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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบุรี และ 2) หาแนวทางการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การศึกษาเอกสารและเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานระดบับณัฑิตศึกษา  
มีจ านวน 15 คน ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 จ านวน 171 คน 
รวมทั้งส้ิน 186 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส าหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ดงัสมการในรูปของคะแนนดิบ Y = -3.662 - 0.378X1 + 0.586X2 + 1.814X3 นั่นคือ ค่าคงท่ี  
(-3.662) - 0.378 (ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ) + 0.586 (ดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์) + 1.814 (ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์) โดยมีอ านาจการท านาย (R2) คือ ปัจจยัด้านการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ (R2= 0.901)  (2) ด้านการด าเนินการท า
วทิยานิพนธ์ (R2= 0.881)  และ (3) ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (R2= 0.894) 2) แนวทางการจดัการศึกษา คือ หลกัสูตรฯ ควรมีการช้ีแจง 
แนะน า ขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ใหเ้ขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น มีการก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ท่ีชดัเจนมีการสอดแทรก
เน้ือหาเชิงปฏิบติัจริง และเพิ่มทกัษะการใชส้ถิติขั้นสูงในการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในเน้ือหาตามงานวิจยัอย่างแทจ้ริงมีเวลามากพอในการให้ค าแนะน า ใส่ใจในการดูแลและติดตามงานของ
นกัศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
 

ค าส าคญั : ปัจจยั  ระยะเวลาการศึกษา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 

Abstract  
The objectives of this research were to: 1) study the factors affecting the duration of graduation of graduate students at Phetchaburi 

Rajabhat University, and 2) find out the guidelines for the efficient education management of the graduate study and graduate students able 
to complete their studies within duration specified in the program. The quantitative research method was applied in this study. The tool used 
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for data collection was a questionnaire. The data were collected by studying documents and using the questionnaire. The samples consisted 
of 16 administrators and instructors involved in graduate study and 230 graduates of Phetchaburi Rajabhat University during the academic 
years 2015 – 2019. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The content 
analysis was used for analyzing qualitative data. The research results were as follows: 1) The factors affecting the duration of graduation of 
Phetchaburi Rajabhat University graduate students were as the following raw score equation: Y = -3.662 - 0.378X1 + 0.586X2 + 1.814X3, 
i.e.,  a constant (-3.662) - 0.378 (academic resource service) + 0.586 (thesis doing procedure) + 1.814 (thesis advisors ), with prediction 
efficiency (R2) as follows: (1) academic resource service (R2= 0.901)  (2) thesis doing procedure (R2= 0.881) and (3) thesis advisors  
(R2= 0.894). 2) For the guidelines for education management, thesis doing steps should be clearly and thoroughly explained and advised by 
the program, the program setting clear duration for conducting the thesis, providing practical content and improving advanced statistical 
skills in quantitative and qualitative research, as well as providing advisors with actual knowledge and expertise or experience in the content 
according to the research and having enough time to give advice, pay attention to student contact,  and follow up the student's work until 
graduation. 

 

Keywords : Factors, Study Duration of Graduation, Graduate Students 
 

บทน า   
  การจดัการศึกษานั้นตอ้งยึดหลกัเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนทุกคนมีความส าคญัสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  
กระบวนการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ หลกัสูตรมีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
และเพื่อพฒันาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพฒันา
มหาบณัฑิต ให้มีองคค์วามรู้ใหม่และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ในสถานการณ์โลกยุคสารสนเทศ อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง  

การจดัท าหลกัสูตรทุกหลกัสูตรมีการระบุโครงสร้างหลกัสูตร โดยก าหนดแผนการศึกษา ก าหนดระยะเวลาการศึกษาใน
โครงสร้างหลกัสูตร ระดบัปริญญามหาบณัฑิต ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี ส่วนระดบัดุษฎีบณัฑิต
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี แต่ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาระดบัปริญญาโท ใหใ้ชร้ะยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ระดบัปริญญาเอก 
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้ส าเร็จ
ปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา [1]  

แมว้่าจะมีระเบียบก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาไวอ้ย่างชดัเจน แต่ยงัมีนักศึกษาจ านวนไม่น้อยท่ีใชร้ะยะเวลา
การศึกษาเกินกวา่ท่ีโครงสร้างแผนการศึกษาของหลกัสูตรก าหนดไว ้ซ่ึงเห็นไดจ้ากงานวจิยัของ ดิลกรัตน ์โคตรสุมาตย ์และชญัญา 
อภิปาลกุล [2] ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงปัจจยัท่ีมีปัญหามากทั้ง 5 
ดา้น คือ ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระรองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร ดา้นการบริการ
แหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และชลกมล 
สนองคุณ [3] ท าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏัพระนคร พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อยูใ่นระดบัมาก เพ่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัดา้น
สภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุประสบการณ์ การท าวิจยั ประเภทการศึกษา มีผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ปัจจยัดา้นวิชาการและการท าวิทยานิพนธ์ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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มีผลต่อการความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ซ่ึงในการศึกษาระดบั
ปริญญาโท ควรส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาเฉล่ีย 3 ปีการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  การบริหารจดัการหลกัสูตร  การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และปัจจยัส่วนบุคคล
ของนกัศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดแ้ยกเป็นศึกษาดา้นนกัศึกษา อาจารยใ์นระดบับณัฑิตศึกษา และการบริหารจดัการของหลกัสูตร ซ่ึงปัญหา
ในการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีในขณะน้ี พบวา่ นกัศึกษาจะมาท าเร่ืองขอ
สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาท่ีใกลจ้ะพน้สภาพการศึกษา ก่อให้เกิดการส าเร็จท่ีล่าชา้ออกไปเน่ืองจากเง่ือนไขในการ
ส าเร็จการศึกษานั้น ตอ้งมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานขอ้มูลระดบัชาติ (TCI) ซ่ึงผลกระทบท่ีตามมาจากปัญหาดงักล่าว 
คือ นักศึกษาจะส าเร็จศึกษาล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด และจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ปัญหาการวิจยัท่ีผูว้ิจยัมุ่ง
คน้หาค าตอบมี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ ประการแรก ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และประการท่ีสอง แนวทางการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานระดบับณัฑิตศึกษา  

มีจ านวน 16 คน ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 
จ านวน 214 คน รวมทั้งส้ิน 230 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานระดบับณัฑิตศึกษา  
มีจ านวน 15 คน ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 
จ านวน 171 คน รวมทั้งส้ิน 186 คน 

ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่  
ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
1. ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนกัศึกษา 
2. ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร  
3. ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ 
4. ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์  
5. ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  
6. ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ตวัแปรตามคือ  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
1. นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
2. นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรของหน่วยงานและนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือท าการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี   

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด ท่ีเป็นขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี  
1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. น ามายกร่างขอ้ค าถามต่างๆ ทั้งในแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ส าหรับในแบบสอบถามนั้น 

จะครอบคลุมทั้งค  าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด  
3. น าไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบถึงความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม 

และแบบสอบถาม  
4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ราย ไดแ้ก่ ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2557 และน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือไดข้องครอนบาค 
(Coefficient Cronbach Alpha) ซ่ึงเคร่ืองมือวดัท่ีดีจะตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือไดข้องครอนบาค ไม่ต ่ากวา่ 0.7 ซ่ึงจากการ
น าไปทดลองใชใ้นการหาความเชื่อถือไดข้องตวัแปรตามที่ผูว้ ิจยัน าแบบสอบถามมาใช ้ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได้
ของครอนบาค เท่ากบั 0.97 ซ่ึงเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  

5. น าเคร่ืองมือวดัไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ  
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)  
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) จากแบบสอบถาม จะก าหนดหลกัเกณฑ์ของ

การก าหนดช่วงของคะแนนในการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบ โดยใชสู้ตรในการค านวณหาช่วงห่าง ดงัน้ี  
   ช่วงห่าง    =    max - min  
            จ านวนระดบั  
     =    5  - 1  
                    5   
                        =  0.8   
จากช่วงห่างดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัขอน ามาก าหนดเกณฑใ์นการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบได ้ดงัน้ี [4]  
4.51 - 5.00   หมายถึง มากท่ีสุด  
3.51 - 4.50   หมายถึง มาก  
2.51 - 3.50   หมายถึง ปานกลาง  
1.51 - 2.50   หมายถึง นอ้ย  
1.00 - 1.50   หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
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ส าหรับสถิติเชิงพรรณนาท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Average) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  
ส าหรับในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้น ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลมาจากแบบสอบถามปลายเปิด ท่ีไดจ้ากกลุ่มผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานระดบับณัฑิตศึกษา และผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามาท าการสังเคราะห์ 
 

ผลการวจิัย 
1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีท าให้นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรหรือส าเร็จการศึกษาล่าชา้กวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร  ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ  ดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ดา้น
การเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ และดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1.1 ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. กระบวนวิชาท่ีจดัไวใ้นหลกัสูตรมีความครบถว้นเหมาะสมกบัสาขาวิชาท่ีศึกษา 3.47 0.75 ปานกลาง 
2. เน้ือหาวชิาท่ีศึกษามีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 3.51 0.75 มาก 
3. การศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคิด วเิคราะห์ปัญหา 3.57 0.75 มาก 
4. การศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคน้ควา้และวจิยั 3.61 0.80 มาก 
5. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 3.48 0.71 ปานกลาง 
6. การสอนครอบคลุมทั้งการบรรยาย คน้ควา้ดว้ยตนเอง สัมมนากลุ่ม ฝึกปฏิบติั 3.51 0.74 มาก 
7. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหมี้การฝึกทกัษะการคน้ควา้องคค์วามรู้จากแหล่ง
ต่างๆ 

3.44 0.74 ปานกลาง 

8. ความพร้อมของสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการท าวจิยั 3.41 0.70 ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.50 0.72 ปานกลาง 

 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรี ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
การศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคน้ควา้และวิจยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.61 รองลงมาคือ การศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57
เน้ือหาวชิาท่ีศึกษามีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนัและการสอนครอบคลุมทั้งการบรรยาย คน้ควา้ดว้ยตนเอง สัมมนากลุ่ม 
ฝึกปฏิบติั อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดคือ ความพร้อมของสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัในการท าวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 
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1.2 ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. ส านกัวทิยบริการ (หอ้งสมุด) และแหล่งศึกษาใหบ้ริการในคน้ควา้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 3.39 0.63 ปานกลาง 
2. ส านกัวทิยบริการ (หอ้งสมุด) และแหล่งคน้ควา้มีหนงัสือ ต ารา วารสาร รายงานการวจิยั 
วทิยานิพนธ์ และการสืบคน้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3.34 0.69 ปานกลาง 

3. การบริการเช่ือมโยงขอ้มูลทางวิชาการระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอ่ืน เพ่ือความสะดวก
ต่อการศึกษาคน้ควา้ 

3.37 0.69 ปานกลาง 

4. สาขาวิชามีหอ้งส าหรับนกัศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ผา่นเครือข่ายได้
อยา่งเพียงพอ 

3.02 0.54 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.28 0.59 ปานกลาง 
 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรีดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
ส านกัวิทยบริการ (หอ้งสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริการในการคน้ควา้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 รองลงมา คือ การบริการเช่ือมโยงขอ้มูลทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถาบนัอ่ืน เพ่ือความ
สะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดคือ สาขาวิชามีห้องส าหรับ
นกัศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ผา่นเครือข่ายไดอ้ยา่งเพียงพออยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02  

1.3 ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. การใหค้  าแนะน าในการตดัสินใจเลือกหวัขอ้และวเิคราะห์ปัญหาในการท าวจิยั 3.46 0.79 ปานกลาง 
2. การก าหนดขอบเขตประชากรมีความชดัเจน 3.53 0.67 มาก 
3. การใหค้  าแนะน าในการเขียนโครงร่างวจิยั 3.51 0.78 มาก 
4. ขั้นตอนการเสนอเพ่ือขออนุมติัหวัขอ้วจิยัไม่ซบัซอ้น 3.39 0.75 ปานกลาง 
5. การส่งเสริมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุนการท าวจิยั 3.42 0.73 ปานกลาง 
6. การใหค้  าแนะน าในการใชค้อมพิวเตอร์และการใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 3.42 0.73 ปานกลาง 
7. การสนบัสนุนอุปกรณ์และสร้างเคร่ืองมือในการท าวจิยัจากสาขาวิชา 3.38 0.77 ปานกลาง 
8. ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัจากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 3.54 0.70 มาก 
9. การส่งเสริมทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 3.38 0.70 ปานกลาง 
10. การส่งเสริมทกัษะการอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศ 3.35 0.74 ปานกลาง 
11. การเขียนรายงาน อภิปรายผลและเสนอแนะผลการวิจยัท่ีมีความชดัเจน 3.44 0.66 ปานกลาง 
12. ความสามารถในการเสนอเพื่ออธิบายใหก้รรมการสอบวิทยานิพนธ์ เขา้ใจ 3.46 0.69 ปานกลาง 
13. ความขดัแยง้ในความคิดเห็นทางวชิาการของผูว้จิยักบักรรมกาสอบวทิยานิพนธ์ เก่ียวกบั
การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

3.09 0.92 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 ต่อ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

14. คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ใหศึ้กษาหรือวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติม หรือแกไ้ข 
นอกเหนือจากขอบเขตของการวิจยัตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3.23 0.77 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.40 0.71 ปานกลาง 
 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรีดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัจากหน่วยงาน และกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 รองลงมาคือ การก าหนดขอบเขตประชากรมีความชดัเจน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 การให้
ค  าแนะน าในการเขียนโครงร่างวิจยัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือ ความขดัแยง้ในความ
คิดเห็นทางวิชาการของผูว้ิจยักบักรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เก่ียวกบัการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 

1.4 ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นการเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. การใชภ้าษาในการเขียนรายงานการวจิยัใหก้ระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 3.51 0.69 มาก 
2. ความเขา้ใจในรูปแบบ วิธีการเขียนบทความ เพื่อลงตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 3.41 0.72 ปานกลาง 
3. มีความเขา้ใจในเทคนิคการเขียนบทความวิชาการท่ีดี เพื่อให้ไดก้ารตอบรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยั 

3.38 0.72 ปานกลาง 

4. วารสารวิชาการ เพ่ือการเผยแพร่บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษามี
หลากหลายใหเ้ลือกเพ่ือลงเผยแพร่ผลงานวจิยั 

3.39 0.77 ปานกลาง 

5. การจดัประชุมเพ่ือน าเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละปีการศึกษาท่ีมีหลายสถาบนั และมีจ านวน
คร้ังมากเพียงพอ 

3.25 0.75 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.39 0.70 ปานกลาง 
 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรีดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
การใชภ้าษาในการเขียนรายงานการวิจยัให้กระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 รองลงมาคือ การก าหนดขอบเขตประชากรมีความชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 การให้
ค  าแนะน าในการเขียนโครงร่างวิจยั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุด คือ ความขดัแยง้ในความ
คิดเห็นทางวิชาการของผูว้ิจยักบักรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เก่ียวกบัการสรุปและอภิปรายผลการวิจยั อยู่ในระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  
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1.5 ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. ความเขา้ใจในปรัชญาของหลกัสูตร 3.63 0.83 มาก 
2. ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 3.73 0.85 มาก 
3. ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาและแนะน าเก่ียวกบัการเลือกวิชาเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการเรียนของหลกัสูตรและเป็นการสนบัสนุนการท าวจิยั 

3.71 0.81 มาก 

4. ก าหนดเป้าหมาย/ขอบเขตในการใหค้  าปรึกษา โดยค านึงถึงความตอ้งการของนกัศึกษาเป็น
หลกั 

3.67 0.84 มาก 

5. ความรู้ความช านาญในหวัขอ้วจิยัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 3.74 0.86 มาก 
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการท าวิจยัไดโ้ดย
อิสระ 

3.74 0.86 มาก 

7. การใหค้  าปรึกษาแนะน าขั้นตอนการเขียนหวัขอ้และการสร้างเคร่ืองมือในการท าวจิยั 3.73 0.84 มาก 
8. การใชเ้วลาในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และแนะน าดา้นสถิติและวธีิวิจยั 3.64 0.86 มาก 
9. แนะน าแหล่งน าเสนอ/ตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน
วทิยานิพนธ์และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดผลงานเป็นรูปธรรม 

3.62 0.84 มาก 

10. แนะน าแนวทางการเพ่ิมพูนประสบการณ์ดา้นวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาท่ีศึกษา 

3.64 0.85 มาก 

11. สามารถแนะน าแหล่งทุนในการวจิยัเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาในการท าวจิยั 3.27 0.96 ปานกลาง 
12. เร่งรัดใหน้กัศึกษาในความดูแลส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 3.66 0.89 มาก 
13. การใหค้  าปรึกษาและแนะน าการท าวจิยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินสมบูรณ์ 3.74 0.84 มาก 

เฉล่ีย 3.66 0.83 มาก 
 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรีดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่การให้
ค  าปรึกษาและแนะน าการท าวิจัยตั้ งแต่เร่ิมต้นจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ความรู้ความช านาญในหัวข้อวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการท าวิจยัไดโ้ดยอิสระเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
มากท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 รองลงมาคือ การให้ค  าปรึกษาแนะน าขั้นตอนการเขียนหัวขอ้และการสร้าง
เคร่ืองมือในการท าวิจัย และความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ความเขา้ใจใน
เน้ือหาวิชาและแนะน าเก่ียวกบัการเลือกวิชาเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเรียนของหลกัสูตรและเป็นการสนบัสนุน
การท าวจิยัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือ สามารถแนะน าแหล่งทุนในการวจิยัเพ่ือช่วยเหลือ
นกัศึกษาในการท าวจิยั อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 

 
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (May - August)  115  - 127  (2021)    Vol. 11, No. 2 

123 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ปัจจยั x  S.D. แปลผล 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 3.50 0.72 ปานกลาง 
ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ  3.28 0.59 ปานกลาง 
ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์  3.40 0.71 ปานกลาง 
ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  3.39 0.70 ปานกลาง 
ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 3.66 0.83 มาก 

เฉล่ีย 3.44 0.69 ปานกลาง 
 

ผลการวิจยั พบว่า เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ทั้ง 5 ดา้นแลว้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ส่วนใหญ่ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด คือ ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
รองลงมาคือ ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จ
การศึกษานอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 

 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
ตารางท่ี 7 ค่าการถดถอยของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ตวัแปร b Beta t Sig. Multiple R R2 
ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ (x2) -0.586 -0.263 -3.335 0.001 0.939 0.881 
ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (x3) 1.814 0.968 8.544 0.000 0.946 0.894 
ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ (x1) 0.378 0.237 3.493 0.001 0.949 0.901 
ค่าคงท่ี -3.662      

จากตารางท่ี 7 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อหาปัจจยัท่ี
มีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  โดยใชต้วัแปร คือ ดา้นการ
บริหารจัดการหลกัสูตร ด้านการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ด้านการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ด้านการเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ และดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  คือ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ และ
ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยแสดงสมการ ดงัน้ี 

  Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 
โดย Y = ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
 a  =  ค่าคงท่ี 
 b1 = ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ 
 b2 = ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
 b3 = ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 x1 = ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ 
 x2 = ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
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 x3 = ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
สมการในรูปของคะแนนดิบ 
 Y = -3.662 - 0.378x1 + 0.586x2 + 1.814x3 
นั่นคือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

= -3.662 - 0.378 (ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ) + 0.378 (ดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์) + 1.814 (ดา้นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์) 

3. แนวทางการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 

3.1 ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
 ควรมีเน้ือหาวิชาเชิงปฏิบติัท่ีสอดแทรกเน้ือหาจริงให้มากท่ีสุดและเพ่ิมทกัษะการใชส้ถิติขั้นสูงในการวิจยัเชิง

ปริมาณและวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ มีการปรับปรุงกิจกรรมการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ใหน้กัศึกษาสามารถสร้าง/พฒันา
กระบวนการวจิยัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตรง 

3.2 ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ 
 ควรมีแหล่งคน้ควา้ดา้นเทคโนโลยีที่มากข้ึน และมีระบบ Internet, Google scholar, Thailis  ให้ใชง้าน  

มีการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และมีเจา้หนา้ท่ีแนะน าเก่ียวกบัวธีิการสืบคน้และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ของหอ้งสมุด 
3.3 ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
 หลกัสูตรฯ ควรมีการช้ีแจง แนะน า ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ให้เขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อน มีการก าหนด

ช่วงเวลาในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ท่ีชดัเจน มีคลินิกใหค้  าปรึกษาท่ีมีอาจารยท่ี์เช่ียวชาญดา้นการวิจยัเป็นผูดู้แลคลินิก มุ่งให้
นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจแนวทางการท าวิจัย มีการก ากับติดตาม และการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop)  
เพ่ือความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์  

3.4 ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ควรมีใหท้างเลือกหลากหลายและใหเ้ลือกวา่จะเสนอผลงานโดยลงวารสารหรือจดัประชุมวิชาการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง ควรมีการส่งเสริมแหล่งเสนอผลงานให้นักศึกษาประสานหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
ควรให้มีการน าเสนอเป็นระยะตั้งแต่เร่ิมด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ จนกระทัง่เสร็จส้ินกระบวนการ และมหาวิทยาลยัควรปรับ
กระบวนการในการน าเสนอสภาเพื่ออนุมติัจบหลกัสูตรใหช้ดัเจน และใชเ้วลาใหน้อ้ยลง 

3.5 ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 ควรจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรู้/ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในเน้ือหาตามงานวิจยัอยา่งแทจ้ริง มีเวลา

มากพอในการให้ค  าแนะน า ใส่ใจในการดูแลและติดตามงานของนกัศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ดงันั้นควรมีช่องทางให้นกัศึกษา
สามารถติดต่ออาจารยไ์ดส้ะดวกอาจเป็นการปรึกษาทางโทรศพัท ์ทาง line หรือทางอีเมล ์เป็นตน้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถสรุปและอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
1. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีท าให้นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา

ตามหลกัสูตรหรือส าเร็จการศึกษาล่าชา้กวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
1.1 ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นวา่การศึกษาในหลกัสูตร 
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การเพ่ิมความสามารถในการคน้ควา้และวิจัยเป็นปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ดิลก รัตน์โคตร- สุมาตย ์
และชัญญา อภิปาลกุล [2] ไดท้  าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีปัญหามาก 5 ดา้น คือ ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระรองลงมา 
คือ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และดา้น
การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร โดยภาพรวมเป็นปัจจยัท่ีมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ การศึกษาในหลกัสูตรช่วยเพ่ิมความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา รองลงมาคือ การสอนครอบคลุมทั้ง
การบรรยาย คน้ควา้ดว้ยตนเอง สัมมนากลุ่ม ฝึกปฏิบติัการศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคน้ควา้และวจิยั และปัจจยั
ท่ีเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

1.2 ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการโดยภาพรวมปัจจยัที่เป็นปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นว่า 
ส านกัวิทยบริการ (หอ้งสมุด) และแหล่งศึกษาใหบ้ริการในคน้ควา้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว เป็นปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของดิลก รัตน์โคตรสุมาตย ์และชญัญา อภิปาลกุล [2] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส านกัวิทยบริการ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริการในคน้ควา้ท่ีสะดวก
และรวดเร็ว อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ส านกัวิทยบริการ (ห้องสมุด) และแหล่งคน้ควา้มีหนงัสือ ต ารา 
วารสาร รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ และการสืบคน้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดอ้ยา่งเพียงพอ และปัจจยัท่ีเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุดคือ 
สาขาวิชามีห้องส าหรับนักศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ผ่านเครือข่ายไดอ้ย่างเพียงพอ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวนัวิสาข ์แกว้สมบูรณ์ ทรงธรรม ธีระกุล เสาวนีย ์แสงสีด า และศศิธร ดีใหญ่ [5] ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการ
ส าเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ผลการวิจบัพบวา่ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้วิชาการนั้น 
คณะหรือสาขาวชิาไม่ไดจ้ดัเตรียมหอ้งส าหรับใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล นอกเหนือจากส านกัหอสมุด 

1.3 ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นวา่ความร่วมมือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัจากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนิดา 
ชาอินทร์ และคณะ [6] ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ การท าวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานของนกัศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมีผลมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ การเขียนวทิยานิพนธ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัผลปัจจยัมีผลมาก ส่วนเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการทดลองหรือการฝึกปฏิบติัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัปัจจยัมีผลปานกลาง 

1.4 ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นว่า การใชภ้าษา
ในการเขียนรายงานการวจิยัใหก้ระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เป็นปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ดิลก รัตน์โคตรสุมาตย ์และชญัญา อภิปาลกุล [2] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การใชภ้าษาในการเขียนรายงานการวิจยัใหก้ระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ อยูใ่นระดบัปัจจยั
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ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเขา้ใจในรูปแบบ วิธีการเขียนบทความ เพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ ส่วนปัจจยัท่ีเป็น
ปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การจดัประชุมเพ่ือน าเสนอผลงานวจิยั ในแต่ละปีการศึกษาท่ีมีหลายสถาบนั และมีจ านวนคร้ังมากเพียงพอ 

1.5 ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่เห็นว่า การให้ค  าปรึกษาและ
แนะน าการท าวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินสมบูรณ์ความรู้ความช านาญในหัวขอ้วิจยัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการท าวิจยัไดโ้ดยอิสระ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ชนิดา ชาอินทร์ และคณะ [6] ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนและหลกัสูตรผลปัจจัยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ส่วนผลปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงาน
และตวัมหาบณัฑิต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลกมล สนองคุณ [3] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์อยู่ในระดบัมาก เพ่ือพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยดา้นสภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ประสบการณ์ การท าวิจัย 
ประเภทการศึกษา มีผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ปัจจยัดา้น
วิชาการและการท าวิทยานิพนธ์ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีผลต่อการความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี  มี 6 ปัจจยั คือ เพศ อาย ุการศึกษา  สถานภาพ สภาพการเงิน และประสบการณ์ในการท าวิจยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัวสิาข ์แกว้สมบูรณ์ และคณะ [5] ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัในการส าเร็จการศึกษาล่าชา้ ของนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัในการส าเร็จการศึกษาล่าชา้ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นและให้ความส าคญั
เก่ียวกบัปัจจยัในการส าเร็จการศึกษาล่าชา้ จากปัจจยัทั้ง 6 ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต 
2) ดา้นความรู้ในการท าวิจัย 3) ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาการท าวิจัย 4) ดา้นการบริหารจัดการของหลกัสูตร 5) ดา้นขั้นตอน/ระเบียบ/
ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั 6) ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิธร สุพนัทว ี[7] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัญหา
และอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาโครงการศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวจิยั พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิทยานิพนธ์ ของนิสิตบณัฑิตศึกษาโครงการศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นผูเ้รียน 2) ปัจจยัดา้นการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลยั 3) ปัจจยัดา้นหลกัสูตรและการสอน 4) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 5) ปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะของนิสิต และปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
3 ดา้นคือ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ และดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในปัจจยัทั้งสามดา้น มีผลกระทบอยา่งมาก เช่น นกัศึกษาขาดทกัษะในการสืบคน้
ขอ้มูล ขาดทกัษะการประมวลความรู้ในการหาโจทก์ปัญหาส่งผลให้การเขียนโครงร่าง และการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ล่าชา้ไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด รวมถึงความพร้อมของอาจารยท่ี์ปรึกษาในการดูแลนักศึกษา และการขาดติดต่อกนัระหว่างอาจารยก์ับ
นกัศึกษา และการติดตามความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย ์และชญัญา อภิปาลกุล 
[2] ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น คือ ดา้นการเสนอผลงาน
วทิยานิพนธ์ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ และดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
จากผลการวิจัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ

เพชรบุรี ทั้ง 5 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ควรใหค้วามสนใจและพฒันาปรับปรุง ดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการหลกัสูตร ผูบ้ริหารควรมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตรงในการบริหารจดัการ
ในสาขาวชิา และมีแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาไปในแนวทางเดียวกนั 

2. การบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ควรมีแหล่งคน้ควา้ด้านเทคโนโลยีท่ีมากข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ  
เพ่ิมแหล่งคน้ควา้ท่ีเอ้ือต่อการคน้ควา้ สนบัสนุนใหใ้ชแ้หล่งบริการคน้ควา้ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา และแนะน าแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการกบั
นกัศึกษา ควรปรับปรุงระบบ Internet, Google scholar, Thailis ใหใ้ชง้านและมีการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

3. การด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรฯ ควรมีการก าหนดขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 
และมีการก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ท่ีชดัเจน 

4. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ควรมีให้ทางเลือกหลากหลายและให้เลือกว่าจะเสนอผลงานโดยลงวารสารหรือจัด
ประชุมวิชาการอย่างใดอย่างหน่ึง ควรมีการส่งเสริมแหล่งเสนอผลงานให้นักศึกษาประสานหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 

5. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควรมีการให้ค  าแนะน าและดูแลนักศึกษา ตั้ งแต่การเลือกหัวขอ้ การเขียนเคา้โครง  
การสร้างเคร่ืองมือ การวเิคราะห์ขอ้มูล การเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ จนกระทัง่การส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยท่ีเจาะลึกเฉพาะคณะหรือสาขาวิชา  และศึกษาจากความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาโดยตรง 
2. ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไดต้ามเวลาท่ี

หลกัสูตรก าหนด 

 

เอกสารอ้างองิ   
[1] ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง. 

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ; 2560. 
[2] ดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์และชญัญา อภิปาลกุล. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบบัวิจยับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2555; 5(3): 17-27. 
[3] ชลกมล สนองคุณ. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

[วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร; 2548. 
[4] บุญชม ศรีสะอาด. การวิจยัเบ้ืองตน้. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น; 2543. 
[5] วนัวิสาข ์แกว้สมบูรณ์, ทรงธรรม ธีระกุล, เสาวนีย ์แสงสีด า และศศิธร ดีใหญ่. ปัจจยัในการส าเร็จการศึกษาล่าชา้ ของนิสิตระดบั

บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ. สงขลา: หน่วยวิจยัสถาบนับณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ; 2557. 
[6] ชนิดา ชาอินทร์ ทกัษ์์ศภรณ์ ตาละลกัษณ์ รัคณภรณ์ ใจไวยธ์นา และอรุณี  พลภกัดี. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. โครงการพฒันานกัวิจยัใหม่ วิจยัสถาบนั มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2555. 
[7] ศศิธร สุพนัทวี. ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาโครงการศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. วารสารสหวิทยาการวิจยั: ฉบบับณัฑิตศึกษา 2561; 7(1): 198-203. 


