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Abstract 
 

 The purpose of this research was threefold: to study the level of opinions 
regarding factors that are inducive to success in thesis writing of graduate students at 
Thaksin University and compare them; to analyze the order of factors; and to study the 
current problem areas.  The study also compiled suggestions regarding factors that are 
inducive to success in Thaksin University graduate students’ thesis writing. 
 The research sample group was 225 graduate students who were enrolled in the 
Thesis Writing Program (Plan A program) and graduated between the first semester of 
1997 and the summer semester of 2000. The data collection instruments were a 
questionnaire and an interview questionnaire.  The statistics utilized in the analysis of the 
data were mean, standard deviation, alpha co-efficiency, t-test and F-test. 
 The results revealed that: 

1.The overall level of the graduate students’ opinion regarding factors that are 
inducive to success in thesis writing was high.  The order of factors that are inducive to 
success ranging from the highest to the lowest was as follows: characteristics of 
research advisors, characteristics of graduate students, academic experience of 
graduate students, and academic service of the university. 
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 2. Overall, the graduate students who differed in student status, marital status, 
curriculum, area of study, job situation while writing the thesis, and research 
methodology, did not state different opinions regarding factors that are inducive to 
success in thesis writing.  However, they showed different opinions regarding the time 
spent on writing the thesis, from enrollment time until graduation. 
 Suggestions regarding the success of thesis writing were as follows.  Students 
should select thesis topics according to their interests and their capability to finish them.  
They should write every section of their theses by themselves and should form a help-
group to assist each other.  The university should make available up-to-date and 
adequate number of books, textbooks, and documents.  Information searching service 
should be quick and up to date and adequate.  Thesis advisors should devote their time 
to read students’ theses and give suggestions.  Finally, thesis advisors should have 
research experience and hold academic titles.  
 
บทคัดยอ 

 

               การวิจัยนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อทราบระดับและเปรียบเทียบความคิดเหน็ เพือ่วิเคราะห 
อันดับของปจจัย และเพื่อศึกษาสภาพปญหารวมทัง้ขอเสนอแนะเกีย่วกับปจจัยทีส่งผลตอความ 
สําเร็จในการทาํวทิยานพินธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ   
               กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ มหาบัณฑิตมหาวทิยาลัยทักษิณ ทีท่ําวิทยานิพนธ 
(เรียนแผน ก) ที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยทักษณิ ระหวางภาคเรียนตน ปการศึกษา 2540 
ถึงภาคเรียนฤดูรอน ปการศกึษา 2543 จํานวน 225 คน  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู
เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์แอลฟา คาท ี(t – test)  และคาเอฟ (F – test)  
               ผลการวิจยัปรากฏดังนี ้
               1.  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ มีความคิดเห็นเกีย่วกบัปจจัยที่สงผลตอความ 
สําเร็จในการทาํวทิยานพินธในภาพรวมอยูในระดับมาก  ปจจัยทีม่ีความสําคัญเปนอนัดับหนึ่ง คือ  
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ รองลงมา คือ คุณลักษณะของนิสิต ประสบการณ 
วิชาการของนสิิต และการบริการวิชาการของมหาวทิยาลัย ตามลําดับ 
               2.  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ  ที่มีสภาพนิสิต  สถานภาพสมรส  หลักสตูร
การศึกษา  สาขาวิชา  ภารกิจการงานขณะที่ทาํวทิยานพินธ  และระเบียบวธิีของการวิจัยที่ทาํ       
วิทยานิพนธตางกนั มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการทาํวิทยานิพนธใน
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ภาพรวมไมแตกตางกนั สวนระยะเวลาที่ใชในการทาํวทิยานพินธนับจากเริ่มเขาศึกษาจนสาํเร็จ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกนั                
               ขอเสนอแนะในการทําวิทยานพินธใหประสบความสาํเร็จมีดังนี ้ นสิิตควรเลือกหวัขอ
วิทยานิพนธทีต่รงกับความสนใจและความถนัด ทาํวิทยานิพนธดวยตนเองทัง้หมดทุกขั้นตอน    
รวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันในการทาํวทิยานพินธ มหาวิทยาลัยควรจัดหาหนงัสือ ตํารา และเอกสาร
ตาง ๆ ที่ทนัสมัยและเพยีงพอ จัดบริการสบืคนขอมูลที่รวดเร็วและทนัสมัยอยางเพียงพอ  อาจารย
ที่ปรึกษาควรทุมเทเวลาเอาใจใสดูแลและใหคําปรึกษาแนะนาํนิสิตอยางเต็มที่ อาจารยที่ปรึกษา
ควรมีประสบการณการวจิัยและมีตําแหนงทางวิชาการ 
 
บทนํา      
             การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคญัยิ่งในการพฒันาคนใหมีคุณภาพเพยีบพรอมทั้งความรู 
ความสามารถ และสติปญญาเพียงพอทีจ่ะเปนกําลงัสาํคัญในการพฒันาประเทศใหเจริญกาวหนา  
โดยเฉพาะการศึกษาในระดบัที่สูงกวาปริญญาตรีซึ่งจัดเปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาความรู ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทางใหมีความชัดเจน และยงัมุงสรางบุคคลใหมีความเปน
เลิศทางวิชาการ สามารถพฒันาองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดจนวทิยาการสากลมาใชใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  ในระยะที่ผานมาสถาบันอุดมศึกษาทัง้ภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทยไดมีบทบาทอยางสาํคัญในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใหกับบานเมืองและ
เปนสถาบันหลักที่มีบทบาทชี้นําสงัคมมาโดยตลอด สังคมทัว่ไปไดใหการยอมรับและให
ความสาํคัญกบัสถาบนัอุดมศึกษาวาเปนหลักที่ประชาชนและองคกรตาง ๆ สามารถพึ่งพาได  เมื่อ
มีปญหาตองแกไขดวยวิชาการและปญญา ความหวงัของสงัคมและภารกจิที่มีอยูทําให
สถาบันอุดมศึกษาตองใชความพยายามอยางเตม็ทีท่ี่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหครบถวนและรักษา
ความเชื่อมั่นศรัทธาของสงัคมใหคงอยูตลอดไป  ซึ่งภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบตัิ
ส่ีประการ    คือ การจัดการเรียนการสอน การวจิัย การใหบริการวชิาการแกสังคม และการทาํนุ
บํารุงศิลป        วัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกจิดังกลาวจึงมคีวามสาํคัญยิง่ตอการพฒันา
ประเทศทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว  
             มหาวิทยาลัยทักษณิ เปนสถาบนัอุดมศึกษาในภาคใต ตั้งขึน้เพื่อเปนสถาบันการศึกษาที่
สนองตอบตอความตองการพัฒนากาํลังคนของทองถิน่ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดบั
บัณฑิตศึกษาอยางเปนทางการตั้งแตปการศึกษา 2523  ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบนั   มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหมหาบณัฑิตที่จบออกไปเปนผูที่มคีวามรู ความสามารถ ตอบสนองความตองการของสงัคม
และประเทศชาติไดอยางสงูสุด การจดัการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลัย
ทักษิณ ม ี 2 แผนการเรียน คือ แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทาํวทิยานิพนธ  และ   แผน ข เรียน



 4

รายวิชา แตไมทําวิทยานิพนธ ซึง่นิสิตจะตองเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกบัประสบการณวิจัย 3 – 6 
หนวยกิต   โดยเฉพาะในแผน ก(2) มหาวทิยาลยัไดใหความสาํคัญกับการทาํวทิยานพินธเปนอยาง
มากเพราะถือวานิสิตที่เรียนหลักสูตรนี้จะตองเปนผูที่มคีวามรูความสามารถในการทําวิจัย 
สามารถสราง    องคความรูใหม และนําไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน ทองถิ่น และ
ประเทศชาติ  ดังนัน้ มหาวทิยาลยัจึงไดเนนกระบวนการในการทําวทิยานพินธอยางเขมขนเพื่อให
เกิดคุณภาพแกตัวนิสิตเองและสงผลใหวิทยานพินธมีคณุภาพดวย   อยางไรก็ตาม จากการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานมา แมวานิสิตสวนใหญจะสามารถทําวิทยานพินธไดแลว
เสร็จและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีม่หาวิทยาลยักําหนด แตก็ยังมนีิสิตอีกจํานวนไมนอยที่
ใชเวลาในการเรียนรวมทั้งการทําวิทยานพินธเกนิกวาทีม่หาวิทยาลยักําหนด บางคนใชเวลาเกิน
เล็กนอยซึ่งกน็าจะพอเขาใจได แตบางคนใชเวลามากมายเกนิไปจนทาํใหเกิดการสญูเสียทางการ
ศึกษา กลาวคือ ไมสามารถผลิตกําลงัคนที่มีความรูความสามารถตอบสนองความตองการของ
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกวานัน้กลับทําใหหลกัสูตรถูกมองจากบุคคลภายนอกวาไม
คอยดีขาดคุณภาพ และไมคุมคากับการลงทนุทางการศึกษา นิสิตบางคนทาํวทิยานิพนธไมสําเร็จ 
บางคนหมดระยะเวลาการศึกษาเสียกอนที่จะสําเร็จ บางคนทิ้งงานวิทยานิพนธไปเลยจนเมือ่ใกล
จะหมดระยะเวลาการศึกษาแลวจึงไดรีบกลับมาทาํวทิยานพินธตอโอกาสทีจ่ะไดวิทยานพินธทีม่ี
คุณภาพแทบจะไมมีเนื่องจากเวลาเปนตวับังคับ รวมทัง้การมีจํานวนนิสิตตกคางสะสมเพิม่ข้ึน
เร่ือย ๆ เหลานี้เปนตน    ซึ่งนับเปนปญหาที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ทั้งในแงของการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา ในแงของภาระการ
เปนที่ปรึกษาวทิยานพินธ   ของอาจารย ในแงของการใชเวลาและคาใชจายของนิสิต และที่สําคัญ
ยอมสงผลตอคุณภาพของวทิยานพินธทีน่สิิตทําดวย 
             จากปญหาและผลกระทบตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมานี ้  จึงนาจะมีปจจัยหลาย ๆ ประการที่   
สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยทกัษิณ   อีกทัง้ตั้งแต
มหาวิทยาลยัไดดําเนินการจดัการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาตอเนื่องมาจนถงึปจจุบนัยัง
ไมไดมีการศึกษาวิจยัในเรื่องนี้อยางจริงจงั   ดังนัน้ ผูวิจัยในฐานะทีป่ฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการทาํวทิยานพินธของนิสิต  จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปจจัยทีส่งผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
เพื่อจะไดเปนขอมูลแกมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของในการวางแผนบริหารจัดการเกีย่วกับการทาํ
วิทยานิพนธของนิสิตเปนไปตามแผนการเรียนทีห่ลักสูตรกําหนด ซึง่จะสงผลใหการทําวิทยานิพนธ
ของนิสิตเปนไปอยางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพยิง่ขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
             1. เพื่อทราบระดบัความคิดเหน็ของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ เกี่ยวกบัปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ 
             2. เพื่อวิเคราะหอันดับของปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการทาํวทิยานพินธ ตามความ
คิดเห็นของมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
             3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเหน็ของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ เกี่ยวกบัปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ ตามตัวแปร สภาพนิสิต สถานภาพสมรส หลักสูตร
การศึกษา สาขาวิชา ระยะเวลาที่ใชในการทาํวทิยานพินธนับจากเริม่เขาศึกษาจนสําเร็จ ภารกจิ
การงานขณะที่ทาํวทิยานพินธ และระเบียบวิธีของการวจิัยทีท่ําวิทยานิพนธ 
             4.  เพื่อศึกษาสภาพและปญหา  รวมทัง้ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็
ในการทําวิทยานพินธของมหาบัณฑติ ส่ีดาน คือ ปจจัยดานประสบการณวิชาการของนิสิต ปจจัย
ดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
และปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิต   เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการใหสามารถ  
สงเสริมและสนับสนนุใหนิสิตประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธมากยิ่งขึน้ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
             1. มขีอมูลเพื่อเปนแนวทางแกนสิิตระดับบัณฑิตศึกษาในการวางแผนการทําวทิยานพินธ
ของตนเองใหเกิดความเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผล 
             2. มีขอมูลเพื่อเปนแนวทางแกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการพิจารณาใหคําปรึกษา
แนะนาํการทําวิทยานิพนธแกนิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
             3. มีขอมูลเพื่อเปนแนวทางแกมหาวิทยาลยัในการสนับสนนุทรัพยากรทีจ่ําเปนตอการทํา
วิทยานิพนธของนิสิต อีกทั้งมีขอมูลที่จะนาํมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานที่ใหบริการ
เกี่ยวกับการทาํวทิยานพินธแกนิสิตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตสามารถทําวิทยานพินธได
อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
             ผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังตอไปนี ้
             1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานพินธของ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ ส่ีดาน คือ ปจจัยดานประสบการณวิชาการของนิสิต ปจจัย    
ดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
และปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิต 
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             2.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
                  2.1  ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของมหาบัณฑิตทีท่ําวทิยานพินธ ไดแก 
                         2.1.1  สภาพนิสิต     จาํแนกเปน ภาคปกติ และภาคพเิศษ 
                         2.1.2  สถานภาพสมรส     จาํแนกเปน โสด และสมรส 
                         2.1.3  หลักสูตรการศึกษา     จาํแนกเปน การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) และ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
                         2.1.4  สาขาวิชา    จาํแนกเปน กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)   กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา)   กศ.ม. (ภาษาไทย)   กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)    กศ.ม. ([คณิตศาสตร)    ศศ.ม. (ไทยคดี
ศึกษา)  และ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
                         2.1.5  ระยะเวลาที่ใชในการทาํวทิยานพินธนับจากเริม่เขาศึกษาจนสําเร็จ  
จําแนกเปน ไมเกิน 3 ปการศึกษา และ 3 ปการศึกษาขึ้นไป 
                         2.1.6  ภารกิจการงานขณะที่ทาํวทิยานิพนธ    จาํแนกเปน ปฏิบัติหนาที่การงาน
ประจํา และไมมีหนาที่การงานประจํา 
                         2.1.7  ระเบียบวิธีของการวิจัยทีท่ําวิทยานพินธ   จําแนกเปน การวจิัยเชิงปริมาณ 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
                  2.2  ตัวแปรตาม   ไดแก   ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานพินธของ 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ ซึ่งจาํแนกเปนสี่ดาน คือ ปจจัยดานประสบการณวิชาการของ
นิสิต ปจจัยดานการบริการวชิาการของมหาวทิยาลยั  ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  และปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิต 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
             มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษณิ ทีม่ีสภาพนิสิต  สถานภาพสมรส หลักสูตรการศึกษา 
สาขาวิชา ระยะเวลาที่ใชในการทําวิทยานิพนธนับจากเริ่มเขาศึกษาจนสําเร็จ  ภารกิจการงาน
ขณะที่ทาํวทิยานพินธ และระเบียบวธิีของการวิจยัทีท่ําวทิยานพินธตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการทําวิทยานพินธแตกตางกนั 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
             ประชากรและกลุมตัวอยาง          
             1.  การเก็บขอมูลการวิจยัโดยการใชแบบสอบถาม    ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ ที่ทาํวทิยานพินธ (เรียนแผน ก) ที่สําเร็จการศึกษาระหวางภาค
เรียนตน ปการศึกษา 2540 ถึงภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2543 จํานวน 545 คน กําหนดเปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 225 คน โดยเทียบจากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 
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Morgan.1970 : 608) แลวใชวิธกีารสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยวิธีการจบั
ฉลาก 
             2.  การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั  ไดแก กลุมตัวอยางที่
ผูวิจัยคัดเลือกไว จํานวน 6 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งเปนตวัแทน
ของมหาบัณฑิตทีท่ําวิทยานิพนธ และเปนคนละกลุมกับกลุมตัวอยางทีเ่ก็บขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม 
 

             เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู  
             เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัสรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวของ ดงันี ้ 
             1.  แบบสอบถาม   แบงเปน 2 สวน คือ สวนที ่1  เปนแบบสอบถามแบบสาํรวจรายการ 
(check list)  ใชสําหรับรวบรวมขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  และ สวนที่ 2   เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ใชสําหรับสอบถามความคิดเห็นของ
มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยทกัษิณ เกี่ยวกบัปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวทิยานพินธ ตาม
แบบของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด            
ซึ่งกําหนดคาคะแนนเปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ โดยมีจํานวนขอคําถาม 45 ขอ  
             ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัทักษิณ เพื่อขอความรวมมอื
ใหมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยทกัษิณ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม และสงคืนผูวจิยั
ภายในระยะเวลาที่กําหนด   โดยสงแบบสอบถามไป จาํนวน 225 ฉบับ ไดรับคืน 204 ฉบับ เปน
แบบสอบถามที่สมบูรณสามารถนาํไปวิเคราะหขอมูลได จํานวน 204 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.67 
ของกลุมตัวอยาง    
              2.  แบบสัมภาษณ      ผูวิจัยไดกําหนดกรอบคําถามในการสัมภาษณ แลวเสนอใหผูทรง 
คุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะกอนนาํไปใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยขอ
หนงัสือจากมหาวิทยาลัยเพือ่ขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางที่คัดเลือกไวซึ่งเปนตัวแทนของ
มหาบัณฑิตทีท่ําวิทยานิพนธ จํานวน 6 คน (เปนมหาบัณฑิตหลักสตูร กศ.ม. จํานวน 3 คน และ
มหาบัณฑิตหลักสูตร ศศ.ม. จาํนวน 3 คน)     โดยเปนคนละกลุมกับกลุมตวัอยางที่ตอบแบบ      
สอบถามใหขอมูลแกผูวิจัยโดยการสัมภาษณ  
 

             การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
             ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดาํเนนิการดงันี ้ 
             1.  ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ในสวนที่ 1 และ 2  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวย
ระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS (Statistic Package for the 
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Social Sciences for Windows) ซึ่งคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์แอลฟา คาท ี(t – test) และคาเอฟ (F – test)  
             2.  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ    ผูวิจัยนาํมาวิเคราะหตามกรอบทีก่าํหนดไวเพื่อใหได    
คําตอบตามวตัถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
             จากผลการวิเคราะหขอมูล สารมารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยัไดดังนี ้
             1.  มหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัทกัษิณ มีความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็
ในการทําวิทยานพินธในภาพรวม ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ ปจจัย
ดานคุณลักษณะนิสิต และปจจัยดานประสบการณวิชาการของนิสิต อยูในระดับมาก   สวนปจจัย
ดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัอยูในระดับปานกลาง   เมือ่วิเคราะหอันดับของปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธตามความคดิเห็นของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปจจัยทีม่ีความสําคัญเปนอนัดับหนึ่ง คือ ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
รองลงมา คอื ปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิต ปจจัยดานประสบการณวิชาการของนิสิต และ
ปจจัยดานการบริการวชิาการของมหาวทิยาลัย ตามลาํดับ   ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ       
กริสนา นกสกุล (2531 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาองคประกอบที่เกีย่วของกับความสําเร็จในการทาํ  
วิทยานิพนธเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ องคประกอบดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ รองลงมา คือ องคประกอบดานคุณลักษณะของนิสิต องคประกอบดานประสบการณ
วิชาการของนสิิต และองคประกอบดานบริการวิชาการของมหาวทิยาลัย 
             การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี ้นาจะเปนเพราะวา การทําวิทยานิพนธเปนสิ่งสําคัญยิ่งสาํหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยทกัษิณไดกําหนดใหนิสิตตองทําวิทยานิพนธใหสําเร็จเพื่อ
เปนสวนหนึง่ของการสาํเร็จการศึกษา  โดยมุงใหนิสิตไดทําการศึกษาวจิัยหลงัจากที่ไดเรียน
รายวิชาตาง ๆ ครบตามหลกัสูตรแลว  การที่จะทําวิทยานพินธใหสําเร็จและมีคุณภาพไดนัน้ขึ้นอยู
กับปจจัยหลายดาน กลาวคือ ในปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณมีคณาจารยทีม่ีความรูและประสบการณในการทําวิจัยและเปนทีป่รึกษาวทิยานิพนธ 
ความสัมพันธที่ดีระหวางกันของอาจารยและนิสิต  ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของโสภา  ชูพชิัย
กุล และคน   อ่ืน ๆ (2518 : 109) ที่วิเคราะหวา ในการทําวิจัยระดับบ ัณฑิตศึกษาทีน่ิสิตจะตองทาํ
วิจัยดวย      ตนเองจําเปนจะตองมีอาจารยที่ปรึกษาคอยชวยเหลอืแนะนาํใหคําปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทสาํคัญในการสงเสริมใหนิสิตประสบความสําเร็จในการทาํวิจัย ซึง่
รวมทัง้ความรู ความสามารถ และคุณภาพในการควบคุมดูแล ตลอดจนทัศนคติและความสมัพนัธ
อันดีระหวางอาจารยกับนิสิตดวย  ในปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิต มหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลยัทักษิณ มีความ    อดทน ขยนั พากเพียร มคีวามตั้งใจจริงในการศึกษาคนควาเพื่อทาํ
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วิทยานิพนธ และมีการวางแผนการทําวทิยานพินธไวลวงหนา  สอดคลองกับทีก่ริสนา  นกสกลุ 
(2531 ; อางอิงมาจาก Nunnally. 1976 : 470) สรุปไววา นิสิตตองมีความเชื่อมั่น มีความมานะ
พยายามอยางเต็มทีท่ี่จะทํางานใหประสบความสาํเร็จ จะตองมีความเพียรพยายามโดยไมยอทอ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ในปจจัยดานประสบการณวิชาการของนิสิต มหาบัณฑิต มหาวทิยาลยั
ทักษิณ สามารถเลือกหัวขอที่จะศึกษาไดตรงกับความสนใจของตนเอง มีความสามารถในการ
เขียนเคาโครงและรายงานวจิัยและสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาวิชาเอกมาใชในการทํา
วิทยานิพนธไดเปนอยางดี สอดคลองกับที่นิภา           ศรีไพโรจน (2524 : 5, 10) กลาวไวสรุปไดวา 
การเลือกเรื่องที่จะวจิัยนั้นจะตองเปนเรื่องที่เหมาะสมกบัความรู ความสามารถ และทกัษะของ
ผูวิจัย  และผูวิจัยจะตองมคีวามรู เทคนคิวิธีในการเขียนรายงานการวิจัย จึงจะสามารถนําเสนอให
ผูอ่ืนไดรับทราบ ไดเขาใจ และมีความรูในเรื่องที่ผูวิจยัจัดทําขึ้นอยางละเอียดและชดัเจน และใน
ปจจัยดานการบริการวิชาการของมหาวทิยาลัยเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการทาํ
วิทยานิพนธใหความสะดวกและรวดเร็วในการออกหนังสือ    ติดตอแกนิสิต ระเบยีบและขอบังคับ
เกี่ยวกับการทาํวทิยานพินธมีความชัดเจน และมหาวทิยาลัยใหบริการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธที่
ถูกตองและรวดเร็ว      ดังนัน้ จึงสงผลใหมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ มีความคิดเห็นเกีย่วกบั
ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการทําวิทยานพินธอยูในระดับมาก  
             อยางไรก็ตาม ถงึแมวาในภาพรวม มหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยทักษิณ จะมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานพินธอยูในระดบัมาก  แตในปจจัยดานการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ปรากฏวา มีความคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง และจากการ
วิเคราะหอันดบั ปรากฏวา อยูในอันดับทายสุด     ดงันั้น มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการทําวิทยานพินธของนิสิต จงึควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การทาํวทิยานพินธของนิสิตใหมีคุณภาพและมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น  
             2.  มหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัทกัษิณ ที่มีสภาพนิสิตตางกัน มคีวามคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานพินธในภาพรวม ปจจัยดานประสบการณวิชาการของนิสิต 
ปจจัยดานการบริการวิชาการของมหาวทิยาลัย และปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธไมแตกตางกนั สวนปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิตมีความคิดเห็นแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมหาบณัฑิตภาคปกติมีคาเฉลี่ยความคิดเหน็สูงกวามหาบัณฑติ
ภาคพิเศษ  
             การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี ้ นาจะเปนเพราะวา การทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลัยทักษิณไมวาจะเปนนิสิตภาคปกติหรือภาคพิเศษก็ตาม ลวนแลวแต
ใช   หลกัสูตรเดียวกนัทัง้สิ้น มีกระบวนการ ข้ันตอน และรูปแบบ ในการทําวิทยานพินธเหมือนกนั 
อาจารยที่ทาํหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธก็เปนบุคคลและคณะเดียวกนัทัง้ภาคปกติและภาค
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พิเศษ การบริการของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการทาํวทิยานพินธของนิสิตก็ใหบริการเชนเดียวกนั 
และเทาเทียมกัน ตลอดจนมหาวทิยาลยัยังเปดใหบริการทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
เพื่อใหนิสิตทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษสามารถจะมาติดตอขอรับบริการไดตามความสะดวก       
ดังนัน้ จงึสงผลใหมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ ทีม่ีสภาพนิสิตตางกนั มีความคิดเห็นเกีย่วกบั
ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการทําวิทยานพินธไมแตกตางกนั  
             สวนในปจจัยดานคณุลักษณะของนิสิตที่มีความคิดเห็นแตกตางกนั โดยมหาบัณฑิตภาค
ปกติมีคาเฉลีย่ความคิดเหน็สูงกวามหาบัณฑิตภาคพเิศษ นัน้  นาจะเปนเพราะวา การเรียนในภาค
ปกตินั้นผูเรียนจะลาศกึษาตอเต็มเวลา จงึมีเวลาสําหรบัการเรียน การศึกษาคนควา และการติดตอ
กับอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธรวมทัง้การติดตอกับมหาวิทยาลยัไดมากกวาและมีความสะดวก
กวามหาบัณฑิตภาคพิเศษที่มาเรยีนเฉพาะนอกเวลาราชการและตองทาํงานประจาํควบคูไปกับ
การทาํวทิยานพินธดวย   ซึง่สอดคลองกบัผลการศึกษาของนนัทนา  รัตนอาภา (2526 : 87) ที่
พบวา นิสิตทีส่ามารถทําปริญญานิพนธเสร็จและสําเร็จการศึกษาไดทันนั้น  สวนใหญยังไมมงีาน
ทําและมเีวลาในการศึกษาและทําวิทยานพินธอยางเต็มที่  สวนผูที่สําเร็จการศึกษาหลงั
กําหนดเวลานัน้ สวนใหญมาเรียนขณะทีท่ํางานอยู โดยไมไดลาศึกษาตอ 
             3.  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทกัษิณ ทีม่ีสถานภาพสมรสตางกนั มีความคิดเห็นเกีย่วกบั
ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการทําวิทยานพินธในภาพรวม ปจจัยดานประสบการณวิชาการ
ของนิสิต ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ และปจจัยดานคณุลักษณะของ
นิสิตไมแตกตางกนั  สวนปจจัยดานการบริการวิชาการของมหาวทิยาลัย มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05      โดยมหาบัณฑิตที่มีสถานภาพสมรสมีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นสงูกวามหาบัณฑิตทีม่ีสถานภาพโสด 
             การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี ้นาจะเปนเพราะวา ไมวามหาบณัฑิตจะมีสถานภาพสมรสหรือ
สถานภาพโสด ลวนจาํเปนจะตองทาํวทิยานพินธใหสําเร็จ ตามระเบียบขอบังคับ ตามกระบวนการ 
ข้ันตอน และรูปแบบที่มหาวทิยาลยักาํหนดไวเชนเดียวกนั  ในสวนอาจารยทีท่ําหนาที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธก็เปนบุคคลและคณะเดียวกนั  อีกทัง้ดานคุณลักษณะสวนตัวของนิสิตเองก็จะตองมี
ความอดทน ขยันขันแข็ง และมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําวิทยานิพนธใหสําเร็จเชนเดียวกนั เปนตน  
ดังนัน้ จงึสงผลใหมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีสถานภาพสมรสตางกนัมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานพินธไมแตกตางกนั 
             สวนในปจจัยดานการบริการวิชาการของมหาวทิยาลยัทีม่ีความแตกตางกนัโดย
มหาบัณฑิตทีม่ีสถานภาพสมรสมีคาเฉลี่ยความคิดเหน็สูงกวามหาบณัฑิตที่มีสถานภาพโสดนัน้ 
นาจะเปนเพราะวา ผูที่มสีถานภาพสมรสมีภาระหนาที่จะตองดูแลเลี้ยงดูครอบครัว ตองมีเวลา
ใหกับครอบครัว ทาํใหมีเวลาสําหรับการทาํวทิยานพินธนอย  อีกทั้งในการติดตอหรือขอรับบริการ  
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ตาง ๆ จากมหาวทิยาลยัอาจทําไดไมสะดวกนัก มหาบัณฑิตเหลานี้จงึตองการเวลาและความ
สะดวกในการติดตอกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทําวิทยานพินธมากกวาผูที่มีสถานภาพโสด 
             4.  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาและสาขาวิชาตางกัน 
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการทาํวทิยานพินธในภาพรวมและราย
ปจจัยไมแตกตางกนั 
             การที่ผลการวิจยัเปนเชนนี ้ นาจะเปนเพราะวา มหาวทิยาลัยทักษิณไดกําหนดระเบียบ
ขอบังคับ รวมทั้งกระบวนการ และข้ันตอนตาง ๆ ในการทาํวทิยานพินธใหปฏิบัตเิชนเดียวกนัทกุ
คนไมวาจะเปนนิสิตหลักสูตรใดก็ตาม  นอกจากนี้มหาวทิยาลยัมีกระบวนการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการทาํวทิยานพินธของนิสิต  มกีารใหบริการเกี่ยวกบัการทําวิทยานพินธของหนวยงานที่
เกี่ยวของ    เพื่อใหนิสิตสามารถทําวทิยานพินธไดสําเร็จและมีคณุภาพเชนเดียวกนัทกุคนทกุ
หลักสูตร  ดังนั้น      จึงสงผลใหมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษา
และสาขาวิชาตางกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการทาํวิทยานิพนธไม
แตกตางกนั  
             5.  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ ที่มีระยะเวลาที่ใชในการทําวิทยานิพนธนับจากเริ่ม
เขาศึกษาจนสาํเร็จตางกันมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทํา         
วิทยานิพนธในภาพรวม ปจจัยดานประสบการณวิชาการของนิสิต และปจจัยดานคุณลักษณะของ
นิสิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .001  สวนปจจยัดานการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยั และปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธมีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  โดยทัง้ในภาพรวมและรายปจจัย มหาบัณฑิตทีม่ี
ระยะเวลาที่ใชในการทําวิทยานพินธนับจากเริ่มเขาศึกษาจนสาํเร็จไมเกิน 3 ปการศกึษามีคาเฉลี่ย
ความคิดเหน็เปนไปในทิศทางเดียวกนัคือสูงกวามหาบณัฑิตที่มีระยะเวลาที่ใชในการทํา
วิทยานิพนธนบัจากเริ่มเขาศึกษาจนสําเรจ็ 3 ปการศึกษาขึ้นไป 
             การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี ้ นาจะเปนเพราะวา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลัยทักษิณ กาํหนดระยะเวลาการศึกษาของนิสิตไวไมเกิน 5 ปการศึกษา กลาวคือ 
นิสิตภาคปกต ิไมเกนิ 10 ภาคเรียน และนิสิตภาคพิเศษไมเกิน 15 ภาคเรียน    ดังนั้น นิสิตจึงตอง
ทําวิทยานิพนธใหสําเร็จกอนที่จะหมดระยะเวลาการศึกษา  โดยผูที่ใชระยะเวลาในการทาํ      
วิทยานิพนธนบัจากเริ่มเขาศึกษาจนสําเรจ็ไมเกิน 3 ปการศึกษา จะมคีวามมุงมัน่และพยายามทีจ่ะ
ทําวิทยานิพนธใหสําเร็จโดยเร็วเพื่อขอนมุตัิสําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ผูที่ลาศึกษาตอ
สามารถกลับไปทํางานประจาํไดอยางเต็มที่โดยไมตองกลับมาทาํวทิยานพินธอีก สําหรับผูที่ไมได
ลาศึกษาตอจะไดทํางานประจําไดอยางเตม็ที่โดยไมตองทํางานควบคูไปกับการทําวทิยานพินธ 
และผูที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถจะดําเนนิการไดอยางตอเนื่องโดยไม
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เสียเวลา ซึง่ตรงขามกับผูที่ใชระยะเวลาในการทาํวทิยานพินธนับจากเริม่เขาศึกษาจนสําเร็จ 3 ป
การศึกษาขึ้นไป ที่อาจจะไมไดมีความมุงมั่นและความพยายามที่จะทําวิทยานพินธใหสําเร็จ
โดยเร็ว อีกทัง้อาจจะมีเหตุผลอ่ืน ๆ เชน ขณะทีท่ําวทิยานพินธจะตองทํางานประจําควบคูกนัไป
ดวยทาํใหไมมเีวลาที่จะทุมเทและสามารถจะแบงเวลาใหกับการทาํวทิยานพินธไดอยางเตม็ที ่   
บางคนที่ลาศึกษาตอแตตองกลับไปทาํงานกอนทัง้ทีท่ําวิทยานิพนธยงัไมสําเร็จเมื่อกลับไปทํางาน
แลวการทาํวทิยานพินธเปนไปดวยความไมสะดวกและคลองตัว      ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสมหวัง  พิธิยานวุัฒน และศิริชัย  กาญจนวาส ี (2523 : 206) ที่พบวา เหตุผลสําคัญที่ทาํให
นิสิตทาํ      วิทยานิพนธเสร็จชาคือนิสิตกลับไปทํางานประจํา จงึไมมีเวลาทําวทิยานพินธ    และ
จากขอมูล    ของสํานกังานบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัทักษิณ ปรากฏวา มนีิสิตจํานวนไมนอยที่
กลับไปทํางานประจําแลวไมไดทําวทิยานพินธอยางตอเนื่องแตมาเรงทําวิทยานิพนธในภาคเรียน
สุดทายและสาํเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดทายโอกาสที่จะไดวทิยานพินธที่มีคุณภาพแทบจะไมมี
เนื่องจากเวลาเปนตัวบงัคับ เปนตน  จากที่กลาวมาจึงสงผลใหมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยทักษิณ ที่
มีระยะเวลาทีใ่ชในการทําวทิยานพินธนับจากเริ่มเขาศกึษาจนสําเร็จตางกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบั
ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการทําวิทยานพินธแตกตางกนั  
             6.  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ ทีม่ีภารกิจการงานขณะที่ทาํวทิยานพินธตางกนัมี
ความคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานพินธในภาพรวม ปจจัยดาน
ประสบการณวิชาการของนสิิต ปจจัยดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และปจจัยดาน   
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธไมแตกตางกนั  สวนปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิต
มีความคิดเหน็แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05  โดยมหาบัณฑติที่ไมมีหนาทีก่าร
งานประจําขณะที่ทาํวทิยานิพนธมีคาเฉลี่ยความคิดเหน็สูงกวามหาบัณฑิตที่ปฏิบตัิหนาที่การงาน
ประจําขณะทีท่ําวิทยานิพนธ 
             การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี ้ นาจะเปนเพราะวา ปจจัยดานประสบการณวิชาการของนสิิต 
ปจจัยดานการบริการวิชาการของมหาวทิยาลัย และปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธนัน้ ไมนาจะเกี่ยวของกับเร่ืองของการที่นสิิตมีภารกิจการงานหรือไมมีภารกิจการงาน
ขณะที่ทาํวทิยานพินธแตอยางใด กลาวคอื ในปจจัยดานประสบการณวิชาการของนิสิตเปนเรื่องที่
ติดตัวนิสิตมาจากการเรียนและการศึกษาคนควาเอกสารตํารา เปนตน ในปจจัยดานการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย การบริการตาง ๆ เปนเรื่องที่มหาวทิยาลยัไดจัดเตรียมไวใหแกนสิิตทกุ
คนอยูแลว เปนตน และในปจจัยดานคณุลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธก็เชนเดียวกัน 
เปนเรื่องของคณุสมบัติและบุคลิกลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่จะเอื้ออํานวยแกนิสิตในการทาํ
วิทยานิพนธใหสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดเปนตน  ดังนัน้ จงึสงผลใหมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
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ทักษิณที่มีภารกิจการงานขณะที่ทาํวทิยานิพนธตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ความสาํเร็จในการทําวิทยานิพนธไมแตกตางกนั 
             สวนในปจจัยดานคณุลักษณะของนิสิตที่มีความคิดเห็นแตกตางกนั โดยมหาบัณฑิตทีไ่ม
มีหนาที่การงานประจําขณะที่ทาํวทิยานพินธมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสงูกวามหาบัณฑิตที่ปฏิบัติ
หนาทีก่ารงานประจําขณะทีท่ําวิทยานิพนธนั้น นาจะเปนเพราะวา ปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิต
เปนเรื่องของคณุสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตวัของนิสิตเองที่จะเปนสิ่งกระตุนและสงเสริมให
นิสิตทาํวทิยานิพนธสําเร็จ และที่สําคัญทีสุ่ดก็นาจะเปนเรื่องของเวลาที่นิสิตจะสามารถทุมเทใหกบั
การทาํวทิยานพินธไดอยางเต็มที่ โดยไมตองไปกังวลกับส่ิงอื่น ๆ เชน การทาํงานประจํา การดูแล
เลี้ยงดูครอบครัว เปนตน  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสมหวงั  พิธยิานุวฒัน และศิริชยั      
กาญจนวาส ี (2523 : 206) ที่พบวา เหตุผลสําคัญที่ทาํใหนิสิตทาํวทิยานพินธเสร็จชาคือนิสิต    
กลับไปทํางานประจําจึงไมมเีวลาทําวิทยานิพนธ  และยังสอดคลองกับทีน่ันทนา  รัตนอาภา 
(2526 : 87) ศึกษาพบวา นิสิตที่สามารถทาํวทิยานิพนธเสร็จและสําเร็จการศึกษาไดทนัตาม
กําหนดเวลานัน้สวนใหญยงัไมมีงานทาํ สวนผูที่สําเร็จการศึกษาหลังจากนัน้ เปนผูมาเรียนขณะที่
ทํางานอยูโดยไมไดลาศึกษาตอ และเปนผูที่ลาศึกษาตอเฉพาะชวงที่เรียนเนื้อหาวิชา เมื่อเรียนครบ
หมดแลวจงึกลับไปทํางานควบคูกับการทําวิทยานิพนธ ดังนัน้ มหาบัณฑิตที่ไมมีหนาที่การงาน
ประจําขณะทีท่ําวิทยานิพนธจึงมีเวลาและมีความคลองตัวในการทาํวิทยานิพนธมากกวา
มหาบัณฑิตทีต่องปฏิบัติหนาที่การงานประจําขณะทีท่ําวิทยานิพนธ 
             7.  มหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัทกัษิณ ที่ใชระเบยีบวิธีของการวิจัยที่ทาํวทิยานพินธตางกนั
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการทาํวทิยานพินธในภาพรวม ปจจัยดาน
การบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
และปจจัยดานคุณลักษณะของนิสิตไมแตกตางกนั  สวนปจจัยดานประสบการณวชิาการของนิสิต 
มีความคิดเหน็แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001   โดยมหาบัณฑติที่ใชระเบียบวิธี
ของการวิจยัทีท่ําวิทยานิพนธเชิงปริมาณมคีาเฉลี่ยความคดิเห็นสงูกวามหาบัณฑิตทีใ่ชระเบียบวิธี
ของการวิจยัทีท่ําวิทยานิพนธเชิงคุณภาพ 
            การทีผ่ลการวิจยัเปนเชนนี ้ นาจะเปนเพราะวา ในการทาํวทิยานพินธของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ นัน้ ไมวานิสิตจะทาํวทิยานพินธโดยใชระเบียบวิธีวิจยัแบบใดก็
ตาม นิสิตทกุคนลวนจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคบั ตามกระบวนการ และข้ันตอนตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลยักําหนดไวเชนเดียวกนัทัง้สิ้น  นอกจากนีใ้นเรื่องของคณุสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ กระบวนการในการใหคาํปรึกษาการทาํวทิยานพินธแกนิสิตก็มีลักษณะและรูปแบบ
เดียวกนั  อีกทั้งในดานคุณลักษณะสวนตัวของนิสิตเองไมวานิสิตจะทําวิทยานิพนธโดยใชระเบียบ
วธิีวิจยัเชงิปริมาณหรือเชงิคณุภาพ นิสิตทกุคนก็จะตองมีความมุงมัน่ อดทน ขยัน ตัง้ใจ และเพียร
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พยายามอยางเต็มทีจ่ึงจะสามารถทําวิทยานพินธใหสําเร็จไดอยางมีคณุภาพ     ดังนัน้ จงึสงผล   
ใหมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีใ่ชระเบียบวิธวีิจัยที่ทาํวทิยานพินธตางกนัมีความคิดเห็น    
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานพินธไมแตกตางกนั 
             สวนในปจจัยดานประสบการณวชิาการของนิสิตที่มีความคิดเห็นแตกตางกนัโดย
มหาบัณฑิตทีใ่ชระเบียบวิธขีองการวิจยัทีท่ําวิทยานิพนธเชิงปริมาณมคีาเฉลี่ยความคิดเห็นสงูกวา
มหาบัณฑิตทีใ่ชระเบียบวิธขีองการวิจยัทีท่ําวิทยานิพนธเชิงคุณภาพนั้น นาจะเปนเพราะวา        
พื้นฐานความรูและประสบการณเกี่ยวกับการวิจยัของนสิิตแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งที่เปน
พื้นฐานความรูและประสบการณวิจัยที่ไดศึกษาเลาเรียนมาตัง้แตระดับปริญญาตรีรวมทัง้พืน้
ฐานความรูและประสบการณวิจัยที่ไดจากการเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนีม้หา 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทกัษิณสวนใหญแลวจะทาํวทิยานพินธโดยใชระเบียบวธิีวิจัยเชิงปริมาณ
มากกวาเชิงคณุภาพ     ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของทรงธรรม  ธรีะกุล (2546 : 25)  ที่ศึกษา
สถานภาพของมหาบัณฑิตที่ทาํวทิยานพินธและสถานภาพของวทิยานพินธของมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ ตั้งแตปการศึกษา 2525 – 2543 ปรากฏวา มหาบัณฑิตของมหาวทิยาลยัทกัษณิทาํ     
วิทยานิพนธโดยใชระเบียบวิธีวิจยัเชงิปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ  (รอยละ 68.43 : 31.57) ดังนัน้      
จึงสงผลใหมหาบัณฑิตที่ใชระเบียบวธิีของการวิจยัทีท่ําวทิยานพินธเชิงปริมาณมีคาเฉลี่ยความ   
คิดเห็นสงูกวามหาบัณฑิตทีใ่ชระเบียบวิธขีองการวิจยัทีท่ําวิทยานิพนธเชิงคุณภาพ 
             8. จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง มีประเดน็ทีน่าสนใจเกีย่วกับปจจัยทีส่งผลตอ
ความสาํเร็จในการทําวิทยานิพนธ ดงันี้  การเพิ่มพนูประสบการณวิจัยใหแกนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษาใหสามารถทาํวิจัยไดและวิจยั  การจัดหาหนงัสือ ตาํรา วทิยานพินธ งานวิจัย และ
เอกสารตาง ๆ ให   มีความทันสมยัและเพียงพอ การลดขั้นตอนในการทําวิทยานพินธใหมีความยืน
หยุนและคลองตัวมากขึ้น  มีระบบการทําวิทยานิพนธและรูปแบบการใหคําปรึกษาวทิยานพินธ
นิพนธที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  อาจารยที่ปรึกษาควรทุมเทเวลา เอาใจใสด ู และใหคําปรึกษา
แนะนาํนิสิตอยาง   เต็มที ่  อาจารยที่ปรึกษาควรมีประสบการณวิจยัและมีตําแหนงทางวิชาการ  
นิสิตควรเลือกหัวขอวทิยานพินธที่ตรงกบัความสนใจและความถนัด  ทําวิทยานิพนธดวยตนเองทกุ
ข้ันตอนเพื่อจะไดมีประสบการณวิจัยและนําไปใชประโยชนไดจริง และมีการรวมกลุมเพื่อนเพื่อ
ชวยเหลือกนัในการทําวิทยานิพนธ  
             จากประเด็นตาง ๆ เหลานี้ มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวชิา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะตองตระหนกัและใหความสําคัญในการดําเนนิการเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาปจจัยเหลานี้ให
สามารถเอื้ออํานวยสงเสริมและสนับสนนุการทาํวทิยานพินธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดคุณภาพทัง้วทิยานพินธตัวนสิิตมากยิง่ขึ้นตอไป 
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ขอเสนอแนะ  
             1.  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชประโยชน   
                  1.1   ผลการวิจยัจากแบบสอบถาม  ปรากฏวา  ปจจัยดานการบริการวิชาการของ 
มหาวิทยาลยัเพียงดานเดยีวที่มหาบัณฑิตมีความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง ขณะที่ในภาพรวม 
และปจจัยดานอื่น  ๆ อยูในระดับสูง    และจากการวิเคราะหอันดับปรากฏวาปจจัยดานการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเปนปจจัยที่มหาบัณฑิตเหน็วามีความสาํคัญเปนอันดับสุดทายที่สงผล
ตอความสําเรจ็ในการทําวิทยานพินธจากทั้งหมดสี่ปจจัย  มหาวิทยาลัยจึงควรจะใหความสําคญั
กับการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการของมหาวทิยาลยัทีเ่กี่ยวของเพื่อใหสามารถสงเสริม
และสนับสนนุการทาํวทิยานพินธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด     
โดยเฉพาะในดานปริมาณเอกสารและตําราที่เกีย่วของกับการทําวิทยานพินธของนิสิต ความ
สะดวกในการใหบริการเครื่องคอมพวิเตอรของมหาวทิยาลัยเพื่อการสืบคนขอมูล การปรับปรุง
ข้ันตอนและกระบวนในการทําวิทยานิพนธใหมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และคลองตัวมาก
ยิ่งขึ้น การประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหนิสิตติดตอขอความรวมมือในการทาํ
วิทยานิพนธ และการจัดหาเงินทนุสนับสนุนการทาํวทิยานพินธใหแกนิสิตอยางเพยีงพอและทั่วถึง
มากยิง่ขึ้น เปนตน 
                  1.2  ผลการวิจยัจากการสัมภาษณในเชงิลกึ    ทําใหไดขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
แกไขและพัฒนาปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการทาํวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใน
แงมุมตาง ๆ มากขึ้น  มหาวิทยาลยัจึงควรนาํเอาขอเสนอแนะเหลานี้ไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในบริบทตาง ๆ ของมหาวทิยาลยั   เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
การเรียนการสอนและการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมี         
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นตอไป 
                  1.3  มหาวทิยาลัยควรนําผลจากการวิจัยในครั้งนี้ กําหนดเปนประเด็นในการจัด 
ประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเกีย่วของเพื่อจัดทาํแผนและโครงการ              
ในการพัฒนาระบบการทาํวทิยานพินธ รูปแบบการใหคําปรึกษาวทิยานพินธ และกําหนด       
มาตรฐานในการควบคุมวทิยานพินธทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธิภาพ รวมทัง้ประกาศเปนนโยบาย
ของมหาวทิยาลัยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 

             2.  ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจยัตอไป 
                  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการทาํวทิยานพินธจากผู     
เกี่ยวของอื่น ๆ ไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 
และเจาหนาทีท่ี่ใหบริการเกีย่วกับการทาํวทิยานพินธ ซึ่งจะทําใหไดขอมูลในเชิงลกึ ครอบคลุม
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บริบทและแงมุมตาง ๆ  เพื่อนาํผลการวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาไดอยางตรงจุด 
ตลอดจนสามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการทําวทิยานพินธของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
                  2.2  ควรศึกษาวจิัยเพื่อพัฒนาระบบการทาํวทิยานพินธ รูปแบบการใหคําปรึกษา 
วิทยานิพนธ และกําหนดมาตรฐานในการควบคุมวทิยานพินธทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลยัทักษณิ 
 

บรรณานุกรม 
กริสนา  นกสกุล. (2531). องคประกอบทีเ่กี่ยวของกับความสาํเร็จในการทาํปริญญานพินธของ 
             นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร. ปริญญานิพนธ  
             กศ.ม. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร.  
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2536). รายงานการวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพในการผลิตกําลังคนระดับสูง.  
             กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลยั. 
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2541). แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ :   
             สํานกังานปลัดทบวงมหาวิทยาลยั. 
ทรงธรรม  ธีระกุล. (2546). รายงานการวจิยั เร่ือง สถานภาพของมหาบัณฑิตทีท่ําวทิยานพินธและ 
             สถานภาพของวทิยานพินธของมหาวิทยาลยัทักษิณ. สงขลา : สํานักงานบัณฑิตศึกษา  
             มหาวิทยาลัยทักษณิ. 
นุกูล  บํารุงไทย. (2544). รายงานการวิจัย เร่ือง สภาพปญหาและสาเหตุการใชเวลาเรียนเกินกวาที ่
             หลักสูตรกําหนดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา. พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
             นเรศวร. 
นิภา  ศรีไพโรจน. (2524). การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสถิติเพื่อการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร  
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 
นันทนา  รัตนอาภา. (2526). ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลาและ 
             หลังกําหนดเวลาของหลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑิต.  วทิยานิพนธ ค.ม.  
             จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั. 
มหาวิทยาลยัทักษิณ. (2543). คูมือการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543. 
มหาวิทยาลยัทักษิณ. (2544). คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544. 
สมหวงั  พธิิยานวุัฒน และศิริชัย  กาญจนวาสี. (2523). “การทาํวทิยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
             สภาพปจจุบนั”  ใน เสริมสมรรถภาพบัณฑิตศกึษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณ 
             มหาวิทยาลัย. 
โสภา  ชพูิชัยกลุ และคนอื่น ๆ. (2518). การวิจัยและบรรณานุกรม. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ 



 17

             มหาวิทยาลัยรามคาํแหง.  
Krejcie, Pobert V. and Daryle W Morgan. (1970). ‘”Determining Sample Size for  
            Research Ativities”. Journal of Educational and Psychological Measurement.  
            30 : 607 – 610.   
Likert, Rensis. (1980). The Human Organization. New York : Mc Graw Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Factors that are Inducive to Success in Thesis Writing of Th
	ทรงธรรม  ธีระกุล
	กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
	Songtham  Teerakul
	M.Ed. (Educational Administration)
	Office of Graduate Studies at Thaksin University
	ข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม


