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การวิเคราะห์ความถูกต้องและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Analysis of the Accuracy and Synthesis of Knowledge Gained
from the Graduate, Thesis and Dissertation,
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษา และ 2) สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ (1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2) สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา (3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (4) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ (5) สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ และองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากดุษฎีนพิ นธ์ (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ และ (2) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 398 เรื่อง และดุษฎีนิพนธ์ จ�ำนวน 79 เรื่อง โดยใช้การสุ่ม 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling Technique) ขั้นที่สองใช้เทคนิค
การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจเช็คความถูกต้อง
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา ผู้วิจัยตรวจเช็คความต้องการด้วยตนเอง จากส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS เพื่อหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ถูกต้องมากเป็นล�ำดับแรก และอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และสาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ถูกต้องมากเป็นล�ำดับแรกและอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และ 4.42 ส่วนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ถูกต้องอยู่ในระดับมากและล�ำดับแรก ได้แก่ ก�ำหนดการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 และ 3.64 ส่วนดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ความถูกต้องระดับแรกและอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ชือ่ เรือ่ งแสดงถึงการกระทำ� ทีจ่ ะตอบปัญหาการวิจยั ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ได้แก่ ก�ำหนดการ
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั ได้ถกู ต้อง และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ได้แก่ สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครบ
ถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2) องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี 6 ด้าน ได้แก่ (1)
การมีส่วนร่วม (2) ความมั่นใจการท�ำงาน (3) การสร้างขวัญก�ำลังใจ (4) หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (5) การได้
บริการ และ (6) การติดตามประเมินผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ต้นแบบ
1
*

รองศาสตราจารย์ ค.อ.ด. (สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้นิพนธ์ประสานงาน dr.yuth_go@hotmail.com 089-526-7471, 086-430-8017

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

37

เทคโนโลยีสื่อประสม (2) ประสิทธิภาพต้นแบบ (3) การยอมรับตัวแบบ และ (4) การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของโรงเรียนต่อชุมชน (2) การประกันคุณภาพและ
(3) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มี 4 ด้าน ได้แก่ (1) วิธีสอน (2) การ
จัดการเรียนรู้ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) การสร้างสื่อการเรียนรู้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 5 ด้าน ได้แก่ (1)
ความผูกพันต่อองค์กร (2) ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการทำ� งาน (3) ภาวะผูน้ ำ� (4) แรงจูงใจในการทำ� งาน และ
(5) ความพึงพอใจของผู้บริหาร องค์ความรู้ที่ได้จากดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มี 4 ด้าน ได้แก่ (1)
การสร้างยุทธศาสตร์ (2) ผลการประเมินยุทธศาสตร์ (3) ประเมินผลการใช้ยุทธศาสตร์ และ (4) การมีส่วนร่วม สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มี 2 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ และ (2) ประเมินผลการ
ยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มี 5 ด้าน ได้แก่ (1) ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
(2) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี (3) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี (4) ประเมินผล
การยอมรับระบบสารสนเทศเทคโนโลยี และ (5) ตัวแบบการจัดการเทคโนโลยี
ค�ำส�ำคัญ : วิทยานิพนธ์ 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�ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรไี ด้จดั การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยครั้งแรกเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2541
โดยเปิดรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นสาขาวิชา
แรกและตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2554 บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดสอนบัณฑิตศึกษาใน
ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 14 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)
สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่ การพัฒนา
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 7) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8) สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน 9) สาขาวิ ช า
การศึ ก ษาปฐมวั ย 10) สาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป
11) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท 12) สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
13) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และ 14) สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ [1]
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 [1] ให้ทกุ มหาวิทยาลัยทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ ของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย ของ
เอกชน ต้องปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้หากหลักสูตรใดผ่านการอนุมัติ
โดยสภามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จากประกาศดังกล่าวจึงท�ำให้
ทุกมหาวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรใหม่เพื่อให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ ที่ ส� ำ นั ก งานการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของ
รั ฐ แห่ งหนึ่ งจึ งมี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รใหม่ และพั ฒ นา
หลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งหมดในระดับปริญญาโท
จ�ำนวน 7 สาขาวิชาได้แก่ 1) สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3) สาขา
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 4) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 5) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 7) สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
ดังนี้ 1) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 2) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 3) สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา ค้นข้อมูลจากส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี วั น ที่
20 กันยายน พ.ศ. 2559 จากสมุดบันทึกการจบการ
ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต สมุ ด บั น ทึ ก การจบบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ฝ่ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา [2] พบว่ า จ� ำ นวนบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จ� ำ นวน 648 คน
มีจ�ำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมดจ�ำนวน 648 เรื่อง และ
จ�ำนวนบัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จ� ำ นวน 88 คน มี จ� ำ นวนดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จ� ำ นวน 88
เรื่องนับถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัย 17 กันยายน
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ในการท�ำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ก� ำ หนดให้ นั ก ศึ ก ษา
หนึ่งคนต่อหนึ่งเรื่องวิทยานิพนธ์ส�ำหรับปริญญาโท
หรื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ห นึ่ ง เรื่ อ งส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก ดังนั้นจึงมีวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
เท่ า กั บ จ� ำ นวนผู ้ จ บการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ แ ยกตามระดั บ
การศึ ก ษาและสาขาวิ ช าได้ จ� ำ นวนวิ ท ยานิ พ นธ์
และดุษฎีนิพนธ์ จ�ำนวน 648 เรื่อง จาก 7 สาขาวิชา

ได้ แ ก่ 1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา จ� ำ นวน 8 เรื่ อ ง
2) รัฐประศาสนศาสตร์จ�ำนวน 374 เรื่อง 3) เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา จำ� นวน 21 เรือ่ ง 4) วิศวกรรม
เครือ่ งกล จำ� นวน 2 เรือ่ ง 5) การบริหารการศึกษา จำ� นวน
145 เรื่อง 6) หลักสูตรและการสอน จ�ำนวน 47 เรื่อง
และ 7) การบริหารธุรกิจ จ�ำนวน 51 เรื่องการศึกษา
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกมีดุษฎีนิพนธ์ทั้งหมด
จ�ำนวน 88 เรื่อง จาก 3 สาขาวิชาได้แก่ 1) การจัดการ
เทคโนโลยี จ�ำนวน 26 เรื่อง 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ จ�ำนวน 41 เรื่อง และ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จ�ำนวน 21 เรื่อง
การจัดสัมมนาเพื่อวางแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
ของฝ่ า ยงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม และงาน
ทะเบี ย น ในวั น ที่ 9 กั น ยายน พ.ศ. 2553 ณ ห้ อ ง
ประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี บุ ญ เจริ ญ ศิ ริ เ นาวกุ ล
(บรรยาย 9 กันยายน พ.ศ. 2553) อาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ซึ่ ง ร่ ว ม
เป็ น วิ ท ยากรการสั ม มนาและได้ ก ล่ า วตอนหนึ่ ง ว่ า
มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต
ศึกษา เมื่อมีบัณฑิตจบมาจ�ำนวนหนึ่งและมีการเปิด
สอนมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ นอกจาก
นี้ ส ภาวิ ช าการและสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี มีข้อเสนอแนะควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องและสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้
จากวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
น� ำ เสนอต่ อ องค์ ก ร หน่ ว ยงาน ชุ ม ชนและสั ง คม
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้น�ำองค์ความ
รู้ที่สังเคราะห์ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เช่น
สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือการประชุมในโอกาสต่าง ๆ
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เป็นอาจารย์ผู้สอนบัณฑิตศึกษาระดับ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกและเป็นรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนที่รับผิดชอบก�ำกับดูแลงาน

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

39

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยตรง จึง
มีความสนใจทีจ่ ะทำ� วิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์ความถูกต้อง
และสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยานิ พ นธ์
ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยน�ำไปเสนอต่อที่
ประชุมบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
และเสนอต่อการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ� หลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ผคู้ วบคุม
คณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ใน
การน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ค ้ น พบไปปรั บ ปรุ ง หรื อ หาแนวทาง
ในการก� ำ กั บ ติ ด ตามดู แ ลให้ ง านวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ดุษฎีนิพนธ์มีความถูกต้องและสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพือ่ วิเคราะห์ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ระดับ
2. เพือ่ สังเคราะห์องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากวิทยานิพนธ์
(1) สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (2) สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (3) สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (4) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
(5) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และองค์ความ
รู้ที่ได้จากดุษฎีนิพนธ์ (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ และ
(2) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนด
เอาไว้ดังนี้
		 1.1 ตัวแปรอิสระ ผู้วิจัยก�ำหนดวิทยานิพนธ์
จาก 5 สาขาวิชาและดุษฎีนิพนธ์จาก 3 สาขาวิชา ที่เป็น
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังนี้
			 1.1.1 วิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ แ ก่ (1) สาขา
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วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา (3) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(4) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ (5) สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
		 1.1.2 ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ได้ แ ก่ (1) สาขาวิ ช า
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศคุ ณ ภาพ และ (3) สาขาวิ ช าการจั ด การ
เทคโนโลยี
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
		 1.2.1 วิเคราะห์ความถูกต้องในส่วนประกอบ
ของการรายงานวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ฉ บั บ
สมบูรณ์ของบัณฑิตศึกษา
		 1.2.2 การสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้
จากวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยแยกตามหลักสูตรและ
สาขาวิชาดังนี้
			 1.2.2.1 วิทยานิพนธ์ ได้แก่ (1) สาขา
วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา (3) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(4) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ (5) สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
			 1.2.2.2 ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ (1) สาขา
วิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (2) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศคุ ณ ภาพ และ (3) สาขาวิ ช าการจั ด การ
เทคโนโลยี
2. ขอบเขตด้านสถานที่ วิทยานิพนธ์บณ
ั ฑิตศึกษา
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพือ่ นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอต่ อ
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การประชุมสภา
วิชาการและการประชุมสภามหาวิทยาลัย และเสนอ
ต่อการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ควบคุม คณะ

กรรมการผู ้ สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขา
วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในการน�ำไปเป็นข้อมูลเพื่อก�ำหนด
ทิศทางการปรับปรุงและการพัฒนางานวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนพิ นธ์ของบัณฑิตศึกษาให้มคี วามถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ก�ำหนดเอาไว้ดังนี้
1. วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
จ�ำนวน 638 เรื่อง จากผู้ที่จบการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาใน 5 สาขาวิชาดังต่อไปนี้ ระดับปริญญาโท (1)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 374 เรื่อง (2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จ�ำนวน
21 เรื่อง (3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ�ำนวน 145
เรื่อง (4) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ�ำนวน 47
เรื่อง (5) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จ�ำนวน 51 เรื่อง
รวมวิทยานิพนธ์ทั้งหมด จ�ำนวน 638 เรื่อง
2. ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
จ�ำนวน 88 เรื่อง จาก 3 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ [3] ระดับ
ปริญญาเอก (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จำ� นวน
21 เรื่อง (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
จ�ำนวน 41 เรื่อง (3) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
จ�ำนวน 26 เรื่องรวมดุษฎีนิพนธ์ทั้งหมด จ�ำนวน 88
เรือ่ ง รวมประชากรวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ทงั้ หมด
เท่ากับ 726 เรื่อง
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการเปิด
ตารางของเคร์ซี่และมอร์แกน (Kejcie and Morgan) [4]
ได้ขนาดตัวอย่างการวิจยั ทีเ่ ป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษา จ�ำนวนทัง้ หมด 398 เรือ่ ง และตัวอย่างดุษฎีนพิ นธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 79 เรือ่ ง รวมตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
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ตารางที่ 3.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ล�ำดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน

ประชากร

ตัวอย่าง

จ�ำนวน
วิทยานิพนธ์

จ�ำนวน
ดุษฎีนพิ นธ์

จ�ำนวน
วิทยานิพนธ์

จ�ำนวน
ดุษฎีนพิ นธ์

374
21
145
47
51

-

189
19
104
42
44

-

-

21
41
26

-

19
36
24

638 เรือ่ ง

88 เรือ่ ง

398 เรือ่ ง

79 เรือ่ ง

ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
บริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาเอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยี สารสนเทศคุณภาพ
การจัดการเทคโนโลยี
รวม
รวมทัง้ หมด

การวิจยั ทัง้ หมดจำ� นวน 477 เรือ่ ง ดังตารางประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ขนาดตัวอย่างของการวิจยั แล้ว ต่อไป
ผูว้ จิ ยั กำ� หนดเทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง (Random Sampling
Technique) ของการวิจัยซึ่งด�ำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้
1. การสุ่มขั้นตอนแรก ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling
Technique) วิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาระดับปริญญาโท
ทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (4) สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (5) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สุม่ ตัวอย่าง
แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling
Technique) ดุษฎีนิพนธ์ ตามสาขาวิชาระดับปริญญา
เอกทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
และ (3) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี เพื่อให้ได้
กลุ ่ ม ของตั ว อย่ า งการวิ จั ย ในล� ำ ดั บ แรก จากนั้ น

726 เรือ่ ง

477 เรือ่ ง

จึงใช้เทคนิคการสุ่มในขั้นที่สองต่อไป
2. การสุม่ ขัน้ ทีส่ อง เมือ่ ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แต่ละกลุ่มจากการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ ภูมแิ ล้ว ขัน้ ตอนต่อไปผูว้ จิ ยั จึงสุม่ วิทยานิพนธ์แต่ละ
เรื่องจากแต่ละสาขาวิชาด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เพื่อน�ำ
วิทยานิพนธ์ทสี่ มุ่ ได้จากแต่ละสาขาวิชานัน้ มาตรวจสอบ
ความถูกต้องตามแบบตรวจสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นต่อไป
การสร้างเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา เพื่อน�ำไปตรวจ
สอบความถู ก ต้ อ งของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ทีละเรื่องโดยผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งแบบตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มา ประกอบ
ด้วย 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นแบบตรวจเช็คข้อมูล
เบื้ องต้ น ของวิ ท ยานิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส่ วนที่ 2
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เป็ น แบบตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิ ท ยานิ พ นธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ก�ำหนดเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ
ได้แก่ 1) ไม่ถูกต้อง 2) ความถูกต้องพอใช้ 3) ไม่แน่ใจ
4) มีความถูกต้องมาก และ 5) มีความถูกต้องมากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นลักษณะของผิดพลาดของวิทยานิพนธ์
และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต ามความคิ ด เห็ น ของผู ้ วิ จั ย และ
ส่วนที่ 4 เป็นตัวแปรและองค์ความรูท้ พี่ บในวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนพิ นธ์ โดยในการสร้างเครือ่ งมือมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ำมาเขียน
เป็นประเด็นในการพิจารณาความถูกต้องในจุดต่าง ๆ
ของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
2. แบบตรวจสอบความถูกต้องวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ที่สร้างเสร็จแล้ว ผู้วิจัยน�ำมาทบทวนและ
ตรวจสอบสำ� นวนภาษาในแต่ละประเด็นทีพ่ จิ ารณา เพือ่
ปรับปรุงให้ข้อความที่ใช้เป็นประเด็นในการพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องดีขึ้น
3. แบบตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้วิจัยปรับปรุงดีแล้ว ผู้วิจัยน�ำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา เป็นการตรวจสอบที่ต้องการ
ตรวจสอบความสามารถของข้อความที่เป็นประเด็นใช้
พิจารณาประเมินวิทยานิพนธ์ ว่าข้อความที่ใช้พิจารณา
นัน้ ตรงตามทีต่ อ้ งการประเมินหรือไม่ ซึง่ การตรวจสอบ
ข้ อ ความที่ ใ ช้ พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ตรงตามสิ่งที่ต้องการตรวจสอบหรือไม่นั้น ไม่สามารถ
ก� ำ หนดหรื อ ค� ำ นวณออกมาเป็ น ตั ว เลขได้ ผู ้ วิ จั ย
จึงเลือก การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดย
อาศัยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา (Experts’s
judgment of content) เป็นวิธีที่ใช้ประสบการณ์และ
ความช�ำนาญของผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อความแต่ละ
ข้อความว่าตรงประเด็นหรือไม่ จึงเป็นวิธที ลี่ ะเอียดอ่อน
และเทีย่ งตรงวิธหี นึง่ ในการตรวจสอบเครือ่ งมือการวิจยั
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงเลือกการประเมินเครือ่ งมือ
การวิจัยที่เป็นแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

วิทยานิพนธ์
4. เมื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว ผู้วิจัยน�ำแบบตรวจสอบความถูกต้อง ไปจัดพิมพ์
เป็นแบบตรวจสอบความถูกต้องฉบับสมบูรณ์และน�ำ
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อ
ชี้แจงเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินการก่อน
เข้าไปศึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่เก็บในชั้นเก็บของส�ำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. หลังจากติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจะท�ำหนังสือจากผู้วิจัยไป
ยังผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าไปเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
อย่างเป็นทางการทีหลัง
3. เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยจึงจะ
เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์
และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ที่ เ ก็ บ ในชั้ น เก็ บ อย่ า งสุ ่ ม ที ล ะเรื่ อ ง
มาศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตาม
ประเด็ น ที่ ก� ำ หนดไว้ แ ละวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ความรู ้
ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใ นเครื่ อ งมื อ
การวิ จั ย ที่ ก� ำ หนดเป็ น แบบตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจนครบตามจ�ำนวนขนาดตัวอย่าง
การวิจัยที่ก�ำหนด
4. บั น ทึ ก จ� ำ นวนตั ว อย่ า งที่ น� ำ มาตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใ น
แต่ ล ะวั น จนครบทุ ก สาขาวิ ช าตามที่ ก� ำ หนดเป็ น
ตัวอย่างของการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั หลังจากทีเ่ ก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยมาแล้ว ผู้วิจัยน�ำแบบตรวจสอบความ
ถูกต้องที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว มาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละของ
ตัวอย่างที่รวบรวมมา
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการพิจารณาความถูกต้อง
ของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ดว้ ยสถิตคิ ่าความถีแ่ ละ
ค่าร้อยละ
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1. ระดับงานวิจยั
วิทยานิพนธ์
ดุษฎีนพิ นธ์
รวม
2. สาขาวิชาและระดับการศึกษา
2.1 สาขาวิชาระดับปริญญาโท
		 รัฐประศาสนศาสตร์
		 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา
		 การบริหารการศึกษา
		 หลักสูตรและการสอน
		 บริหารธุรกิจ
2.2 สาขาวิชาระดับปริญญาเอก
		 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
		 เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
		 การจัดการเทคโนโลยี
รวม
3. ตำ� แหน่งทางวิชาการของทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์
มีตำ� แหน่งทางวิชาการ
ไม่มตี ำ� แหน่งทางวิชาการ
รวม

43

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากแบบตรวจ
สอบความถู ก ต้ อ งของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ที่ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบเองทีละชุดมาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ SPSS ด้ ว ยสถิ ติ ค ่ า ความถี่
และค่าร้อยละ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ข้อมูลเบือ้ งต้นของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

จ�ำนวน
(n = 477)

ร้อยละ

398
79

83.40
16.60

477

100.00

189
19
104
44
19

39.60
4.00
21.80
8.80
9.20

19
36
24

4.00
7.50
5.00

477

100.00

317
160

66.50
33.50

477

100.00
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จากตารางที่ 1 พบว่า วิทยานิพนธ์ มีจ�ำนวน 398
เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 83.40 ดุษฎีนพิ นธ์ มีจำ� นวน 79 เรือ่ ง
คิดเป็นร้อยละ 16.60 ส่วนสาขาวิชาทีม่ วี ทิ ยานิพนธ์มาก
ที่สุด ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 189
เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จ�ำนวน 104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
21.80 ส่วนดุษฎีนิพนธ์จ�ำนวนมากที่สุด ได้แก่ สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ จ�ำนวน 36 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 7.50 จ�ำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ�ำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
4.00 ตำ� แหน่งทางวิชาการของทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ มีต�ำแหน่งทางวิชาการ จ�ำนวน 317 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.50 ไม่มตี ำ� แหน่งทางวิชาการ จำ� นวน 160
คน คิดเป็นร้อยละ 33.50
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
1 . ผ ล ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห ์ อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ ที่ ไ ด ้
จากวิ ท ยานิ พ นธ์ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์
ความรู้ในสาขานี้ ไว้ดังนี้

1. การมีส่วนร่วม
2. ความมั่นคงในการท�ำงาน
3. การสร้างขวัญก�ำลังใจ
4. หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
5. การให้บริการ
6. การติดตามประเมินผลงาน

ภาพที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขานี้ ไว้ดังนี้

1. ต้นแบบเทคโนโลยีสื่อประสม

สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

2. ประสิทธิภาพของตัวแบบ
3. การยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

ภาพที่ 2 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
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3. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา
ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขานี้ ไว้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วม

การบริหารการศึกษา

2. ของโรงเรียนต่อชุมชน
3. การประกันการศึกษา
4. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียน

ภาพที่ 3 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4. ผลการสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยานิ พ นธ์ สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน ผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนด
เป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ไว้ดังนี้
1. วิธีสอน

สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน

2. การจัดการเรียนรู้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียน

ภาพที่ 4 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
5. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยก�ำหนด
เป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์กร
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

3. ภาวะผู้น�ำ
4. แรงจูงใจในการท�ำงาน
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ภาพที่ 5 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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6. ผลการสังเคราะห์องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากดุษฎีนพิ นธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาผูว้ จิ ยั ก�ำหนดเป็นกรอบของ
องค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ไว้ดังนี้
1. การสร้างยุทธศาสตร์

สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. ผลการประเมินยุทธศาสตร์
3. ประเมินผลการใช้ยุทธศาสตร์
4. การมีส่วนร่วม

ภาพที่ 6 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
7. ผลการสังเคราะห์องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากดุษฎีนพิ นธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ไว้ดังนี้

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

1. การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ
2. ประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ

ภาพที่ 7 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
8. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ไว้ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
2. ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี

3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
4. ประเมินการยอมรับระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
5. ตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยี

ภาพที่ 8 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สรุปผลการวิจัย
1. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
สรุปได้ดังนี้
วิทยานิพนธ์ มีจ�ำนวน 398 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
83.40 ดุษฎีนพิ นธ์ มีจำ� นวน 79 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 16.60
ส่วนสาขาวิชาทีม่ วี ทิ ยานิพนธ์มากทีส่ ดุ ได้แก่ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 189 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
39.60 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จ�ำนวน
104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.80 ส่วนดุษฎีนิพนธ์จ�ำนวน
มากทีส่ ดุ ได้แก่ สาขาวิชาสารสนเทศคุณภาพ จ�ำนวน 36
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.50 จ�ำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ สาขา
วิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จ�ำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 4.00 ต�ำแหน่งทางวิชาการของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ มีต�ำแหน่งทางวิชาการ จ�ำนวน 317 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.50 ไม่มีต�ำแหน่งทางวิชาการ จ�ำนวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50
2. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามถู ก ต้ อ งของ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
2.1 ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์
สรุปได้ดังนี้
		 (1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สรุปได้
ดังนี้ ค่าเฉลี่ยความถูกต้องวิทยานิพนธ์ พบว่า มากที่สุด
ได้แก่ ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
( X = 4.22) เป็นล�ำดับแรก
		 (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา สรุปได้ดงั นี้ ค่าเฉลีย่ ความถูกต้องวิทยานิพนธ์
ล�ำดับแรกอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ( X = 4.42)
		 (3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สรุปได้
ดังนี้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องวิทยานิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ บอกการกระท�ำหรือการค้นหา
อย่างชัดเจน ( X = 4.10)
		 (4) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สรุปได้
ดังนี้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องวิทยานิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่ใน
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ระดับมาก ได้แก่ ก�ำหนดการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
มือวิจัยได้ถูกต้อง ( X = 4.11)
		 (5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สรุปได้ดังนี้ค่า
เฉลี่ยความถูกต้องวิทยานิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ก�ำหนดการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ได้ถูกต้อง ( X = 3.64)
2.2. ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องของดุษฎีนพิ นธ์
สรุปได้ดังนี้
		 (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปได้
ดังนี้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องดุษฎีนิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ชื่อเรื่องแสดงถึงการกระท�ำที่จะตอบ
ปัญหาการวิจัย ( X = 4.00)
		 (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
สรุปได้ดงั นีค้ า่ เฉลีย่ ความถูกต้องดุษฎีนพิ นธ์ ลำ� ดับแรก
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ก�ำหนดการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยได้ถูกต้อง ( X = 4.30)
		 (3) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สรุปได้
ดังนี้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องดุษฎีนิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ( X = 4.05)
3. สรุปผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
		 3.1 องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยานิ พ นธ์
สังเคราะห์ได้โดยสรุปดังนี้
			 1) สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ สรุ ป ได้ 6 ด้ า น ดั ง นี้
(1) การมี ส ่ ว นร่ ว ม (2) ความมั่ น คงในการท� ำ งาน
(3) การสร้างขวัญก�ำลังใจ (4) หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหาร (5) การให้บริการ (6) การติดตามประเมินผลงาน
			 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ต้นแบบเทคโนโลยีสื่อประสม (2) ประสิทธิภาพ
ของตั ว แบบ (3)การยอมรั บ ตั ว แบบเทคโนโลยี
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
			 3) สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้ (1) การมี
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ส่วนร่วมของโรงเรียนต่อชุมชน (2) การประกันคุณภาพ
การศึกษา (3) พฤติกรรมการบริหารผู้เรียนโรงเรียน
			 4) สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้ (1) วิธีสอน
(2) การจั ด การเรี ย นรู ้ (3) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
(4) การสร้างสื่อการเรียนรู้
			 5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังเคราะห์
องค์ความรู้ สรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ (1) ความผูกพันต่อองค์กร
(2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน (3)
ภาวะผู้น�ำ (4) แรงจูงใจในการท�ำงาน (5) ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
		 3.2 องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
สังเคราะห์ได้โดยสรุปดังนี้
			 1) สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้ (1) การสร้าง
ยุทธศาสตร์ (2) ผลการประเมินยุทธศาสตร์ (3) ประเมิน
ผลการใช้ยุทธศาสตร์ (4) การมีส่วนร่วม
			 2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คุณภาพ สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 2 ด้าน ดังนี้
(1) การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ (2) ประเมิน
การยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ
			 3) สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี
สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ (1) ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี (2) ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี (3) องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี (4) ประเมินการยอมรับระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี (5) ตัวบ่งชีก้ ารจัดการเทคโนโลยี
อภิปรายผลการวิจัย
1. อภิ ป รายผลการวิเคราะห์ ความถูกต้อ งของ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
		 1.1 อภิปรายผลการวิเคราะห์ความถูกต้อง
ของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนี้
		 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความถูกต้อง
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เหมาะสม ( X = 4.22) เป็นล�ำดับแรก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าประธานสาขาวิชามีการติดตามและก�ำกับ
อย่างใกล้ชดิ และอาจจัดให้ผสู้ อนได้สอนวิชาตามสาขา
วิชาที่จบการศึกษา
		 1.2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ความถูกต้อง
ของดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
		 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ความถูกต้อง
อยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับแรกได้แก่ ชื่อเรื่องแสดงถึง
การกระท�ำที่จะตอบปัญหาการวิจัย ( X = 4.00) ล�ำดับ
รองลงมา ได้แก่ เลือกเครื่องมือวิจัยเหมาะสมกับการวัด
ค่าตัวแปร ( X = 3.89) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าอาจารย์
ทีป่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์เห็นว่า เครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลต้อง
เหมาะกับตัวแปรจึงจะได้ผลการวิจัยออกมาสอดคล้อง
กับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ รายข้อทีม่ คี วามถูกต้องระดับ
ต�่ำสุด และอยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ระบุประชากร
และกลุ่มตัวอย่างชัดเจน ( X = 2.15) เป็นไปได้ว่า ผู้ท�ำ
ดุษฎีนพิ นธ์อาจขาดความเข้าใจในเรือ่ งก�ำหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง
2. อภิปรายผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
		 2.1 อภิ ป รายผลองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ าก
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
		 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ องค์ความรู้
ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ก�ำหนดได้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การ
มีส่วนร่วม 2) ความมั่นคงในการท�ำงาน 3) การสร้าง
ขวัญก�ำลังใจ 4) หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 5)
การให้บริการ และ 6) การติดตามประเมินผลงาน ทั้งนี้
เนื้อหาทั้ง 6 ด้าน ครอบคลุมกับหลักของการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ วัลลภ ล�ำพาย [5] ที่
กล่าวว่า รัฐประศาสนศาสตร์จะเริ่มจากการมีส่วนร่วม
การให้บริการ การสร้างขวัญก�ำลังใจ การบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่
การศึกษา องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากวิทยานิพนธ์แยกได้ 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ต้นแบบเทคโนโลยีสอื่ ประสม 2) ประสิทธิภาพ
ของตัวแบบ 3) การยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี และ
4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์
แยกได้ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การมี ส ่ ว นร่ ว ม 2) ของ
โรงเรียนต่อชุมชน 3) การประกันคุณภาพการศึกษา และ
4) พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารในโรงเรียน สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์
แยกได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) วิธีสอน 2) การจัดการเรียนรู้
3) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และ 4) การสร้างสือ่ การเรียนรู้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ องค์ความรู้ที่ได้แยกเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ความผูกพันต่อองค์กร 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการทำ� งาน 3) ภาวะผูน้ ำ� 4) แรงจูงใจใน
การท�ำงาน และ 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
		 2.2 อภิ ป รายผลองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ าก
ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
		 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้
ที่ได้แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างยุทธศาสตร์
2) ผลการประเมินยุทธศาสตร์ 3) ประเมินผลการใช้
ยุทธศาสตร์ และ 4) การมีสว่ นร่วม สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ องค์ความรู้ที่ได้แยกเป็น 2 ด้าน
ได้แก่ 1) การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ และ
2) ประเมิ น การยอมรั บ ตั ว แบบสารสนเทศคุ ณ ภาพ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ได้แยก
เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 2)
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 3) องค์
ประกอบของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 4) ประเมิน
การยอมรับระบบสารสนเทศเทคโนโลยี และ 5) ตัวบ่งชี้
การจัดการเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ค วามถู ก ต้ อ งและ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะดังนี้
สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ ท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์ มี จุ ด ที่ ใ ห้
ความส�ำคัญและจุดที่ควรให้ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นของ
วิทยานิพนธ์แตกต่างกัน เช่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้ความสำ� คัญกับการอภิปรายอยูใ่ นระดับตำ�่ สุด
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แต่อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.56) จึงควรให้ความ
ส�ำคัญมากขึ้นเหมือนกับข้ออื่น ๆ สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้ความส�ำคัญกับสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย
( X = 4.42) มาก แต่ให้ความส�ำคัญกับชื่อเรื่องแสดง
ถึงการกระท�ำที่จะตอบปัญหาการวิจัย ( X = 2.68) อยู่
ในระดับต�่ำสุด แต่อยู่ในระดับปานกลาง สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ตรงกับวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) แต่ให้
ความส�ำคัญล�ำดับต�่ำสุดคือ การอภิปรายผลอยู่ภายใต้
ข้อเท็จจริงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนอย่าง
เพียงพอ ( X = 2.56) แต่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการ
อภิปรายผลเป็นเรื่องของการยืนยันแสดงข้อค้นพบที่
มีข้อมูลสนับสนุนก็ถือว่าส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ารายข้อ
อื่น ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาควรเน้นให้นักศึกษาอภิปรายผล
ให้มากขึ้นกว่าเดิม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้
ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นล�ำดับต�่ำสุด
ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการวิจยั นำ� มาจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ( X = 2.52) สาขาวิชาบริหารธุรกิจให้ความส�ำคัญ
น้อยที่สุด แต่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ก�ำหนด
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม ( X = 2.74)
ส่วนดุษฎีนพิ นธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ความ
ส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ แต่อยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ บอกถึงหน่วย
งานที่ใช้ประโยชน์จากการวิจัยได้ชัดเจน ( X = 2.37)
และระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างชัดเจน ( X = 2.15)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพให้ความส�ำคัญ
น้อยแต่อยูใ่ นระดับปานกลางได้แก่ ข้อเสนอแนะในการ
วิจัยน�ำมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( X = 2.50) ส่วน
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ให้ความส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ
แต่อยู่ในระดันปานกลาง ได้แก่ บอกถึงหน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จากการวิจัยได้ชัดเจน ( X = 2.71)
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. วิเคราะห์ความสามารถในการน�ำความรู้จาก
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนพิ นธ์ไปใช้ในหน่วยงาน องค์กร
หรือชุมชน
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2. วิเคราะห์ปญ
ั หา สะท้อนจากการทำ� วิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
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