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บทคัดยอ 
               การศึกษาสถานภาพมหาบัณฑติที่ทําวทิยานพินธและสถานภาพวิทยานพินธของมหาวิทยาลัย
ทักษิณครั้งนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพของมหาบัณฑิตทีท่าํวิทยานิพนและสถานภาพของ
วิทยานิพนธของมหาวทิยาลัยทักษิณ ตัง้แตปการศึกษา 2525 – ปการศึกษา 2543 โดยศึกษาจาก
วิทยานิพนธของมหาบัณฑติมหาวิทยาลยัทักษิณ จาํนวน 1,210 เร่ือง ปรากฏผลการศึกษาดงันี ้
               สถานภาพของมหาบัณฑิตทีท่าํวทิยานพินธ มีมหาบณัฑิตทีท่ําวทิยานพินธตั้งแตปการศึกษา
2525 ถึงปการศึกษา 2543 จํานวน 1,210 คน  เมื่อจําแนกตามสถานภาพ ผลการศึกษาเปนดังนี ้  เพศ  
ปรากฏวาเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  สภาพนิสิต ปรากฏวาเปนภาคปกติมากกวาภาคพเิศษ  หลกัสูตร
การศึกษา ปรากฏวาเปนหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑติมากกวาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชา ปรากฏวาสาขาวชิาที่มมีหาบณัฑติมากที่สุด คือ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา (กศ.ม.) และมี
มหาบัณฑิตนอยที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.)  และปการศึกษาทีสํ่าเร็จ ปรากฏวา ปที่มี
มหาบัณฑิตสาํเร็จการศึกษามากที่สุด คอื ปการศึกษา 2543 และปที่มีมหาบัณฑิตสําเร็จการศึกษานอย      
ที่สุด คือ ปการศึกษา 2525 
               สถานภาพของวทิยานพินธ มวีิทยานิพนธตัง้แตปการศึกษา 2525 ถึงปการศึกษา 2543 จํานวน 
1,210 เร่ือง  เมื่อจําแนกตามสถานภาพ ผลการศึกษาเปนดังนี้  ระเบียบวิธวีิจัย ปรากฏวาในภาพรวมเปน
การวิจยัเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ  หัวขอ/ประเด็นปญหา ที่มหาบัณฑิตทาํวทิยานพินธมากที่สุด สรุป
ไดดังนี้  หลกัสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา คือ การเรียนการสอน,วิชาการ,หลักสูตร,ฝกสอนฝกงาน   หลักสูตร 



กศ.ม. การบริหารการศึกษา คือ การบริหารบุคลากร    หลักสูตร กศ.ม. ภาษาไทย คือ งานประพันธ
,วรรณกรรม    หลักสูตร กศ.ม. ภาษาองักฤษ คือ การอาน    หลกัสตูร กศ.ม. คณิตศาสตร คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร   หลักสตูร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา คือ การพัฒนาแบบประเมิน
,แบบทดสอบ   หลกัสูตร ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา คือ วัฒนธรรม,ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรม  และ
หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย คือ ภาษา     แหลงขอมูล/กลุมประชากรที่มหาบัณฑิตทําวิทยานิพนธมากที่สุด 
สรุปได    ดงันี้  หลกัสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา คือ ผูบริหาร,อาจารย,นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา คือ ผูบริหาร,ครู,อาจารย,นักเรียน,บุคลากรสังกดัโรงเรียน
ประถมศึกษา       หลกัสูตร กศ.ม. ภาษาไทย คือ งานประพันธในลักษณะตาง ๆ  หลักสูตร กศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ คือ นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา   หลกัสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร คือ นกัเรียนระดับมธัยมศึกษา  
หลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา คือ นักเรียนระดบัประถมศึกษา  หลักสูตร ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา คือ 
กลุมคนและองคกร  และ  หลกัสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย คือ ชาวไทยเชื้อสายจนี   และพืน้ที/่จังหวัดที่
มหาบัณฑิตทาํวทิยานพินธมากที่สุด สรุปไดดังนี้ ในภาพรวม,หลกัสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา,
ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร,การวัดผลการศกึษา และหลกัสูตร ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา คือ จังหวัด
สงขลา  หลักสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา คือ ทัง้ภาคใต  และหลกัสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย คือ จังหวัดยะลา 
และจังหวัดภูเก็ต 
 
คํานํา 
               มหาวทิยาลยัเปนสถาบันการศกึษาระดับสูงที่มุงผลิตคนใหเปนผูที่มีความรูความคิดเพื่อสามารถ
นําไปพฒันาชวีิตและสังคมตอไป  มหาวทิยาลยัตาง ๆ จึงใหความสาํคัญกับการวจิัย  และกาํหนดใหการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา  โดยมุงใหนิสิตไดศึกษาวจิัย
หลังจากที่ไดเรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลกัสูตรแลว   นอกจากนีก้ารกําหนดใหผูศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทําวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูศึกษามีโอกาสและสามารถศึกษาดวยตนเองอยาง
กวางขวางและลึกซึ้งกอใหเกิดนิสัยและความสามารถในการศึกษาคนควา รูจักคิดอยางมีระเบียบ ระบบ มี
เหตุผล รูจักประมวลผลจากขอมูล ซึ่งมหีลักฐานเปนความจริงที่ไดจากการศึกษาคนควา สงเสรมิใหผูศึกษา
เกิดความสามารถทางภาษา ตลอดจนมีความสามารถในการรวบรวมเรียบเรียงความรูความคิดไดอยางเปน
ระเบียบ 
               มหาวทิยาลยัทกัษิณเริ่มจัดการเรียนกรสอนระดับบัณฑิตศึกษาอยางเปนทางการ ตั้งแตป
การศึกษา 2523 จนถึงปจจุบัน  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลยัทักษิณจัดการเรียนการสอนเปน 2 แผน คือ แผน ก (2) เรียนรายวิชาและทําวิทยานพินธ       
แผน ข เรียนรายวิชาไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองเรียนรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณวิจัย 3 – 6 หนวยกิต  
โดยทํางานวิจยัประกอบหรอืบางสาขาวิชาอาจจะกําหนดใหนิสิตทาํภาคนิพนธ  ซึ่งขึ้นอยูกบัเงื่อนไขที ่    



หลักสูตรกําหนด  ดังนัน้ นสิิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษจะตองเรียนรายวิชาตาง ๆใหครบตามโครงสรางที่
หลักสูตรกําหนด และจะตองทําการวจิยัเพื่อสําเร็จการศึกษา   ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศกึษาเฉพาะ
สถานภาพของมหาบัณฑิตที่ทาํวทิยานพินธและสถานภาพของวทิยานพินธของมหาวิทยาลัยทกัษิณ  ซึง่การ
ทําวิทยานิพนธเปนการทาํวจิัยที่เขมขน นสิิตตองใชระยะเวลาในการดําเนนิการทําวทิยานพินธ  นิสิตตองมี
ความรูในสาขาวิชาที่เรียนมาเปนอยางดีและที่สําคัญนิสิตจะตองมีความรูและชัดเจนในระเบียบวิธวีิจัยจงึจะ
สามารถทําวิทยานพินธไดสําเร็จและมีคุณภาพ  ตลอดจนสามารถผลการวิจัยจากวทิยานพินธไปใช
ประโยชนได  จากการสํารวจขอมูลวทิยานพินธของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลยัทักษิณทําใหทราบวานิสิตใ  
นแตละหลักสตูรและสาขาวชิามีผลงานการทําวทิยานพินธทีห่ลากหลายทัง้ในแงของระเบียบวิธีวจิัย 
แหลงขอมูล ประชากร และพื้นที่ในการวจิัย เปนตน   สถานภาพของวทิยานพินธเหลานี้จึงมีความนาสนใจ
ควรที่จะศึกษาเปนอยางยิ่ง  ซึ่งจะทําใหมองเหน็ภาพวทิยานพินธของมหาวทิยาลัยทักษิณจนถึงปจจุบนัใน
แงมุมตาง ๆ ไดอยางชัดเจน  อันจะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนพฒันาการจัดการเรียนการ
สอนและการทําวทิยานิพนธของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทกัษิณใหมีคุณภาพยิง่ขึ้นตอไป 
               จากเหตุผลดังที่กลาวมา จึงควรทําการศึกษาสถานภาพมหาบัณฑิตทีท่าํวทิยานพินธและ
สถานภาพวิทยานพินธของมหาวิทยาลยัทักษิณ  ตั้งแตปการศึกษา 2525 ซึ่งเปนปแรกที่มนีิสิตสง
วิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา จนถงึปการศึกษา 2543 เพื่อจะไดทราบวามหาบัณฑิตทีท่ํา
วิทยานิพนธมสีถานภาพอยางไร และวทิยานพินธทีม่หาบัณฑิตทาํมสีถานภาพอยางไร มีแงมุมใดที่นาสนใจ 
และเพื่อจะไดนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลในการวางแผนพฒันาการจัดการเรียนการสอนและการทํา
วิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยัทักษิณ ไดอยางมีประสิทธภิาพและเกิดคณุประโยชน
ทางดานวิชาการยิ่งขึ้นตอไป 
 
ความมุงหมาย 
               1.  เพื่อศึกษาสถานภาพของมหาบัณฑิตทีท่าํวทิยานพินธของมหาวทิยาลัยทักษิณ ตั้งแตปการ 
ศึกษา 2525 ถึงปการศึกษา 2543 
               2.  เพื่อศึกษาสถานภาพของวทิยานพินธของมหาวทิยาลยัทักษิณ ตั้งแตปการศึกษา 2525 ถึงป 
การศึกษา 2543 
 
อุปกรณและวิธีการ 
               1. ขอบเขตของการวิจัย   ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลวทิยานพินธของมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ตั้งแตปการศึกษา 2525 ถึงปการศึกษา 2543 จํานวน 1,210 เร่ือง 
               2.  ขอบเขตดานเนื้อหา    ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา 2 ประเด็น ดังนี ้



                     2.1  สถานภาพของมหาบัณฑิตทีท่ําวิทยานิพนธ ไดแก  เพศ  สภาพนสิิต  หลกัสูตรการศึกษา  
สาขาวิชา  และปการศึกษาที่สําเร็จ 
                     2.2  สถานภาพของวิทยานิพนธ  ไดแก  ระเบียบวธิีวิจัย  หวัขอ/ประเด็นปญหาในการทาํ
วิทยานิพนธ  แหลงขอมูล/กลุมประชากรในการทําวิทยานิพนธ  และพืน้ที/่จังหวัดที่ทาํวทิยานพินธ 
 
วิธีการศึกษาคนควา  
               ผูวจิัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยานพินธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ ตัง้แตป
การศึกษา 2525 ถึงปการศึกษา 2543 จํานวน 1,210 เร่ือง  โดยใชแบบสํารวจที่ผูวิจยัจัดทาํขึ้นและได
ตรวจสอบขอมูลเพื่อใหถูกตอง ครบถวน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหตามขอบเขตดานเนื้อหาที่กาํหนดไว และ
นําเสนอโดยใชคารอยละ (%) 
 
ผลการศึกษา 
               การศึกษาสถานภาพมหาบัณฑติที่ทําวทิยานพินธและสถานภาพวิทยานพินธของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ตั้งแตปการศึกษา 2525 ถึง ปการศึกษา 2543  สรุปผลไดดังนี้ 
               1.  สถานภาพของมหาบณัฑิตที่ทําวิทยานิพนธ    มหาบัณฑิตที่ทาํวทิยานพินธตั้งแตป
การศึกษา 2525 ถึงปการศึกษา 2543 มจีํานวน 1,210 คน  จําแนกตามสถานภาพ ไดดังนี้  เพศ ปรากฏวา
เปนมหาบัณฑิตเพศชายมากกวาเพศหญิง (รอยละ 60.74 : 39.26)  สภาพนิสิต ปรากฏวา เปนมหาบัณฑิต
ภาคปกติมากกวาภาคพิเศษ (รอยละ 52.81 : 47.19)   หลักสูตรการศึกษา ปรากฏวา เปนมหาบัณฑิต
หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิตมากกวาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รอยละ 73.55 : 26.45)  
สาขาวิชา ปรากฏวา สาขาวิชาที่มีมหาบณัฑิตมากที่สุด คือ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา (กศ.ม.) (รอยละ 
49.42) และนอยที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.) (รอยละ 0.17)  และ ปการศกึษาที่สําเร็จ ปรากฏวา 
ปที่มีมหาบัณฑิตสําเร็จการศึกษามากที่สุด คือ ปการศึกษา 2543 (รอยละ 11.90) และนอยที่สุด คือ ป
การศึกษา 2525 (รอยละ 0.25)  
               2. สถานภาพของวิทยานิพนธ    มีวิทยานิพนธตั้งแตปการศึกษา 2525 ถึงปการศกึษา 2543 มี
จํานวน 1,210 เร่ือง  จําแนกตามสถานภาพ ไดดังนี ้
                    2.1  ระเบียบวิธวีิจัย  ปรากฏวา ในภาพรวมเปนการวิจัยเชงิปริมาณมากกวาเชงิคุณภาพ 
(รอยละ 68.43 : 31.57)  จําแนกตามหลกัสูตรและสาขาวิชาไดดังนี้  หลักสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา ปรากฏ
วา เปนการวิจยัเชิงปริมาณมากกวาการวจิัยเชิงคุณภาพ (รอยละ 98.98 : 1.02)  หลักสูตร กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา ปรากฏวาเปนการวิจัยเชงิปริมาณมากกวาการวิจัยเชงิคุณภาพ (รอยละ 87.50 : 12.50) หลักสูตร 
กศ.ม. ภาษาไทย ปรากฏวา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมากกวาการวิจัยเชิงปริมาณ (รอยละ 87.50 : 12.50)  
หลักสูตร กศ.ม. ภาษาองักฤษ ปรากฏวา เปนการวิจยัเชิงปริมาณมากกวาเชิงคณุภาพ (รอยละ 63.16 : 



36.84)  หลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร ปรากฏวา เปนการวิจยัเชิงปริมาณทัง้หมด (รอยละ 100.00) หลักสูตร 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา ปรากฏวา เปนการวิจัยเชงิปริมาณทัง้หมด (รอยละ 100.00)  หลักสตูร ศศ.ม. 
ไทยคดีศึกษา ปรากฏวา เปนการวิจัยเชงิคุณภาพมากกวาการวิจยัเชิงปริมาณ (รอยละ 76.33 : 23.33)  และ
หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย เปนการวิจัยเชงิคุณภาพทั้งหมด (รอยละ 100.00) 
                    2.2  หัวขอ/ประเด็นปญหาในการทาํวิทยานิพนธ  จําแนกตามหลักสูตรและสาขาวชิาได 
ดังนี ้หลักสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา ปรากฏวา หวัขอ/ประเด็นปญหาที่มหาบัณฑติทําวทิยานพินธมากที่สุด 
คือ การเรียนการสอน, วิชาการ, หลักสูตร, ฝกสอนฝกงาน จาํนวน 30 เร่ือง (รอยละ 30.62) และนอยที่สุด
หัวขอละ 1 เร่ือง คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การพัฒนา, สหกรณ และการนิเทศ (รอยละ 1.02)   
หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา มากที่สุด คือ การบริหารบุคลากร จํานวน 62 เร่ือง (รอยละ 10.37) 
และนอยที่สุดหัวขอละ 1 เร่ือง คือ โสตทศันศึกษา, การติดตอ  ส่ือสาร, ปรัชญาการศึกษา, กฏหมาย และ
สมรรถภาพ (รอยละ 0.17)  หลักสูตร กศ.ม. ภาษาไทย มากที่สุด คือ งานประพนัธ, วรรณกรรม จํานวน 42 
เร่ือง (รอยละ 29.17) และนอยที่สุด คือ สารคดี, บันเทิงคดี, บทความ, หนังสืออานเพิ่มเติม จํานวน 6 เร่ือง 
(รอยละ 4.17) หลักสูตร กศ.ม. ภาษาองักฤษ มากที่สุด คือ การอาน จํานวน 7 เร่ือง (รอยละ 36.84) และ
นอยที่สุดหัวขอละ 1 เร่ือง คอื กลวิธกีารประพันธ, วัฒนธรรม, ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ (รอยละ 5.26) 
หลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร มากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 10 เร่ือง (รอย
ละ 52.63) และนอยที่สุดหัวขอละ 1 เร่ือง คือ ความคงทนและความสนใจในวิชาคณิตศาสตร และ
ความสามารถทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร (รอยละ 5.26) หลักสตูร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มากที่สุด 
คือ การพฒันาแบบประเมิน, แบบทดสอบ จํานวน 7 เร่ือง (รอยละ 58.34) และนอยที่สุดหวัขอละ 1 เร่ือง คือ 
ความสัมพันธ และผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 8.33)  หลักสูตร ศศ.ม. ไทยคดศีึกษา มากทีสุ่ด คือ วัฒนธรรม, ภาพ
สะทอนทางสงัคมและวัฒนธรรม จํานวน 40 เร่ือง (รอยละ 12.58) และนอยที่สุด คือ งบประมาณ,การเงิน 
จํานวน 1 เร่ือง (รอยละ 0.31)  และหลักสตูร ศศ.ม. ภาษาไทย มวีทิยานพินธจํานวน 2 เร่ือง และเปนหวัขอ
เกี่ยวกับภาษาทั้ง 2 เร่ือง (รอยละ 100.00) 
                    2.3  แหลงขอมลู/กลุมประชากรในการทาํวทิยานิพนธ  จําแนกตามหลักสูตรและ
สาขาวิชาไดดังนี ้ หลกัสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา ปรากฏวา แหลงขอมูล/กลุมประชากรหัวขอ/ประเด็น
ปญหาที่มหาบัณฑิตทําวทิยานพินธมากที่สุด คือ ผูบริหาร, อาจารย, นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
จํานวน 83 เร่ือง (รอยละ 84.70) และนอยทีสุ่ดอยางละ 1 เร่ือง คือ นักกิจกรรมนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา, ผูนํา   ชมุชน, ตํารวจตระเวนชายแดน และหนังสือ (รอยละ 1.02)   หลกัสูตร กศ.ม. การ
บริหารการศึกษา มากที่สุด คือ ผูบริหาร, ครู, อาจารย, นักเรียน, บุคลากรสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา 
จํานวน 294 เร่ือง (รอยละ 10.37) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ ผูจัดการสํานักงานสหกรณการเกษตร
จังหวัด และพนักงานธนาคาร    (รอยละ 0.17)  หลักสูตร กศ.ม. ภาษาไทย มากทีสุ่ด คือ งานประพันธใน
ลักษณะตาง ๆ จํานวน 92 เร่ือง (รอยละ 63.89) และนอยที่สุด จํานวน 1 เร่ือง คือ นกัศึกษาระดับ



ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง (รอยละ 0.69)   หลักสตูร กศ.ม. ภาษาอังกฤษ มากที่สุด คือ นกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 10 เร่ือง (รอยละ 52.63) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ เด็กและเยาวชน, รายการ
อาหาร, และหนงัสือพมิพ (รอยละ 5.26) หลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร มากที่สุด คือ นักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 15 เร่ือง (รอยละ 78.95) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา 
และนักศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชพี (รอยละ 5.26) หลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มากที่สุด คือ 
นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 7 เร่ือง     (รอยละ 58.34) และนอยที่สุด จํานวน 1 เร่ือง คือ นิสิตนัก
ศกึษระดับอุดมศึกษา (รอยละ 8.33)  หลักสูตร ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา มากที่สุด คือ กลุมคนและองคกร 
จํานวน 101 เร่ือง (รอยละ 31.76) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ หนังสือพิมพ และประติมากรรม (รอย
ละ 0.31)  และหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย มี   วิทยานิพนธ จํานวน 2 เร่ือง และแหลงขอมูล/กลุมประชากร 
คือ ชาวไทยเชือ้สายจนีทัง้ 2 เร่ือง (รอยละ 100.00) 
                    2.4  พื้นที/่จังหวัดที่ทาํวิทยานิพนธ  ปรากฏวา ในภาพรวมพื้นที/่จังหวัดที่มหาบัณฑิตทํา
วิทยานิพนธมากที่สุด คือ จงัหวัดสงขลา จํานวน 290 เร่ือง (รอยละ 23.98) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง 
คือ จังหวัดระยอง, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดเชยีงใหม, เขตการศึกษา 5, เขตการศึกษา 2 และ 3, ตํารวจ          
ภูธรภาค 4, กองพลพัฒนาที ่ 4, ทัณฑสถานในเขต 9, ตํารวจทางหลวงกองกํากับการ 7, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต, รัฐไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (รอยละ 
0.08) และไมกําหนดพืน้ที/่จังหวัด จาํนวน 167 เร่ือง (รอยละ 13.80)   จําแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาได
ดังนี้         หลกัสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา ปรากฏวา พืน้ที/่จังหวดัที่มหาบัณฑิตทาํวิทยานิพนธมากที่สุด คือ 
ทั้ง     ภาคใต จํานวน 52 เร่ือง (รอยละ 53.06) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ จังหวัดยะลา, จังหวัด
นครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัดชมุพร, ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและภาคใต, เขตการศึกษา 2 และ
เขตการศึกษา 3 (รอยละ 1.02)   หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา มากที่สุด คอื จังหวัดสงขลา จํานวน 
118 เร่ือง (รอยละ 19.73) และนอยทีสุ่ดอยางละ 1 เร่ือง คือ จังหวัดระนอง, จังหวัดระยอง, จังหวัด
กาญจนบุรี, จังหวัดศรีสะเกษ, เขตการศึกษา 5, เขตการศึกษา 2 และ 3, ตํารวจภธูรภาค 4, กองพลพัฒนา   
ที่ 4, ทัณฑสถานในเขต 9, ตํารวจทางหลวงกองกาํกับการ 7 และธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) (รอยละ 
0.17)  หลักสตูร กศ.ม. ภาษาไทย มากทีสุ่ด คอื จังหวดัสงขลา จํานวน 17 เร่ือง (รอยละ 11.81) และนอย
ที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ จงัหวัดสตูล, จังหวัดตรัง, จังหวัดสุราษฎรธาน,ี จังหวัดภูเกต็, จังหวัดกระบี่, จังหวัด
ระนอง, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดเชยีงใหม และเขตการศึกษา 2 (รอยละ 0.69)   หลักสูตร กศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จาํนวน 7 เร่ือง (รอยละ 36.84) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ 
จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชุมพร, จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดยะลา (รอยละ 5.26) หลักสตูร กศ.ม. 
คณิตศาสตร มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จํานวน 6 เร่ือง (รอยละ 31.58) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ  
จังหวัดชุมพร, จังหวัดยะลา, จังหวัดพัทลงุ และจังหวัดสุราษฎรธาน ี (รอยละ 5.26) หลักสูตร กศ.ม. การ
วัดผลการศึกษา มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จํานวน 4 เร่ือง (รอยละ 33.33) และนอยที่สุด จํานวน 1 เร่ือง 



คือ จังหวัดกระบี่ (รอยละ 8.33)  หลักสูตร ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จาํนวน 125 
เร่ือง (รอยละ 39.31) และนอยที่สุดอยางละ 1 เร่ือง คือ จังหวัดยะลา, จังหวัดกระบี่, จังหวัดชุมพร และรัฐ
ไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย (รอยละ 0.31)  และหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย มวีิทยานิพนธ จาํนวน 2 เร่ือง 
พื้นที/่จังหวัดทีท่ําวิทยานิพนธ คือ จงัหวัดยะลา (รอยละ 50.00) และจังหวัดภูเก็ต (รอยละ 50.00) 
 
อภิปรายผล 
               จากการศึกษาสถานภาพมหาบัณฑิตทีท่ําวทิยานพินธและสถานภาพวทิยานพินธของมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลยัทักษิณ ตั้งแตปการศึกษา 2525 ถึงปการศึกษา 2543 ผูวิจัยมีประเดน็ที่จะอภิปรายผลดังนี ้
               1.  สถานภาพของมหาบัณฑติที่ทําวิทยานิพนธ 
                    1.1  เพศ  ในภาพรวม ปรากฏวา เปนมหาบัณฑิตเพศชายมากกวาเพศหญิงเกือบเทาตัว แต
เมื่อพิจารณาตามหลกัสูตรและสาขาวิชา เกือบทกุสาขาวิชาจะมจีาํนวนมหาบัณฑิตเพศชายและเพศหญิง
ใกลเคียงกนั ยกเวน หลักสตูร กศ.ม การบริหารการศกึษา มีจํานวนมหาบัณฑิตเพศชายมากกวาเพศหญิง
ประมาณ 4 เทา ทั้งนี้นาจะเปนเพราะวมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบรหิารการศึกษาสวนใหญจะเปนผูบริหาร
การศึกษาและเปนเพศชาย  และที่นาสังเกตอีกประการหนึง่ คือ หลกัสูตร กศ.ม. ภาษาไทย มมีหาบัณฑิต
เพศชายนอยกวาเพศหญิงถงึประมาณ 4 เทา ทั้งนี ้ นาจะเปนเพราะวา ผูสนใจและเลือกศึกษาตอทางดาน
ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย สวนใหญจะเพศหญงิมากกวาเพศชาย 
                    1.2  สภาพนสิิต  ในภาพรวม ปรากฏวา เปนมหาบัณฑิตภาคปกติมากกวาภาคพิเศษ ทั้งนี้
นาจะเปนเพราะวาตั้งแตเร่ิมมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคปกติจะเนนการจัดการ
เรียนการสอนแผน ก โดยกาํหนดใหนิสิตทุกสาขาวิชาตองทาํวทิยานพินธ และในบางสาขาก็กาํหนดใหนสิิต
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษตองทําวิทยานิพนธ  ถงึแมในชวงหลงัมานี้จะมกีารเปดสอนภาคพิเศษและจัดการ
เรียนการสอนแบบแผน ข โดยไมตองทําวทิยานพินธ  อยางไรก็ตามถึงแมวามหาวทิยาลยัจะเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (แผน ข) มากขึ้น ก็ควรจะใหความสําคญักับการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตทํา
วิทยานิพนธ (แผน ก) อยางจรงิจังและตอเนื่อง โดยจะตองควบคุมดูแลมาตรฐานและคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ รวมทัง้การทาํงานวิจยัของนิสิตที่เรียนแผน ข 
เชนเดียวกับนสิิตที่เรียนแผน ก 
                    1.3  หลักสูตรการศึกษา  ปรากฏวา เปนมหาบัณฑิตหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
มากกวาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.)   ทั้งนีน้าจะเปนเพราะวามหาวิทยาลัยทกัษิณมี
พัฒนาการมาจากวทิยาลัยวชิาการศึกษา ซึ่งเปนฐานทางดานศกึษามาอยางตอเนื่อง ประกอบกบัหลักสูตร
ในระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยทกัษิณ ตั้งแตปการศึกษา 2525 ถึงปการศึกษา 2543 มีเพยีง 2   
หลักสูตร คือ กศ.ม. และศศ.ม. ซึ่งจาํนวนสาขาวิชาในหลักสูตร กศ.ม. มีประมาณรอยละ 75 ของสาขาวิชา
ทั้งหมดทีเ่ปดสอนจึงทําใหมีผูเรียนมากกวาสาขาวิชาในหลกัสูตร ศศ.ม. และมมีหาบัณฑิตที่สําเร็จ



การศึกษามากกวาหลกัสูตร ศศ.ม. ดวย      อยางไรกต็ามมหาวทิยาลัยควรใหความสําคัญกับการเปดสอน    
หลักสูตรใหม ๆ ทั้งในสาขาเฉพาะทาง และสาขาที่มีลักษณะเปนสหวทิยาการใหมากขึ้น เพื่อเปนทางเลือก
และรองรับการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น  โดยสนับสนนุและสงเสริมใหมีการจัดทาํ
หลักสูตรใหม ๆ  ผลักดันและพัฒนาใหสาขาวิชาทีม่ีความพรอมสามารถเปดสอนไดทั้งในระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต สามารถตอบสนองตอความตองการและการพัฒนาสงัคม ประเทศชาต ิ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป  
                    1.4  สาขาวชิา   ปรากฏวา  สาขาวชิาที่มมีหาบัณฑิตมากที่สุด คือ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (กศ.ม.)  ทัง้นีน้าจะเปนเพราะวา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) เปนหลักสูตรที่เปดสอน
มาตั้งแตปแรกเร่ิมและเปดสอนมาอยางตอเนื่องมาจนถงึปจจุบนัมีจํานวนผูเรียนมากกวาสาขาวิชาอื่น ๆ  จงึ
ทําใหจํานวนมหาบัณฑิตทีสํ่าเร็จการศึกษามีมากกวาสาขาวิชาอื่น ๆ ดวย  สวนสาขาวิชาทีม่ีมหาบัณฑิต
นอยที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.) อาจเปนเพราะวาเปนสาขาวิชาทีเ่ปดสอนมาไดไมนาน และเปด
สอนเฉพาะภาคปกติ อีกทัง้จาํนวนผูเรียนมนีอย จงึทําใหมหาบัณฑิตทีสํ่าเร็จการศึกษานอย 
                    1.5   ปการศึกษาที่สาํเรจ็    ปรากฏวา  ปที่มหาบัณฑิตสําเร็จการศึกษามากที่สุด คือ ป
การศึกษา 2543  ทั้งนีน้าจะเปนเพราะวา ในชวงปการศึกษา 2543 มหาวทิยาลยัเปดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น มีจาํนวนผูเรียนมากขึ้น   นอกจากนี้มหาวทิยาลยัมีโครงการ
ความรวมมือเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบนัราชภฏัซึ่งกําหนดใหนิสิตทาํวทิยานพินธดวย  จงึทาํใหมี
นิสิตสงวทิยานิพนธเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษามากกวาปการศึกษาอื่น ๆ และในการวิจัยครั้งนี้ถือเอาป
การศึกษา 2543 เปนปลาสุดในการเกบ็ขอมูล ดังนัน้ จึงมีนิสิตตกคางจาํนวนหนึง่ทัง้ที่จะหมดระยะเวลา
การศึกษาและยังไมหมดระยะเวลาการศึกษามาเรงสอบปากเปลาวทิยานพินธและสงวทิยานพินธเพื่อขอ
อนุมัติสําเร็จการศึกษาใหทนัในปการศึกษานี้ดวย จึงทาํใหมีจาํนวนมหาบัณฑิตมากที่สุด 
               2.  สถานภาพของวิทยานิพนธ 
                    2.1  ระเบียบวิธวีิจัย  ในภาพรวม ปรากฏวา เปนการวิจยัเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ 
เมื่อพิจารณาตามหลกัสูตรและสาขาวิชา ปรากฏวา การทาํวทิยานพินธของมหาบัณฑิตหลกัสูตร กศ.ม. 
เกือบทกุสาขาวิชาใชระเบยีบวิธีวิจยัเชงิปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ  ยกเวน สาขาวิชาภาษาไทยที่ใช
ระเบียบวิธวีิจยัเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ   สําหรับสาขาวิชาในหลกัสูตร ศศ.ม. ใชระเบียบวิธวีิจัยเชงิ
คุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ  ทั้งนี้นาจะเปนเพราะธรรมชาติของสาขาวิชาจึงทําใหตองใชระเบียบวิธีวิจยัเชงิ
คุณภาพในการทําวทิยานพินธ        จากขอมูลเหลานี้มหาวทิยาลัยจึงควรมกีารสนับสนนุและสงเสริมให
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทําวทิยานพินธใหมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อจะไดมีความรู ทกัษะ และ
ประสบการณในดานการวจิยัมากขึน้ อันจะสงผลใหนิสิตทํางานวิจัยไดอยางมีคุณภาพ  ซึ่งจากขอมูลของ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา พบวา หลงัปการศึกษา 2543 เปนตนมา มหีลายสาขาวิชาที่สนับสนนุและสงเสริม
ใหนิสิตทําวทิยานพินธโดยใชระเบียบวธิีวจิัยเชิงคุณภาพมากขึ้น                     



                    2.2  หัวขอ/ประเด็นปญหาในการทาํวิทยานิพนธ    จําแนกตามหลกัสูตรและสาขาวชิา 
ปรากฏวา หวัขอประเด็นปญหาที่มหาบณัฑิตหลักสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา ทาํวทิยานพินธมากที่สุด คือ 
การเรียนการสอน, วิชาการ, หลักสูตร, ฝกสอนฝกงาน  หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา มากที่สุด คือ 
การบริหารบุคลากร   หลกัสตูร กศ.ม. ภาษาไทย มากทีสุ่ด คือ งานประพันธ, วรรณกรรม     หลักสูตร กศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ มากที่สุด คือ การอาน    หลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร มากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร   หลกัสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มากที่สุด คือ การพัฒนาแบบประเมิน, แบบทดสอบ 
หลักสูตร ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา มากที่สุด คือ วัฒนธรรม, ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรม และหลักสูตร 
ศศ.ม. ภาษาไทย  เปนหวัขอ/ประเด็นปญหาเกี่ยวกับภาษาทัง้หมด     จึงนาจะเปนประโยชนที่มหาวิทยาลัย
และสาขาวิชาจะใชขอมูลเหลานี้ไปพจิารณากําหนดทิศทางและแนวทางในการสงเสริมการวิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษา  รวมทั้งสาขาวิชาและนิสิตสามารถกําหนดหวัขอ/ประเด็นปญหาในการทาํวทิยานพินธได
อยางเหมาะสมกับสาขาวิชามากขึ้น ไมเกดิความซ้ําซอนกับงานวิจยัที่ผูอ่ืนทําไวแลว สามารถทํางานวิจยัที่
ครอบคลุมศาสตรของสาขาวิชา ทัง้นี้เพื่อใหเกิดความรูใหม และนําผลการวิจยัไปใชใหเปนประโยชนตอไป 
                    2.3  แหลงขอมูล/กลุมประชากรในการทําวิทยานพินธ     จําแนกตามหลักสูตรและ
สาขาวิชาปรากฏวา แหลงขอมูล/กลุมประชากรทีม่หาบัณฑิตหลักสตูร กศ.ม. การอุดมศกึษา ทาํ
วิทยานิพนธมากที่สุด คือ ผูบริหาร, อาจารย, นิสิตนกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  หลักสูตร กศ.ม. การ
บริหารการศึกษา มากที่สุด คือ ผูบริหาร, ครู, อาจารย, นักเรียน, บุคลากรสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา  
หลักสูตร กศ.ม. ภาษาไทย มากที่สุด คือ งานประพนัธในลักษณะตาง ๆ    หลกัสตูร กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
มากที่สุด คือ นักเรียนระดบัมัธยมศึกษา    หลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร มากที่สุด คือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา หลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มากที่สุด คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตร ศศ.
ม. ไทยคดีศึกษา มากที่สุด คือ กลุมคนและองคกร  และหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย มากที่สุด คอื ชาวไทย
เชื้อสายจนี     จงึนาจะเปนประโยชนที่มหาวทิยาลยัและสาขาวิชาจะใชขอมูลเหลานี้ไปพิจารณาวางแผน
กําหนดทิศทางและกลุมเปาหมายในการทาํวทิยานพินธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเหมาะสมกับ
แตละสาขาวิชาเพื่อใหไดความรูใหม และสามารถนําไปใชประโยชนแกหนวยงาน สังคม และประเทศชาติ
ตอไป 
                    2.4  พื้นที/่จังหวัดที่ทําวิทยานิพนธ       ในภาพรวม ปรากฏวา พืน้ที/่จังหวัดที่มหาบัณฑิต
ทําวิทยานิพนธมากที่สุด คอื จังหวัดสงขลา  ทัง้นีน้าจะเปนเพราะวาเปนพืน้ที่ที่มหาวทิยาลยัตั้งอยู ผูเรียน
สวนใหญจะมภูีมิลําเนาหรือปฏิบัติงานอยูในจังหวัดสงขลา จงึมีความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ติดตอประสานงาน อีกทั้งประหยัดคาใชจายในการทาํวจิัย เหลานี้เปนตน  จงึทาํใหมีผลงานวทิยานพินธใน
พื้นที่จังหวัดสงขลามากที่สุด    เมื่อจําแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชา ปรากฏวา พืน้ที/่จังหวัดที่มหาบัณฑิต   
หลักสูตร กศ.ม. การอุดมศึกษา ทําวิทยานพินธมากทีสุ่ด คือ ทั้งภาคใต    หลกัสูตร กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา มากที่สุด คือ จงัหวัดสงขลา   หลักสูตร กศ.ม. ภาษาไทย มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา   หลักสูตร  



กศ.ม. ภาษาองักฤษ มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา  หลกัสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร มากที่สุด คือ จงัหวัดสงขลา  
หลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มากที่สุด คือ จงัหวัดสงขลา  หลักสูตร ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา มากที่สุด 
คือ จังหวัดสงขลา และหลกัสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดภูเก็ต      จงึนาจะเปน
ประโยชนที่มหาวิทยาลัยและสาขาวชิาจะใชขอมูลเหลานี้ไปพจิารณาวางแผนกําหนดพืน้ที่ในการทํา
วิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่ในเขตบริการของ
มหาวิทยาลยั  โดยเฉพาะในพืน้ที่จงัหวดัพัทลุงซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวทิยาลยัอีกแหงหนึ่ง   และเพื่อใหได
ประโยชนอยางแทจริงควรมกีารวิจยัแบบเจาะจงพืน้ที ่ (Area Study) ซึ่งจะทําใหเขาถึงสภาพและปญหาที่
แทจริงของชุมชน  ตลอดจนสามารถแกไข ปรับปรุง และพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
               1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
                    1.1  มหาวทิยาลัยและสาขาวิชาควรนําเอาขอมูลจากการวิจัยนี้ไปใชในการวางแผนกําหนดทิศ
ทางการทําวิทยานพินธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาใหเกดิความเหมาะสม ไมซ้ําซอนกับผูอ่ืนที่
ทําไวแลว  ครอบคลุมพื้นที่ในภาคใตทัง้ในแงของแหลงขอมูล/กลุมประชากร  ในแงของพืน้ที/่จังหวัดทีท่ํา
วิทยานิพนธ เพื่อกอใหเกิดความรูใหมที่เปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน องคกร ชุมชน
ทองถิน่ และประเทศชาติไดเปนอยางด ี
                    1.2  มหาวทิยาลัยควรกาํหนดหัวขอวิจยัทีม่หาวิทยาลยัตองการจะศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา 
ตามทิศทาง แผนงาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทัง้เปนเรื่องที่มหาวทิยาลยัตองการจะทาํวิจัยและ
อยูในแผนการวิจัยของมหาวทิยาลยั เพื่อใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเลือกหวัขอที่ตนมีความสนใจมี
ความถนัดและสามารถนาํไปใชประโยชนไดอยางแทจริงมาเปนผูชวยในการทําวิจัย  โดยมหาวิทยาลัย
อาจจะชวยเหลือสนับสนนุในเรื่องงบประมาณในการทาํวิจัยใหแกนิสิต ซึ่งจะเปนการแกปญหาการขาด
แคลนงานวิจยัที่เปนประโยชนตอมหาวทิยาลัย   และนาจะเปนประโยชนมากกวาที่นสิตจะเลือกหัวขอวิจยัที่
ผูอ่ืนไดทําไวแลว  ซึง่สวนใหญจะเปนเรื่องที่ใกลเคียงกับเร่ืองที่มกีารทําวิจัยไวแลว  โดยการหันมาให
ความสาํคัญและศึกษาวิจัยในเรื่องใหม ๆ ที่นาสนใจ เปนปญหาเรงดวน หรือใหไดมาซึ่งความรูใหม ที่จะเปน
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย หนวยงาน สังคม และประเทศชาติตอไป 
                    1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูรอยางตอเนือ่งและมีความสอดคลองกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ ดาน มีการ
นําเอาเนื้อหารายวิชาใหม ๆ ที่นาสนใจ และมีความทนัสมัยบรรจุไวในหลกัสูตร เพือ่เปนพืน้ฐานความรูแก
นิสิตที่จะนาํไปสูการทาํวทิยานพินธในเรือ่งใหม ๆ มากยิ่งขึ้นตอไป 
                    1.4  จากการศึกษา พบวา วิทยานิพนธของมหาบัณฑติมหาวิทยาลยัทักษิณ มีความนาสนใจ
และเปนประโยชน  แตยังขาดการเผยแพรและนําไปใชประโยชนอยางจริงจงัและตอเนื่อง  จึงควรสนับสนนุ



และสงเสริมใหมีการเผยแพรวิทยานพินธอยางกวางขวางมากยิง่ขึ้น เชน การตีพิมพลงในวารสารวิชาการ 
การจัดประชุมทางวิชาการเพื่อใหนิสิตเสนอผลงานวิทยานพินธ และการสนับสนุนใหนิสิตไปรวมเสนอ
ผลงานวทิยานิพนธตอที่ประชุมวิชาการซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก เปนตน  
               2.  ขอเสนอแนะในการวิจยัตอไป 
                    2.1 ควรมีการสังเคราะหและวิเคราะหวทิยานพินธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ ในแต
ละสาขาวชิาอยางละเอียดลกึซึ้ง 
                    2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัถงึสถานภาพของภาคนพินธ ประสบการณวิจัย และงานวิจยั ของ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ ที่เรียนแผน ข ดวย  
                    2.3  จากที่ไดศึกษาวทิยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัทกัษิณ พบวา ในสวนของ
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไปของวิทยานพินธแตละเรื่อง มีประเด็นทีน่าสนใจ นาศกึษาคนควาอยางตอเนื่อง 
และสามารถวจิัยตอยอดจากผลการวจิัยทีไ่ดศึกษาคนควาไวแลว  นิสิตจงึควรใหความสนใจในประเด็น   
ตาง ๆ เหลานีด้วย เพื่อเปนขอมูลที่จะใชประโยชนในการศึกษาคนควาและทําวิทยานพินธของนสิิตตอไป 
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