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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และ 2) หาแนวทางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็ จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การศึ กษาเอกสารและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่เกี่ ยวข้องกับงานระดับบัณฑิตศึกษา
มีจานวน 15 คน ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 ถึงปี การศึกษา 2562 จานวน 171 คน
รวมทั้งสิ้ น 186 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สาหรับ
ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช้ก ารวิเ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา ผลการวิจ ัย พบว่า 1) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ระยะเวลาการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังสมการในรู ปของคะแนนดิ บ Y = -3.662 - 0.378X1 + 0.586X2 + 1.814X3 นั่นคือ ค่าคงที่
(-3.662) - 0.378 (ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ) + 0.586 (ด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ ) + 1.814 (ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์) โดยมี อานาจการทานาย (R2) คือ ปั จจัยด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ (R2= 0.901) (2) ด้านการดาเนิ นการทา
วิทยานิพนธ์ (R2= 0.881) และ (3) ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ (R2= 0.894) 2) แนวทางการจัดการศึกษา คือ หลักสู ตรฯ ควรมีการชี้แจง
แนะนา ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ให้เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน มีการกาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ที่ชดั เจนมีการสอดแทรก
เนื้ อหาเชิ งปฏิบตั ิจริ ง และเพิ่มทักษะการใช้สถิติข้ นั สู งในการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ รวมทั้งจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญหรื อมีประสบการณ์ในเนื้ อหาตามงานวิจยั อย่างแท้จริ งมีเวลามากพอในการให้คาแนะนา ใส่ ใจในการดูแลและติดตามงานของ
นักศึกษาจนสาเร็ จการศึกษา
คาสาคัญ : ปั จจัย ระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

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

บทนา
การจัดการศึกษานั้นต้องยึดหลักเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสาคัญสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
กระบวนการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ หลักสู ตรมีความจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
และเพื่ อ พัฒ นาให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา เพื่ อ พัฒ นา
มหาบัณฑิต ให้มีองค์ความรู ้ใหม่และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ในสถานการณ์โลกยุคสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างแท้จริ ง
การจัดทาหลักสู ตรทุกหลักสู ตรมีการระบุโครงสร้างหลักสู ตร โดยกาหนดแผนการศึกษา กาหนดระยะเวลาการศึกษาใน
โครงสร้ างหลักสู ตร ระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต ระยะเวลาการศึ กษา 2 ปี แต่ใช้เวลาศึ กษาไม่ เกิ น 5 ปี ส่ วนระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิ น 6 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 กาหนดระยะเวลาการศึกษาระดับปริ ญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึ กษาต่อในระดับปริ ญญาเอกให้ใช้เวลาการศึ กษาไม่ เกิ น 8 ปี การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่ สาเร็ จ
ปริ ญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา [1]
แม้ว่าจะมี ระเบี ยบกาหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการศึ กษาไว้อย่างชัดเจน แต่ยงั มี นักศึ กษาจานวนไม่ น้อยที่ ใช้ระยะเวลา
การศึกษาเกินกว่าที่โครงสร้างแผนการศึกษาของหลักสู ตรกาหนดไว้ ซึ่ งเห็นได้จากงานวิจยั ของ ดิลกรัตน์ โคตรสุ มาตย์ และชัญญา
อภิปาลกุล [2] ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งปั จจัยที่มีปัญหามากทั้ง 5
ด้าน คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการของหลักสู ตร ด้านการบริ การ
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ และด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ /การศึกษาอิสระ และชลกมล
สนองคุณ [3] ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์อยูใ่ นระดับมาก เพื่อพิจารณาแต่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยด้าน
สภาพส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ การทาวิจยั ประเภทการศึกษา มีผลต่อความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปั จจัยด้านวิชาการและการทาวิทยานิ พนธ์ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
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มีผลต่อการความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่ งในการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท ควรสาเร็ จการศึกษาในระยะเวลาเฉลี่ย 3 ปี การศึกษา
จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องสามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการสาเร็ จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ การบริ หารจัดการหลักสู ตร การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และปั จจัยส่ วนบุคคล
ของนักศึกษา ผูว้ ิจยั จึงได้แยกเป็ นศึกษาด้านนักศึกษา อาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา และการบริ หารจัดการของหลักสู ตร ซึ่ งปั ญหา
ในการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในขณะนี้ พบว่า นักศึกษาจะมาทาเรื่ องขอ
สอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ในระยะเวลาที่ ใกล้จะพ้นสภาพการศึกษา ก่อให้เกิ ดการสาเร็ จที่ ล่าช้าออกไปเนื่ องจากเงื่ อนไขในการ
สาเร็ จการศึกษานั้น ต้องมีการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิ พนธ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) ซึ่ งผลกระทบที่ตามมาจากปั ญหาดังกล่าว
คือ นักศึกษาจะสาเร็ จศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ หลักสู ตรกาหนด และจากที่ กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ปั ญหาการวิจยั ที่ ผูว้ ิจยั มุ่ง
ค้นหาคาตอบมี 2 ประการใหญ่ ๆ คื อ ประการแรก ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประการที่สอง แนวทางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และสาเร็ จการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนด

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่เกี่ ยวข้องกับงานระดับบัณฑิตศึกษา
มี จานวน 16 คน ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รีปีการศึ กษา 2558 ถึงปี การศึกษา 2562
จานวน 214 คน รวมทั้งสิ้ น 230 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานระดับบัณฑิตศึกษา
มี จานวน 15 คน ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รีปีการศึ กษา 2558 ถึ งปี การศึ กษา 2562
จานวน 171 คน รวมทั้งสิ้ น 186 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ด้านคุณลักษณะส่ วนตัวของนักศึกษา
2. ด้านการบริ หารจัดการของหลักสู ตร
3. ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
4. ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
5. ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
6. ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตัวแปรตามคือ ระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. นักศึกษาสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
2. นักศึกษาสาเร็ จการศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นบุคลากรของหน่วยงานและนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามที่
ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อทาการสอบถามความคิดเห็ นที่มีต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประกอบด้วยคาถาม 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 เป็ นการสอบถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ระยะเวลาการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด ที่เป็ นข้อเสนอแนะทัว่ ไป
การสร้างเครื่ องมือการวิจยั มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. นามายกร่ างข้อคาถามต่างๆ ทั้งในแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม สาหรับในแบบสอบถามนั้น
จะครอบคลุมทั้งคาถามปลายปิ ดและคาถามปลายเปิ ด
3. นาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบถึงความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม
และแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย ได้แก่ ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปี การศึกษา 2557 และนามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อถือได้ของครอนบาค
(Coefficient Cronbach Alpha) ซึ่ งเครื่ องมือวัดที่ดีจะต้องมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อถือได้ของครอนบาค ไม่ต่ากว่า 0.7 ซึ่ งจากการ
นาไปทดลองใช้ใ นการหาความเชื่ อ ถือ ได้ข องตัว แปรตามที่ผูว้ ิจ ยั นาแบบสอบถามมาใช้ ได้ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อ ถือ ได้
ของครอนบาค เท่ากับ 0.97 ซึ่ งเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. นาเครื่ องมือวัดไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนที่สาคัญ คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Data)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิงปริ มาณสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) จากแบบสอบถาม จะกาหนดหลักเกณฑ์ของ
การกาหนดช่วงของคะแนนในการแปลผลความคิดเห็นของผูต้ อบ โดยใช้สูตรในการคานวณหาช่วงห่ าง ดังนี้
ช่วงห่าง
= max - min
จานวนระดับ
= 5 -1
5
= 0.8
จากช่วงห่างดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ขอนามากาหนดเกณฑ์ในการแปลผลความคิดเห็นของผูต้ อบได้ ดังนี้ [4]
4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
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สาหรับสถิติเชิงพรรณนาที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบไปด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Average) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้น ตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)
สาหรับในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพนั้น ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลมาจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ที่ได้จากกลุ่มผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้องกับงานระดับบัณฑิตศึกษา และผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาทาการสังเคราะห์

ผลการวิจัย
1. ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทาให้นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรหรื อสาเร็ จการศึกษาล่าช้ากว่าที่หลักสู ตรกาหนด
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ใน 5 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ดา้ น
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1.1 ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. กระบวนวิชาที่จดั ไว้ในหลักสู ตรมีความครบถ้วนเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ศึกษา
2. เนื้อหาวิชาที่ศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั
3. การศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา
4. การศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคว้าและวิจยั
5. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
6. การสอนครอบคลุมทั้งการบรรยาย ค้นคว้าด้วยตนเอง สัมมนากลุ่ม ฝึ กปฏิบตั ิ
7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ ให้มีการฝึ กทักษะการค้นคว้าองค์ความรู ้จากแหล่ง
ต่างๆ
8. ความพร้อมของสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการทาวิจยั
เฉลี่ย

3.47
3.51
3.57
3.61
3.48
3.51
3.44

0.75
0.75
0.75
0.80
0.71
0.74
0.74

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.41
3.50

0.70
0.72

ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ด้านการบริ หารจัดการหลัก สู ตร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
การศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคว้าและวิจยั เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.61 รองลงมาคือ การศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
เนื้อหาวิชาที่ศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั และการสอนครอบคลุมทั้งการบรรยาย ค้นคว้าด้วยตนเอง สัมมนากลุ่ม
ฝึ กปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่ วนปั จจัยที่ ส่งผลน้อยที่ สุดคื อ ความพร้อมของสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการทาวิจยั อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
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1.2 ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริ การในค้นคว้าที่สะดวกและรวดเร็ ว
2. สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งค้นคว้ามีหนังสื อ ตารา วารสาร รายงานการวิจยั
วิทยานิ พนธ์ และการสื บค้นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างเพียงพอ
3. การบริ การเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น เพื่อความสะดวก
ต่อการศึกษาค้นคว้า
4. สาขาวิชามีหอ้ งสาหรับนักศึกษาค้นคว้า สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครื อข่ายได้
อย่างเพียงพอ
เฉลี่ย

3.39
3.34

0.63
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง

3.37

0.69

ปานกลาง

3.02

0.54

ปานกลาง

3.28

0.59

ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีดา้ นการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริ การในการค้นคว้าที่สะดวกและรวดเร็ ว เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 รองลงมา คือ การบริ การเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น เพื่อความ
สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า อยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ส่ วนปั จจัยที่ ส่งผลน้อยที่ สุดคือ สาขาวิชามี ห้องสาหรั บ
นักศึกษาค้นคว้า สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครื อข่ายได้อย่างเพียงพออยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02
1.3 ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. การให้คาแนะนาในการตัดสิ นใจเลือกหัวข้อและวิเคราะห์ปัญหาในการทาวิจยั
2. การกาหนดขอบเขตประชากรมีความชัดเจน
3. การให้คาแนะนาในการเขียนโครงร่ างวิจยั
4. ขั้นตอนการเสนอเพื่อขออนุมตั ิหวั ข้อวิจยั ไม่ซบั ซ้อน
5. การส่ งเสริ มการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการทาวิจยั
6. การให้คาแนะนาในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. การสนับสนุนอุปกรณ์และสร้างเครื่ องมือในการทาวิจยั จากสาขาวิชา
8. ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
9. การส่ งเสริ มทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
10. การส่ งเสริ มทักษะการอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศ
11. การเขียนรายงาน อภิปรายผลและเสนอแนะผลการวิจยั ที่มีความชัดเจน
12. ความสามารถในการเสนอเพื่ออธิบายให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เข้าใจ
13. ความขัดแย้งในความคิดเห็นทางวิชาการของผูว้ จิ ยั กับกรรมกาสอบวิทยานิ พนธ์ เกี่ยวกับ
การสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
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3.46
3.53
3.51
3.39
3.42
3.42
3.38
3.54
3.38
3.35
3.44
3.46
3.09

0.79
0.67
0.78
0.75
0.73
0.73
0.77
0.70
0.70
0.74
0.66
0.69
0.92

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ต่อ
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
14. คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ให้ศึกษาหรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม หรื อแก้ไข
นอกเหนือจากขอบเขตของการวิจยั ตามที่กาหนดไว้ในโครงร่ างวิทยานิพนธ์
เฉลี่ย

x

S.D.

แปลผล

3.23

0.77

ปานกลาง

3.40

0.71

ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีดา้ นการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากหน่วยงาน และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด อยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคื อ การกาหนดขอบเขตประชากรมี ความชัดเจน อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.53 การให้
คาแนะนาในการเขียนโครงร่ างวิจยั อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ ความขัดแย้งในความ
คิดเห็ นทางวิชาการของผูว้ ิจยั กับกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ เกี่ ยวกับการสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
1.4 ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการวิจยั ให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ความเข้าใจในรู ปแบบ วิธีการเขียนบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
3. มี ความเข้าใจในเทคนิ คการเขี ยนบทความวิชาการที่ ดี เพื่อให้ได้การตอบรั บการตี พิม พ์
เผยแพร่ ผลงานวิจยั
4. วารสารวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษามี
หลากหลายให้เลือกเพื่อลงเผยแพร่ ผลงานวิจยั
5. การจัดประชุมเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละปี การศึกษาที่มีหลายสถาบัน และมีจานวน
ครั้งมากเพียงพอ
เฉลี่ย

3.51
3.41
3.38

0.69
0.72
0.72

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.39

0.77

ปานกลาง

3.25

0.75

ปานกลาง

3.39

0.70

ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีดา้ นการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการวิจยั ให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือ การกาหนดขอบเขตประชากรมีความชัดเจน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 การให้
คาแนะนาในการเขียนโครงร่ างวิจยั อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ความขัดแย้งในความ
คิ ดเห็ นทางวิชาการของผูว้ ิจยั กับกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ เกี่ ยวกับการสรุ ปและอภิ ปรายผลการวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
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1.5 ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. ความเข้าใจในปรัชญาของหลักสู ตร
2. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
3. ความเข้าใจในเนื้ อหาวิชาและแนะนาเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรี ยนที่เหมาะสมเพื่อให้เป็ นไป
ตามแผนการเรี ยนของหลักสู ตรและเป็ นการสนับสนุนการทาวิจยั
4. กาหนดเป้ าหมาย/ขอบเขตในการให้คาปรึ กษา โดยคานึ งถึงความต้องการของนักศึกษาเป็ น
หลัก
5. ความรู ้ความชานาญในหัวข้อวิจยั ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
6. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็ นในการศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับการทาวิจยั ได้โดย
อิสระ
7. การให้คาปรึ กษาแนะนาขั้นตอนการเขียนหัวข้อและการสร้างเครื่ องมือในการทาวิจยั
8. การใช้เวลาในการตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั และแนะนาด้านสถิติและวิธีวิจยั
9. แนะนาแหล่งนาเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ ผลงาน
วิทยานิพนธ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลงานเป็ นรู ปธรรม
10. แนะนาแนวทางการเพิ่มพูนประสบการณ์ดา้ นวิชาการและการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา
11. สามารถแนะนาแหล่งทุนในการวิจยั เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการทาวิจยั
12. เร่ งรัดให้นกั ศึกษาในความดูแลสาเร็ จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
13. การให้คาปรึ กษาและแนะนาการทาวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
เฉลี่ย

3.63
3.73
3.71

0.83
0.85
0.81

มาก
มาก
มาก

3.67

0.84

มาก

3.74
3.74

0.86
0.86

มาก
มาก

3.73
3.64
3.62

0.84
0.86
0.84

มาก
มาก
มาก

3.64

0.85

มาก

3.27
3.66
3.74
3.66

0.96
0.89
0.84
0.83

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีดา้ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการให้
ค าปรึ ก ษาและแนะน าการท าวิ จัย ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น จนเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ค วามรู ้ ค วามช านาญในหั ว ข้อ วิ จัย ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทาวิจยั ได้โดยอิสระเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
มากที่ สุด อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74 รองลงมาคื อ การให้คาปรึ กษาแนะนาขั้นตอนการเขี ยนหัวข้อและการสร้ าง
เครื่ องมื อในการทาวิจัย และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.73 ความเข้าใจใน
เนื้ อหาวิชาและแนะนาเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรี ยนที่เหมาะสมเพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเรี ยนของหลักสู ตรและเป็ นการสนับสนุ น
การทาวิจยั อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ สามารถแนะนาแหล่งทุนในการวิจยั เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาในการทาวิจยั อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปัจจัย
x S.D. แปลผล
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เฉลี่ย

3.50
3.28
3.40
3.39
3.66
3.44

0.72
0.59
0.71
0.70
0.83
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า เมื่ อพิจารณาความคิดเห็ นของปั จจัยในแต่ละด้านที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 5 ด้านแล้ว อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ส่ วนใหญ่ปัจจัย
ที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษามากที่ สุด คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
รองลงมาคือ ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จ
การศึกษาน้อยที่สุด คือ ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตารางที่ 7 ค่าการถดถอยของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตัวแปร
b
Beta
t
Sig.
Multiple R
R2
ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ (x2)
-0.586 -0.263 -3.335
0.001
0.939
0.881
ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ (x3)
1.814
0.968
8.544
0.000
0.946
0.894
ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ (x1)
0.378
0.237
3.493
0.001
0.949
0.901
ค่าคงที่
-3.662
จากตารางที่ 7 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อหาปั จจัยที่
มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้ตวั แปร คือ ด้านการ
บริ หารจัดการหลักสู ตร ด้านการบริ การแหล่ งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการดาเนิ นการท าวิท ยานิ พนธ์ ด้านการเสนอผลงาน
วิทยานิ พนธ์ และด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ และ
ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ โดยแสดงสมการ ดังนี้
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3
โดย Y = ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
a = ค่าคงที่
b1 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยของด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
b2 = ค่าสัมประสิ ทธิ ความถดถอยของด้านการดาเนินการทาวิทยานิ พนธ์
b3 = ค่าสัมประสิ ทธิ ความถดถอยของด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
x1 = ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
x2 = ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
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x3 = ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
สมการในรู ปของคะแนนดิบ
Y = -3.662 - 0.378x1 + 0.586x2 + 1.814x3
นั่นคื อ ปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
= -3.662 - 0.378 (ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ) + 0.378 (ด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์) + 1.814 (ด้านอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
3. แนวทางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็ จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
3.1 ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ควรมีเนื้ อหาวิชาเชิ งปฏิบตั ิที่สอดแทรกเนื้ อหาจริ งให้มากที่สุดและเพิ่มทักษะการใช้สถิติข้ นั สู งในการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณและวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ มีการปรับปรุ งกิจกรรมการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ให้นกั ศึกษาสามารถสร้าง/พัฒนา
กระบวนการวิจยั ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และผูบ้ ริ หารควรเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตรง
3.2 ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
ควรมี แ หล่ง ค้น คว้า ด้า นเทคโนโลยีที่ ม ากขึ้ น และมี ร ะบบ Internet, Google scholar, Thailis ให้ใ ช้ง าน
มี การเชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศ และมีเจ้าหน้าที่แนะนาเกี่ยวกับวิธีการสื บค้นและแหล่งข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด
3.3 ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
หลัก สู ต รฯ ควรมีก ารชี้ แ จง แนะนา ขั้น ตอนการท าวิท ยานิ พ นธ์ใ ห้เ ข้า ใจง่า ยไม่ซ ับ ซ้อ น มีก ารก าหนด
ช่วงเวลาในการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ที่ชดั เจน มีคลินิกให้คาปรึ กษาที่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจยั เป็ นผูด้ ูแลคลินิก มุ่งให้
นั ก ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ เ ข้า ใจแนวทางการท าวิ จัย มี ก ารก ากับ ติ ด ตาม และการจัด กิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร (work shop)
เพื่อความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
3.4 ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ควรมีให้ทางเลือกหลากหลายและให้เลือกว่าจะเสนอผลงานโดยลงวารสารหรื อจัดประชุมวิชาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ควรมี การส่ งเสริ มแหล่งเสนอผลงานให้นักศึ กษาประสานหรื อให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับแหล่งการนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์
ควรให้มี ก ารนาเสนอเป็ นระยะตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นกระบวนการ และมหาวิทยาลัยควรปรั บ
กระบวนการในการนาเสนอสภาเพื่ออนุมตั ิจบหลักสู ตรให้ชดั เจน และใช้เวลาให้นอ้ ยลง
3.5 ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ควรจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาที่มีความรู ้/ความเชี่ยวชาญหรื อ มีประสบการณ์ในเนื้ อหาตามงานวิจยั อย่างแท้จริ ง มีเวลา
มากพอในการให้คาแนะนา ใส่ ใจในการดูแลและติดตามงานของนักศึกษาจนสาเร็ จการศึกษา ดังนั้นควรมีช่องทางให้นกั ศึ กษา
สามารถติดต่ออาจารย์ได้สะดวกอาจเป็ นการปรึ กษาทางโทรศัพท์ ทาง line หรื อทางอีเมล์ เป็ นต้น

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปและอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
1. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทาให้นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตรหรื อสาเร็ จการศึกษาล่าช้ากว่าที่หลักสู ตรกาหนด
1.1 ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
จากการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร โดยภาพรวมปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่เห็นว่าการศึกษาในหลักสู ตร
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การเพิ่ มความสามารถในการค้นคว้าและวิจัยเป็ นปั จจัยที่ มีผลมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิ ลก รั ตน์ โคตร- สุ มาตย์
และชัญญา อภิ ปาลกุล [2] ได้ทาการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีปัญหามาก 5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระรองลงมา
คือ ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการของหลักสู ตร ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ และด้าน
การดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร โดยภาพรวมเป็ นปั จจัยที่มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ปั จจัยที่มีปัญหามากที่สุด คือ การศึกษาในหลักสู ตรช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา รองลงมาคือ การสอนครอบคลุมทั้ง
การบรรยาย ค้นคว้าด้วยตนเอง สัมมนากลุ่ม ฝึ กปฏิบตั ิการศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคว้าและวิจยั และปั จจัย
ที่เป็ นปั ญหาน้อยที่สุด คือ การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ซึ่ งทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ด้า นการบริ ก ารแหล่ง ค้น คว้า ทางวิช าการโดยภาพรวมปั จ จัย ที่เ ป็ นปั ญ หาอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ส่ ว นใหญ่เ ห็ น ว่า
สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริ การในค้นคว้าที่สะดวกและรวดเร็ ว เป็ นปั จจัยที่มีผลมากที่สุดซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของดิลก รัตน์โคตรสุ มาตย์ และชัญญา อภิปาลกุล [2] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริ การในค้นคว้าที่สะดวก
และรวดเร็ ว อยูใ่ นระดับปั จจัยที่เป็ นปั ญหามากที่สุด รองลงมาคือ สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งค้นคว้ามีหนังสื อ ตารา
วารสาร รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ และการสื บค้นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้อย่างเพียงพอ และปั จจัยที่เป็ นปั ญหาน้อยที่สุดคือ
สาขาวิชามีห้องสาหรับนักศึกษาค้นคว้า สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครื อข่ายได้อย่างเพียงพอ และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของวันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ ทรงธรรม ธี ระกุล เสาวนี ย ์ แสงสี ดา และศศิธร ดีใหญ่ [5] ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการ
สาเร็ จการศึกษาล่าช้าของนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจบั พบว่า ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าวิชาการนั้น
คณะหรื อสาขาวิชาไม่ได้จดั เตรี ยมห้องสาหรับให้นกั ศึกษาสื บค้นข้อมูล นอกเหนือจากสานักหอสมุด
1.3 ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีดา้ นการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์โดยภาพรวมปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่เห็นว่าความร่ วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชนิ ดา
ชาอิ น ทร์ และคณะ [6] ได้ท าการวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า การทาวิทยานิ พนธ์และการเผยแพร่ ผลงานของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมีผลมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การเขียนวิทยานิพนธ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยูใ่ นระดับผลปั จจัยมีผลมาก ส่ วนเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ในการทดลองหรื อการฝึ กปฏิบตั ิและการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยูใ่ นระดับปั จจัยมีผลปานกลาง
1.4 ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีดา้ นการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่เห็นว่า การใช้ภาษา
ในการเขียนรายงานการวิจยั ให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็ นปั จจัยที่มีผลมากที่สุดซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ดิลก รัตน์โคตรสุ มาตย์ และชัญญา อภิปาลกุล [2] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการวิจยั ให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ อยูใ่ นระดับปั จจัย
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ที่เป็ นปั ญหามากที่สุด รองลงมาคือ ความเข้าใจในรู ปแบบ วิธีการเขียนบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ส่ วนปั จจัยที่เป็ น
ปั ญหาน้อยที่สุด คือ การจัดประชุมเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละปี การศึกษาที่มีหลายสถาบัน และมีจานวนครั้งมากเพียงพอ
1.5 ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีดา้ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนใหญ่เห็นว่า การให้คาปรึ กษาและ
แนะนาการทาวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ความรู ้ ความชานาญในหัวข้อวิจยั ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทาวิจยั ได้โดยอิสระ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ชนิดา ชาอินทร์ และคณะ [6] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ผลการศึ กษาพบว่า การจัดการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรผลปั จจัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่ วนผลปั จจัยที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ การทาวิทยานิ พนธ์และการเผยแพร่ ผลงาน
และตัวมหาบัณฑิต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลกมล สนองคุณ [3] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทา
วิทยานิ พนธ์ อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาแต่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยด้านสภาพส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ การทาวิจัย
ประเภทการศึกษา มีผลต่อความสาเร็ จในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปั จจัยด้าน
วิชาการและการทาวิทยานิ พนธ์ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ มี ผลต่อการความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มี 6 ปั จจัย คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ สภาพการเงิน และประสบการณ์ในการทาวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ และคณะ [5] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยในการสาเร็ จการศึกษาล่าช้า ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยในการสาเร็ จการศึกษาล่าช้า พบว่า นิ สิตมีความคิดเห็นและให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับปั จจัยในการสาเร็ จการศึกษาล่าช้า จากปั จจัยทั้ง 6 ด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะส่ วนตัวของนิ สิต
2) ด้านความรู ้ ในการทาวิจัย 3) ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาการทาวิจัย 4) ด้านการบริ หารจัดการของหลักสู ตร 5) ด้านขั้นตอน/ระเบี ยบ/
ข้อบังคับ/แนวปฏิบตั ิ 6) ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิธร สุ พนั ทวี [7] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหา
และอุปสรรคในการทาวิทยานิ พนธ์ของนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึ กษาโครงการศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชารั ฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์ ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโครงการศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านผูเ้ รี ยน 2) ปัจจัยด้านการบริ การวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 3) ปั จจัยด้านหลักสู ตรและการสอน 4) ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วนตัวของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ 5) ปั จจัย
ด้านคุณลักษณะของนิสิต และปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 ด้านคือ ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ และด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในปั จจัยทั้งสามด้าน มีผลกระทบอย่างมาก เช่น นักศึกษาขาดทักษะในการสื บค้น
ข้อมูล ขาดทักษะการประมวลความรู ้ ในการหาโจทก์ปัญหาส่ งผลให้การเขียนโครงร่ าง และการนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ล่าช้าไม่
เป็ นไปตามแผนที่ กาหนด รวมถึ งความพร้ อมของอาจารย์ที่ปรึ กษาในการดู แลนักศึ กษา และการขาดติ ดต่อกันระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา และการติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดิลกรัตน์ โคตรสุ มาตย์ และชัญญา อภิปาลกุล
[2] ซึ่ งทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ด้านการเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัย ปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ทั้ง 5 ด้าน ล้วนเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรให้ความสนใจและพัฒนาปรับปรุ ง ดังนี้
1. การบริ หารจัดการหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารควรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตรงในการบริ หารจัดการ
ในสาขาวิชา และมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน
2. การบริ การแหล่ งค้นคว้าทางวิชาการ ควรมี แหล่ งค้นคว้าด้านเทคโนโลยีที่ มากขึ้ นเพื่ อให้เพี ยงพอต่ อความต้องการ
เพิ่มแหล่งค้นคว้าที่เอื้อต่อการค้นคว้า สนับสนุนให้ใช้แหล่งบริ การค้นคว้าตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษา และแนะนาแหล่งค้นคว้าทางวิชาการกับ
นักศึกษา ควรปรับปรุ งระบบ Internet, Google scholar, Thailis ให้ใช้งานและมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศเพิม่ มากขึ้น
3. การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ หลักสู ตรฯ ควรมีการกาหนดขั้นตอนการทาวิทยานิ พนธ์ให้ชดั เจน เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
และมีการกาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการทาวิทยานิ พนธ์ที่ชดั เจน
4. การเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ ควรมี ให้ทางเลื อกหลากหลายและให้เลื อกว่าจะเสนอผลงานโดยลงวารสารหรื อจัด
ประชุ มวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ควรมี การส่ งเสริ มแหล่งเสนอผลงานให้นักศึ กษาประสานหรื อให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับแหล่ งการ
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
5. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ควรมี การให้คาแนะนาและดู แลนักศึ กษา ตั้งแต่การเลื อกหัวข้อ การเขี ยนเค้าโครง
การสร้างเครื่ องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ จนกระทัง่ การสาเร็ จการศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การวิจัยที่ เจาะลึ กเฉพาะคณะหรื อสาขาวิชา และศึ กษาจากความคิ ดเห็ นของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ซึ่ งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยตรง
2. ควรมี การศึ กษาและพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มและสนับสนุ นช่ วยเหลื อให้นักศึ กษาสาเร็ จการศึกษาได้ตามเวลาที่
หลักสู ตรกาหนด
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