิำกำรบรหิำรธุรกจิ 

(4) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ และ (5) สำขำวิชำ

หลักสูตรและกำรสอน

    1.2.2.2 ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ (1) สำขำ

วิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

สำรสนเทศคุณภำพ และ (3) สำขำวิชำกำรจัดกำร

เทคโนโลยี

 2. ขอบเขตด้านสถานที ่วทิยำนพินธ์บณัฑติศกึษำ 

ฉบับสมบูรณ์ระดับปริญญำโท และดุษฎีนิพนธ ์  

ระดับปริญญำเอก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เพือ่นสำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรตรวจสอบควำมถกูต้อง 

ของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ผู ้วิจัยนสำเสนอต่อ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบณัฑติศึกษำ กำรประชมุสภำ

วิชำกำรและกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย และเสนอ

ต่อกำรประชุมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์

ประจสำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ผู้ควบคุม คณะ

กรรมกำรผู ้สอบวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำขำ

วิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี ในกำรนสำไปเป็นข้อมูลเพื่อกสำหนด

ทิศทำงกำรปรับปรุงและกำรพัฒนำงำนวิทยำนิพนธ์

และดษุฎนีพินธ์ของบณัฑติศกึษำให้มคีวำมถกูต้องมำก

ยิ่งขึ้นต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  กำรวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยักสำหนดประชำกรและกลุม่

ตัวอย่ำง ดังนี้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กสำหนดเอำไว้ดังนี้

 1. วิทยำนิพนธ์บัณฑิตศึกษำระดับปริญญำโท 

จสำนวน 638 เรื่อง จำกผู้ที่จบกำรศึกษำระดับบัณฑิต

ศึกษำใน 5 สำขำวิชำดังต่อไปน้ี ระดับปริญญำโท (1) 

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จสำนวน 374 เรื่อง (2) 

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ จสำนวน 

21 เรื่อง (3) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ จสำนวน 145 

เรื่อง (4) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน จสำนวน 47 

เรื่อง (5) สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ จสำนวน 51 เรื่อง 

รวมวิทยำนิพนธ์ทั้งหมด จสำนวน 638 เรื่อง

 2. ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำเอก 

จสำนวน 88 เรื่อง จำก 3 สำขำวิชำ ดังต่อไปนี้ [3] ระดับ

ปรญิญำเอก (1) สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ จสำนวน 

21 เรื่อง (2) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ 

จสำนวน 41 เรื่อง (3) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี 

จสำนวน 26 เรื่องรวมดุษฎีนิพนธ์ทั้งหมด จสำนวน 88 

เรือ่ง รวมประชำกรวทิยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์ทัง้หมด

เท่ำกับ 726 เรื่อง

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

 ผูว้จิยักสำหนดขนำดตวัอย่ำงโดยใช้เทคนคิกำรเปิด

ตำรำงของเคร์ซี่และมอร์แกน (Kejcie and Morgan) [4] 

ได้ขนำดตวัอย่ำงกำรวจิยัทีเ่ป็นวทิยำนพินธ์ระดบับณัฑติ

ศกึษำ จสำนวนทัง้หมด 398 เรือ่ง และตวัอย่ำงดษุฎนีพินธ์

ระดบับณัฑติศกึษำ จสำนวน 79 เรือ่ง รวมตัวอย่ำงทีใ่ช้ใน
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กำรวจิยัท้ังหมดจสำนวน 477 เรือ่ง ดงัตำรำงประชำกรและ

กลุ่มตัวอย่ำงต่อไปนี้

 เมือ่ผูว้จิยัได้ขนำดตวัอย่ำงของกำรวจิยัแล้ว ต่อไป

ผูว้จิยักสำหนดเทคนคิกำรสุม่ตวัอย่ำง (Random Sampling 

Technique) ของกำรวิจัยซึ่งดสำเนินกำร 2 ขั้นตอนดังนี้

 1. กำรสุ่มขั้นตอนแรก ผู้วิจัยใช้เทคนิคกำรสุ่ม

ตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling 

Technique) วทิยำนพินธ์ตำมสำขำวชิำระดบัปรญิญำโท

ทั้ง 5 สำขำวิชำ ได้แก่ (1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

(2) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำ  

(3) สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ (4) สำขำวชิำหลกัสตูร

และกำรสอน (5) สำขำวชิำกำรบรหิำรธุรกจิ สุม่ตวัอย่ำง 

แบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling 

Technique) ดุษฎีนิพนธ์ ตำมสำขำวิชำระดับปริญญำ

เอกทั้ง 3 สำขำวิชำ ได้แก่ (1) สำขำวิชำยุทธศำสตร์ 

กำรพัฒนำ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ 

และ (3) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี เพื่อให้ได้  

กลุ ่มของตัวอย ่ำงกำรวิจัยในลสำดับแรก จำกนั้น 

จึงใช้เทคนิคกำรสุ่มในขั้นที่สองต่อไป

  2. กำรสุม่ขัน้ทีส่อง เมือ่ได้ขนำดของกลุม่ตัวอย่ำง

แต่ละกลุ่มจำกกำรใช้เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่ง

ชัน้ภมูแิล้ว ขัน้ตอนต่อไปผูว้จิยัจงึสุม่วทิยำนพินธ์แต่ละ

เรื่องจำกแต่ละสำขำวิชำด้วยเทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำง

แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เพื่อนสำ

วทิยำนพินธ์ทีสุ่ม่ได้จำกแต่ละสำขำวชิำนัน้มำตรวจสอบ

ควำมถูกต้องตำมแบบตรวจสอบที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นต่อไป 

การสร้างเครื่องมือวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบ

ตรวจสอบควำมถกูต้องของวทิยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์

ระดับบัณฑิตศึกษำที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมำ เพื่อนสำไปตรวจ

สอบควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 

ทีละเรื่องโดยผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งแบบตรวจสอบ

วทิยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้มำ ประกอบ

ด้วย 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นแบบตรวจเช็คข้อมูล 

เบื้องต้นของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ส่วนที่ 2 

ล�าดบั สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน

ประชากร ตวัอย่าง

จ�านวน
วทิยานพินธ์

จ�านวน
ดษุฎนีพินธ์

จ�านวน
วทิยานพินธ์

จ�านวน
ดษุฎนีพินธ์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ระดบัปรญิญาโท

รฐัประศำสนศำสตร์

เทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ

กำรบรหิำรกำรศึกษำ

หลกัสตูรและกำรสอน

บรหิำรธรุกจิ

ระดบัปรญิญาเอก

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

เทคโนโลย ีสำรสนเทศคณุภำพ

กำรจดักำรเทคโนโลยี

374

21

145

47

51

-

-

-

-

-

-

-

-

21

41

26

189

19

104

42

44

-

-

-

-

-

-

-

-

19

36

24

รวม 638  เรือ่ง 88  เรือ่ง 398  เรือ่ง 79  เรือ่ง

รวมทัง้หมด 726 เรือ่ง 477 เรือ่ง

ตำรำงที่ 3.1 แสดงประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
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เป็นแบบตรวจสอบควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ กสำหนดเป็นแบบมำตรำส่วน 5 ระดับ 

ได้แก่ 1) ไม่ถูกต้อง 2) ควำมถูกต้องพอใช้ 3) ไม่แน่ใจ  

4) มีควำมถูกต้องมำก และ 5) มีควำมถูกต้องมำกที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นลักษณะของผิดพลำดของวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ตำมควำมคิดเห็นของผู ้วิจัย และ 

ส่วนที ่4 เป็นตวัแปรและองค์ควำมรูท้ีพ่บในวทิยำนพินธ์

และดษุฎนีพินธ์ โดยในกำรสร้ำงเครือ่งมอืมขีัน้ตอนดงันี้

 1. ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นสำมำเขียน

เป็นประเด็นในกำรพิจำรณำควำมถูกต้องในจุดต่ำง ๆ 

ของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

 2. แบบตรวจสอบควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์และ

ดุษฎีนิพนธ์ที่สร้ำงเสร็จแล้ว ผู้วิจัยนสำมำทบทวนและ

ตรวจสอบสสำนวนภำษำในแต่ละประเดน็ทีพ่จิำรณำ เพือ่

ปรับปรุงให้ข้อควำมที่ใช้เป็นประเด็นในกำรพิจำรณำ

ตรวจสอบควำมถูกต้องดีขึ้น 

  3. แบบตรวจสอบควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้วิจัยปรับปรุงดีแล้ว ผู้วิจัยนสำไปให้

ผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน พิจำรณำตรวจสอบควำม

เที่ยงตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) กำรตรวจสอบ

ควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ เป็นกำรตรวจสอบที่ต้องกำร

ตรวจสอบควำมสำมำรถของข้อควำมที่เป็นประเด็นใช้

พิจำรณำประเมินวิทยำนิพนธ์ ว่ำข้อควำมท่ีใช้พิจำรณำ

นัน้ตรงตำมทีต้่องกำรประเมนิหรอืไม่ ซึง่กำรตรวจสอบ 

ข ้อควำมท่ีใช ้ พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต ้อง 

ตรงตำมสิ่งที่ต้องกำรตรวจสอบหรือไม่นั้น ไม่สำมำรถ

กสำหนดหรือคสำนวณออกมำเป ็นตัวเลขได้  ผู ้วิจัย 

จึงเลือก กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ โดย

อำศัยกำรพิจำรณำจำกผู้เช่ียวชำญ กำรตรวจสอบควำม

ตรงตำมเนื้อหำโดยให้ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำ (Experts’s 

judgment of content) เป็นวิธีท่ีใช้ประสบกำรณ์และ

ควำมชสำนำญของผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำข้อควำมแต่ละ

ข้อควำมว่ำตรงประเดน็หรอืไม่ จงึเป็นวธิทีีล่ะเอยีดอ่อน

และเทีย่งตรงวธิหีนึง่ในกำรตรวจสอบเครือ่งมอืกำรวจิยั 

ดงันัน้กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัจงึเลอืกกำรประเมนิเครือ่งมอื

กำรวิจัยที่เป็นแบบตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ

วิทยำนิพนธ์ 

  4. เมื่อปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญ

แล้ว ผู้วิจัยนสำแบบตรวจสอบควำมถูกต้อง ไปจัดพิมพ์

เป็นแบบตรวจสอบควำมถูกต้องฉบับสมบูรณ์และนสำ

ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในงำนวิจัยต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลงำนวิจัย

ดังนี้

 1. ผู้วิจัยได้ติดต่อทำงโทรศัพท์ไปยังผู้อสำนวยกำร

สสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เพื่อ

ชี้แจงเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของกำรดสำเนินกำรก่อน

เข้ำไปศึกษำ เพ่ือพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของ

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่เก็บในชั้นเก็บของสสำนัก

วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  2. หลังจำกติดต่อทำงโทรศัพท์ เพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจในเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจะทสำหนังสือจำกผู้วิจัยไป

ยังผู้อสำนวยกำรสสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรี เพื่อขอควำมอนุเครำะห์เข้ำไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เป็นตัวอย่ำงวิทยำนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

อย่ำงเป็นทำงกำรทีหลัง

 3. เม่ือได้รับอนุญำตจำกผู ้อสำนวยกำรสสำนัก

วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยจึงจะ

เข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยที่เป็นวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ที่ เก็บในชั้นเก็บอย่ำงสุ ่มทีละเรื่อง

มำศึกษำเพื่อพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องตำม

ประเด็นที่กสำหนดไว้และวิเครำะห์ประเด็นควำมรู  ้

ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในเครื่องมือ 

กำรวิจัยที่กสำหนดเป็นแบบตรวจสอบควำมถูกต้อง  

ที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้นมำจนครบตำมจสำนวนขนำดตัวอย่ำง 

กำรวิจัยที่กสำหนด

 4. บันทึกจสำนวนตัวอย่ำงที่นสำมำตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ใน 

แต่ละวัน จนครบทุกสำขำวิชำตำมที่กสำหนดเป็น 

ตัวอย่ำงของกำรวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูกำรวจิยัหลงัจำกทีเ่กบ็รวบรวม

ข้อมูลกำรวิจัยมำแล้ว ผู ้วิจัยนสำแบบตรวจสอบควำม

ถูกต้องที่เก็บรวบรวมข้อมูลมำแล้ว มำวิเครำะห์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สสำเร็จรูป SPSS ดังนี้

 ตอนที่ 1 วิเครำะห์ตรวจสอบควำมถูกต้องของ

ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติค่ำควำมถี่ และค่ำร้อยละของ

ตัวอย่ำงที่รวบรวมมำ

 ตอนที่ 2 วิเครำะห์ผลกำรพิจำรณำควำมถูกต้อง

ของวทิยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์ด้วยสถติค่ิำควำมถีแ่ละ

ค่ำร้อยละ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยได้นสำข้อมูลจำกแบบตรวจ

สอบควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

ที่ผู ้วิจัยเป็นผู ้ตรวจสอบเองทีละชุดมำวิเครำะห์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ด้วยสถิติค่ำควำมถี ่

และค่ำร้อยละ

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของวทิยานพินธ์

และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

ข้อมลูเบือ้งต้นของวิทยานพินธ์และดษุฎนีพินธ์
จ�านวน 

(n = 477)
ร้อยละ

1. ระดบังำนวจิยั
 วทิยำนิพนธ์
 ดษุฎนิีพนธ์

398
79

83.40
16.60

รวม 477 100.00

2. สำขำวชิำและระดบักำรศึกษำ
 2.1 สำขำวิชำระดบัปรญิญำโท
  รฐัประศำสนศำสตร์
  เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่กำรศึกษำ
  กำรบรหิำรกำรศึกษำ
  หลักสตูรและกำรสอน
  บรหิำรธรุกจิ
 2.2 สำขำวิชำระดบัปรญิญำเอก
  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ
  เทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพ
  กำรจดักำรเทคโนโลยี

189
19
104
44
19

19
36
24

39.60
4.00
21.80
8.80
9.20

4.00
7.50
5.00

รวม 477 100.00

3. ตสำแหน่งทำงวิชำกำรของท่ีปรกึษำวิทยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์
 มตีสำแหน่งทำงวิชำกำร
 ไม่มตีสำแหน่งทำงวิชำกำร

317
160

66.50
33.50

รวม 477 100.00
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 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ วิทยำนิพนธ์ มีจสำนวน 398 

เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 83.40 ดษุฎนีพินธ์ มจีสำนวน 79 เรือ่ง 

คดิเป็นร้อยละ 16.60 ส่วนสำขำวชิำทีม่วีทิยำนพินธ์มำก

ที่สุด ได้แก่ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จสำนวน 189 

เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมำได้แก่ สำขำวชิำกำร

บริหำรกำรศึกษำ จสำนวน 104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

21.80 ส่วนดุษฎีนิพนธ์จสำนวนมำกที่สุด ได้แก่ สำขำ

วิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ จสำนวน 36 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 7.50 จสำนวนน้อยท่ีสุด ได้แก่ สำขำวิชำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จสำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

4.00 ตสำแหน่งทำงวชิำกำรของทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์และ

ดุษฎีนิพนธ์ มีตสำแหน่งทำงวิชำกำร จสำนวน 317 คน คิด

เป็นร้อยละ 66.50 ไม่มตีสำแหน่งทำงวชิำกำร จสำนวน 160 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.50

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ และ

ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 1 .  ผ ล ก ำ ร สั ง เ ค ร ำ ะ ห ์ อ ง ค ์ ค ว ำ ม รู ้ ที่ ไ ด ้

จำกวิทยำนิพนธ ์  ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ 

รัฐประศำสนศำสตร์ ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์

ควำมรู้ในสำขำนี้ ไว้ดังนี้

ภาพที่ 1 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

1. กำรมีส่วนร่วม

2. ควำมมั่นคงในกำรทสำงำน

3. กำรสร้ำงขวัญกสำลังใจ

4. หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร

5. กำรให้บริกำร

6. กำรติดตำมประเมินผลงำน

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

1. ต้นแบบเทคโนโลยีสื่อประสม

2. ประสิทธิภำพของตัวแบบ

3. กำรยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี

4. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้

สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา

 2. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกวิทยำนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เพื่อกำรศึกษำ ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำนี้ ไว้ดังนี้

ภาพที่ 2 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ
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 5. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ผู้วิจัยกสำหนด

เป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ดังนี้ 

1. ควำมผูกพันต่อองค์กร

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทสำงำน

3. ภำวะผู้นสำ

4. แรงจูงใจในกำรทสำงำน

5. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

1. กำรมีส่วนร่วม

1. วิธีสอน

2. ของโรงเรียนต่อชุมชน

2. กำรจัดกำรเรียนรู้

3. กำรประกันกำรศึกษำ

3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

4. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรในโรงเรียน

4. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรในโรงเรียน

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน

ภาพที่ 3 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ

 3. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำกำรบริหำร กำรศึกษำ  

ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำนี้ ไว้ดังนี้ 

ภาพที่ 4 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน

 4. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู ้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ผู ้วิจัยกสำหนด 

เป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ไว้ดังนี้

ภาพที่ 5 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
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 6. ผลกำรสงัเครำะห์องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกดษุฎนีพินธ์ สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำผูว้จิยักสำหนดเป็นกรอบของ

องค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ไว้ดังนี้ 

 ภาพที่ 6 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

 7. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกดษุฎนีพินธ์ ระดบับณัฑติศกึษำ สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพ

ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ไว้ดังนี้ 

 ภาพที่ 7 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ

ภาพที่ 8 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

 8. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลย ี

ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ไว้ดังนี้ 

1. กำรสร้ำงยุทธศำสตร์

2. ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์

3. ประเมินผลกำรใช้ยุทธศำสตร์

4. กำรมีส่วนร่วม

สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. กำรพัฒนำตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ

2. ประเมินกำรยอมรับตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

1. ระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

2. ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

3. องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

4. ประเมินกำรยอมรับระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

5. ตัวบ่งชี้กำรจัดกำรเทคโนโลยี

สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี
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สรุปผลการวิจัย

  1. สรุปผลกำรวิเครำะห์ข ้อมูลเบื้องต้นของ

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

  ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยำนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

สรุปได้ดังนี้

  วิทยำนิพนธ์ มีจสำนวน 398 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

83.40 ดษุฎนีพินธ์ มจีสำนวน 79 เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 16.60 

ส่วนสำขำวชิำทีม่วีทิยำนพินธ์มำกทีส่ดุ ได้แก่ สำขำวชิำ

รัฐประศำสนศำสตร์ จสำนวน 189 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

39.60 รองลงมำได้แก่ สำขำวชิำบรหิำรกำรศกึษำ จสำนวน 

104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.80 ส่วนดุษฎีนิพนธ์จสำนวน

มำกทีสุ่ด ได้แก่ สำขำวชิำสำรสนเทศคณุภำพ จสำนวน 36 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.50 จสำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ สำขำ

วิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จสำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อย

ละ 4.00 ตสำแหน่งทำงวิชำกำรของที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ มีตสำแหน่งทำงวิชำกำร จสำนวน 317 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.50 ไม่มีตสำแหน่งทำงวิชำกำร จสำนวน 

160 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50

 2.  สรุปผลกำรวิ เครำะห ์ควำมถูกต ้องของ

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

  2.1 ผลกำรวเิครำะห์ควำมถกูต้องของวทิยำนพินธ์ 

สรุปได้ดังนี้

  (1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ สรุปได้

ดังนี้ ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์ พบว่ำ มำกที่สุด

ได้แก่ กสำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมำะสม  

( X = 4.22) เป็นลสำดับแรก 

  (2) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

กำรศกึษำ สรปุได้ดงันี ้ค่ำเฉลีย่ควำมถกูต้องวทิยำนพินธ์ 

ลสำดับแรกอยู่ในระดับมำก ได้แก่ สรุปผลกำรวิเครำะห์

ข้อมูลครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ( X = 4.42) 

  (3) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ สรุปได้ 

ดังนี้ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่

ในระดับมำก ได้แก่ บอกกำรกระทสำหรือกำรค้นหำ 

อย่ำงชัดเจน ( X = 4.10) 

  (4) สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน สรปุได้

ดังนี้ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่ใน

ระดับมำก ได้แก่ กสำหนดกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่อง

มือวิจัยได้ถูกต้อง ( X = 4.11) 

  (5) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สรุปได้ดังน้ีค่ำ

เฉลี่ยควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่ในระดับ

มำก ได้แก่ กสำหนดกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย

ได้ถูกต้อง ( X = 3.64) 

  2.2. ผลกำรวเิครำะห์ควำมถกูต้องของดษุฎนีพินธ์ 

สรุปได้ดังนี้

   (1) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ สรุปได้

ดังนี้ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องดุษฎีนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่ใน

ระดับมำก ได้แก่ ช่ือเรื่องแสดงถึงกำรกระทสำที่จะตอบ

ปัญหำกำรวิจัย ( X = 4.00) 

  (2) สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพ 

สรปุได้ดงันีค่้ำเฉลีย่ควำมถกูต้องดษุฎนีพินธ์ ลสำดบัแรก

อยู่ในระดับมำก ได้แก่ กสำหนดกำรตรวจสอบคุณภำพ

เครื่องมือวิจัยได้ถูกต้อง ( X = 4.30) 

   (3) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี สรุปได้

ดังนี้ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องดุษฎีนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่ใน

ระดับมำก ได้แก่ สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วน

ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ( X = 4.05) 

 3. สรุปผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู ้ที่ได้จำก

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

  3.1 องค ์ควำมรู ้ที่ ได ้จำกวิทยำนิพนธ ์ 

สังเครำะห์ได้โดยสรุปดังนี้

    1 )  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์ 

สั ง เครำะห ์องค ์ควำมรู ้  สรุปได ้  6  ด ้ ำน ดั งนี้  

(1) กำรมีส่วนร่วม (2) ควำมมั่นคงในกำรทสำงำน  

(3) กำรสร้ำงขวัญกสำลังใจ (4) หลักธรรมำภิบำลในกำร

บรหิำร (5) กำรให้บรกิำร (6) กำรตดิตำมประเมนิผลงำน

   2) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

กำรศึกษำ สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 4 ด้ำน ดังนี้  

(1) ต้นแบบเทคโนโลยีส่ือประสม (2) ประสิทธิภำพ

ของตัวแบบ (3)กำรยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี  

(4) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้

   3 )  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 3 ด้ำน ดังน้ี (1) กำรมี
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ส่วนร่วมของโรงเรยีนต่อชมุชน (2) กำรประกนัคณุภำพ 

กำรศึกษำ (3) พฤติกรรมกำรบริหำรผู้เรียนโรงเรียน

   4) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 4 ด้ำน ดังนี้ (1) วิธีสอน 

(2) กำรจัดกำรเรียนรู ้ (3) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

(4) กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้

   5) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สังเครำะห์ 

องค์ควำมรู ้สรปุได้ 5 ด้ำน ดงันี ้(1) ควำมผกูพนัต่อองค์กร 

(2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทสำงำน (3) 

ภำวะผู้นสำ (4) แรงจูงใจในกำรทสำงำน (5) ควำมพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บริกำร

   3 .2  องค ์ควำมรู ้ที่ ได ้จำกดุษฎีนิพนธ ์ 

สังเครำะห์ได้โดยสรุปดังนี้

   1) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 4 ด้ำน ดังนี้ (1) กำรสร้ำง

ยทุธศำสตร์ (2) ผลกำรประเมนิยทุธศำสตร์ (3) ประเมนิ

ผลกำรใช้ยุทธศำสตร์ (4) กำรมีส่วนร่วม

   2) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

คุณภำพ สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 2 ด้ำน ดังน้ี  

(1) กำรพัฒนำตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ (2) ประเมิน

กำรยอมรับตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ

   3) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 5 ด้ำน ดังน้ี (1) ระบบ

สำรสนเทศเทคโนโลยี (2) ประสิทธิภำพของระบบ

สำรสนเทศเทคโนโลยี (3) องค์ประกอบของระบบ

สำรสนเทศเทคโนโลยี (4) ประเมินกำรยอมรับระบบ

สำรสนเทศเทคโนโลย ี(5) ตวับ่งชีก้ำรจดักำรเทคโนโลยี

อภิปรายผลการวิจัย

  1. อภิปรำยผลกำรวิเครำะห์ควำมถูกต้องของ

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ

   1.1 อภิปรำยผลกำรวิเครำะห์ควำมถูกต้อง

ของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ดังนี้

  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ควำมถูกต้อง 

อยู ่ในระดับมำก ได้แก่ กสำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เหมำะสม ( X = 4.22) เป็นลสำดับแรก ทั้งนี้อำจ

เป็นเพรำะว่ำประธำนสำขำวิชำมีกำรติดตำมและกสำกับ 

อย่ำงใกล้ชดิ และอำจจดัให้ผูส้อนได้สอนวชิำตำมสำขำ

วิชำที่จบกำรศึกษำ 

   1.2 อภิปรำยผลกำรวิเครำะห์ควำมถูกต้อง

ของดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้

  สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ควำมถกูต้อง 

อยู่ในระดับมำกเป็นลสำดับแรกได้แก่ ช่ือเรื่องแสดงถึง

กำรกระทสำที่จะตอบปัญหำกำรวิจัย ( X = 4.00) ลสำดับ

รองลงมำ ได้แก่ เลือกเครื่องมือวิจัยเหมำะสมกับกำรวัด 

ค่ำตัวแปร ( X = 3.89) ทั้งน้ีอำจเป็นไปได้ว่ำอำจำรย ์

ทีป่รกึษำดษุฎนีพินธ์เหน็ว่ำ เครือ่งมอืรวบรวมข้อมลูต้อง

เหมำะกับตัวแปรจึงจะได้ผลกำรวิจัยออกมำสอดคล้อง

กบัควำมเป็นจรงิมำกทีส่ดุ รำยข้อทีม่คีวำมถกูต้องระดบั

ตส่ำสุด และอยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ระบุประชำกร

และกลุ่มตัวอย่ำงชัดเจน ( X = 2.15) เป็นไปได้ว่ำ ผู้ทสำ

ดษุฎนีพินธ์อำจขำดควำมเข้ำใจในเรือ่งกสำหนดประชำกร

และกลุ่มตัวอย่ำง 

  2. อภิปรำยผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำก

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 

  2 .1  อภิปรำยผลองค ์ควำมรู ้ที่ ได ้จำก

วิทยำนิพนธ์ ดังนี้

   สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ องค์ควำมรู้

ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์กสำหนดได้ 6 ด้ำน ได้แก่ 1) กำร

มีส่วนร่วม 2) ควำมมั่นคงในกำรทสำงำน 3) กำรสร้ำง

ขวัญกสำลังใจ 4) หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร 5) 

กำรให้บริกำร และ 6) กำรติดตำมประเมินผลงำน ทั้งนี้

เนื้อหำทั้ง 6 ด้ำน ครอบคลุมกับหลักของกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับ วัลลภ ลสำพำย [5] ที่

กล่ำวว่ำ รัฐประศำสนศำสตร์จะเริ่มจำกกำรมีส่วนร่วม 

กำรให้บริกำร กำรสรำ้งขวัญกสำลงัใจ กำรบริหำรโดยใช้ 

หลกัธรรมำภบิำล สำขำวชิำเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่

กำรศกึษำ องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกวทิยำนพินธ์แยกได้ 4 ด้ำน 

ได้แก่ 1) ต้นแบบเทคโนโลยสีือ่ประสม 2) ประสทิธภิำพ

ของตัวแบบ 3) กำรยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี และ  

4) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ สำขำวิชำ 
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กำรบริหำรกำรศึกษำ องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์

แยกได้ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรมีส่วนร่วม 2) ของ

โรงเรยีนต่อชมุชน 3) กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ และ  

4) พฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรในโรงเรยีน สำขำวชิำ

หลักสูตรและกำรสอน องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ 

แยกได้ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) วิธีสอน 2) กำรจัดกำรเรียนรู้  

3) ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรยีน และ 4) กำรสร้ำงสือ่กำรเรยีนรู้  

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ องค์ควำมรู้ที่ได้แยกเป็น 5 ด้ำน 

ได้แก่ 1) ควำมผูกพันต่อองค์กร 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อประสทิธภิำพกำรทสำงำน 3) ภำวะผูน้สำ 4) แรงจงูใจใน

กำรทสำงำน และ 5) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

   2 .2  อภิปรำยผลองค ์ควำมรู ้ที่ ได ้จำก 

ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้

  สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้

ที่ได้แยกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรสร้ำงยุทธศำสตร์ 

2) ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์ 3) ประเมินผลกำรใช้

ยทุธศำสตร์ และ 4) กำรมส่ีวนร่วม สำขำวชิำเทคโนโลยี

สำรสนเทศคุณภำพ องค์ควำมรู้ท่ีได้แยกเป็น 2 ด้ำน 

ได้แก่ 1) กำรพัฒนำตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ และ 

2) ประเมินกำรยอมรับตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ท่ีได้แยก

เป็น 5 ด้ำน ได้แก่ 1) ระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี 2) 

ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี 3) องค์

ประกอบของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี 4) ประเมิน

กำรยอมรบัระบบสำรสนเทศเทคโนโลย ีและ 5) ตวับ่งชี้ 

กำรจัดกำรเทคโนโลยี 

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรวิเครำะห์ควำมถูกต้องและ

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 

ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัย

มีข้อเสนอแนะดังนี้

  สำขำวิชำต่ำง ๆ ที่ทสำวิทยำนิพนธ์มีจุดที่ให้

ควำมสสำคัญและจุดที่ควรให้ควำมสสำคัญเพิ่มขึ้นของ

วิทยำนิพนธ์แตกต่ำงกัน เช่น สำขำวิชำรัฐประศำสน-

ศำสตร์ให้ควำมสสำคญักบักำรอภปิรำยอยูใ่นระดบัตสำ่สดุ 

แต่อยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 2.56) จึงควรให้ควำม

สสำคัญมำกขึ้นเหมือนกับข้ออื่น ๆ สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำ ให้ควำมสสำคัญกับสรุปผล

กำรวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

( X = 4.42) มำก แต่ให้ควำมสสำคัญกับช่ือเรื่องแสดง

ถึงกำรกระทสำที่จะตอบปัญหำกำรวิจัย ( X = 2.68) อยู่

ในระดับตส่ำสุด แต่อยู่ในระดับปำนกลำง สำขำวิชำกำร

บริหำรกำรศึกษำ ให้ควำมสสำคัญกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ตรงกับวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมำก ( X = 4.42) แต่ให้

ควำมสสำคัญลสำดับตส่ำสุดคือ กำรอภิปรำยผลอยู่ภำยใต้

ข้อเท็จจริงและมีหลักฐำนเชิงประจักษ์สนับสนุนอย่ำง

เพียงพอ ( X = 2.56) แต่อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งกำร

อภิปรำยผลเป็นเรื่องของกำรยืนยันแสดงข้อค้นพบที่

มีข้อมูลสนับสนุนก็ถือว่ำสสำคัญไม่น้อยไปกว่ำรำยข้อ

อื่น ๆ อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเน้นให้นักศึกษำอภิปรำยผล

ให้มำกขึ้นกว่ำเดิม สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ให้

ควำมสสำคัญอยู่ในระดับปำนกลำง และเป็นลสำดับตส่ำสุด

ได้แก่ ข้อเสนอแนะในกำรวจิยันสำมำจำกผลกำรวเิครำะห์

ข้อมลู ( X = 2.52) สำขำวชิำบรหิำรธรุกจิให้ควำมสสำคญั

น้อยที่สุด แต่อยู ่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ กสำหนด

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม ( X = 2.74) 

ส่วนดษุฎนีพินธ์สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ให้ควำม

สสำคญัน้อยทีส่ดุ แต่อยูใ่นระดบัน้อย ได้แก่ บอกถงึหน่วย

งำนที่ใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัยได้ชัดเจน ( X = 2.37) 

 และระบุประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงชัดเจน ( X = 2.15) 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพให้ควำมสสำคญั

น้อยแต่อยูใ่นระดบัปำนกลำงได้แก่ ข้อเสนอแนะในกำร

วิจัยนสำมำจำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ( X = 2.50) ส่วน

สำขำวชิำกำรจดักำรเทคโนโลย ีให้ควำมสสำคญัน้อยทีส่ดุ 

แต่อยู่ในระดันปำนกลำง ได้แก่ บอกถึงหน่วยงำนที่ใช้

ประโยชน์จำกกำรวิจัยได้ชัดเจน ( X = 2.71)

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

  1. วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรนสำควำมรู้จำก

วทิยำนพินธ์ และดษุฎนีพินธ์ไปใช้ในหน่วยงำน องค์กร 

หรือชุมชน
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ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

  2. วเิครำะห์ปัญหำ สะท้อนจำกกำรทสำวทิยำนพินธ์

และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษำ
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