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บทคดัย่อ 
 

การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบั การวิเคราะห์และการจดัลาํดบัความสาํคญั เปรียบเทียบความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ
เกียวกบัปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ  ทงั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนตวัของนิสิต   2) ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร 3) ดา้นความรู้ในการทาํวิจยั  4) ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ           
5)  ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั  6) ดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั โดยประชากร ไดแ้ก่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ชนัปีที 
4 และ 5 ทีศึกษาในแผน ก  (ทาํวิทยานิพนธ์)   และสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จาํนวน 111 คน สุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ 
(Yamanae) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  ขนัตาํจาํนวน  87 คน   โดยคณะผูว้ิจยัสามารถเก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 101 คน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิแอลฟา ค่าที   (t – test)  และค่าเอฟ (F – test)  

ผลการวิจยัปรากฏดงันี 
1.  ความคิดเห็นของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาเกียวกับปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ พบว่า โดยภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตรและดา้น
อาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

2.  การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ พบวา่ นิสิตมีความคิดเห็นและใหค้วามสาํคญัเกียวกบัปัจจยั
ในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ จากปัจจยัทงั  6  ดา้น  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  1) ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต 2) ดา้น
ความรู้ในการทาํวิจยั  3) ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั  4) ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร 5) ดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/
แนวปฏิบติั  6) ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ  ตามลาํดบั  

3. นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณทีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .05 โดยนิสิตเพศชายมีค่าเฉลียความคิดเห็นสูงกวา่เพศหญิง  

4. นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ทีมีอาย ุสถานภาพการสมรส สถานภาพการทาํงาน ประสบการณ์ทาํวิจยัก่อน
เขา้ศึกษา และทีพกัอาศยัต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

5. มหาวิทยาลยัควรให้ความสาํคญัเกียวกบัการจดัสัมมนาเบืองตน้แก่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาก่อนเริมเรียน เพือให้ตระหนกั
และเห็นความสาํคญัของการทาํวิจยั รวมถึงการจดัอบรมเพือเพิมพนูทกัษะทางการวิจยัใหแ้ก่นิสิต ฯลฯ อีกทงันาํผลจากการวิจยัครังนี      
ใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางแก่หลกัสูตร สาขาวิชา  คณะ ในการวางแผนการควบคุมคุณภาพการทาํวิจยัและระยะเวลาการศึกษาของนิสิต 
โดยอาจออกเป็นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัทีเขม้งวดกบันิสิตใหม้ากขึนเพือนิสิตสาํเร็จการศึกษาตามเวลา ไม่มีการพน้สภาพและก่อใหเ้กิด
การสูญเปล่าทางการศึกษาต่อไป   

 



2 
 

Abstract 
 

The objective of this research were to study the level, analyse and ranking the factors that related to the late 

finishing study, and also compare the opinion and recommendation for the graduate study of Thaksin University in       

6 aspects were 1. the student’s personal 2. curriculum management the step 3. the knowledge in doing the thesis 4. the 

service of data searching 5. thesis advisor and 6. regulation and rules involved. The research population was the 

graduate student who study in plan A (do the thesis) in the 4th and 5th year  who graduate in the 2012 academic year 

totally 111 persons. The sample was 87 student,  random by using Yamane formula but the real sample of this research 

was 101 student. The statistic use for data analyzing were percentage, mean, standard deviation, alpha – coefficient,     

t-test and   F-test 

The research results were as follow :  

1. The opinion of the graduate student about the factors related to the late finishing the study at Thaksin 

University in general and in every aspect were at the moderate level except  the aspect of curriculum management and 

the thesis advisor had the opinion at the low level 

2. The ranking of an important factors which relateted to the late finishing study in 6 aspects from high to low 

were were 1) the student’s personal factors  2) the knowledge in doing the thesis 3) thesis advisor 4) curriculum 

management  5) the step regulation and rules involved  6) the service of data searching, respectively. 

3. The student which different gender had the same opinion in 5 aspects about the factors which related to the 

late study except the aspect about the thesis advisor with statistical difference at .05, the mean value of opinion from 

male student was higher than from the female. 

4. The student which different in age, marital status, working status,  research experience prior to be graduate 

student and accomodation had the same opinion in general and in each aspect of the factor. 

5. Should provide the seminar for all new graduate student to realize an important of doing thesis and also set 

up the workshop to gain knowledge and skill for doing thesis The results of this research should use as the database and 

guideline of the program, department, faculty in planning to maintain the quality of the thesis and the duration of 

graduate student by introducing the mean rules and regulation to let the student graduate in the set period of time in 

order to reduce the retired rate and educational waste of the country. 
 

คาํสําคญั 
 การสาํเร็จการศึกษาล่าชา้, นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา, มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
 

บทนํา 
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามุ่งใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตวัเอง และนาํเสนอกระบวนการ

เรียนรู้ในรูปแบบการทาํวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ ดงันันความสําเร็จของการจดัการศึกษาในระดบันีนอกจากจะวดัจากความรู้
ความสามารถของผูเ้ป็นมหาบณัฑิตแลว้ ยงัวดัไดจ้ากคุณภาพวิทยานิพนธ์ของผูเ้ป็นมหาบณัฑิตอีกดว้ย เพราะงานวิจยัเหล่านี
นบัเป็นจุดเริมตน้อนัสาํคญัในการสร้างนกัวิจยัของประเทศและสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (1)  

การจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ มีจุดมุ่งหมายเพือให้มหาบณัฑิตทีจบออกไปเป็นผูที้มี
ความรู้ ความสามารถ ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติไดอ้ย่างสูงสุด ซึงมีปณิธานในการผลิตบณัฑิตศึกษาว่า
ผูส้าํเร็จการศึกษาจะตอ้งเป็นนกัวิชาการนกัวิชาชีพทีมีจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการสร้างงาน สือสาร และวิจารณ์ (2)  
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บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดผ้ลิตบณัฑิตออกไปรับใชส้ังคมต่อเนืองตลอดมา โดยนิสิตทุกคนจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้บงัคบัและประกาศทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั (3) ซึงส่วนหนึงของขอ้บงัคบัและประกาศ
นนัไดก้าํหนดไวว้่านิสิต หลกัสูตรปริญญาโท  ใหใ้ชเ้วลาในการศึกษา ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  และนิสิตหลกัสูตรปริญญาเอก ใหใ้ช้
ระยะเวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณระหวา่งปี พ.ศ.2551 - 2555  พบวา่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา
ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการศึกษามากเกินจนเกือบพน้สภาพความเป็นนิสิตหรือใชเ้วลาเท่ากบัระยะเวลาสูงสุดทีมหาวิทยาลยั
กาํหนดไว ้ ทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าทางการศึกษาอยา่งมาก เช่น การสูญเปล่าดา้นเวลาทีบุคลากรจะไปประกอบอาชีพ การสูญเสีย
งบประมาณ การสูญเสียรายไดจ้ากการทาํงานทีบุคคลนนัควรออกไปประกอบอาชีพ เป็นตน้ นอกจากนนัยงัมีผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจ เกิดจากความรู้สึกวิตกกงัวล และความเครียด เนืองจากถูกบีบบงัคบัดว้ยเงือนไขของเวลาทีเหลือ   

คณะผูว้ิจยัเป็นบุคลากรทีปฏิบติังานและรับผดิชอบงานดา้นบณัฑิตศึกษา จึงสนใจศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการ
สาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ เพือให้ไดข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะสาํหรับเป็นแนวทางแก่
หลกัสูตร/สาขาวิชา  คณะ และมหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการวางแผนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เพือให้นิสิตมีการบริหารจดัการเวลาทีดีและสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีหลกัสูตรและมหาวิทยาลยักาํหนด เพือไม่ให้
เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และเป็นการพฒันาศกัยภาพนิสิตใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยงิขึนต่อไป   

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพือศึกษาระดบัความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ เกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ 
 2. เพือวิเคราะห์และจดัลาํดบัความสําคญัของปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าช้า ตามความคิดเห็นของนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 3. เพือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้  จาํแนกตามเพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส สถานภาพการทาํงาน ประสบการณ์การทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษา และแหล่งทีพกัอาศยั  

4. เพือศึกษาปัจจยัทีทาํใหส้าํเร็จการศึกษาล่าชา้ตามตวัแปรสาขาวิชา  
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1. ประชากร 

     ประชากร ไดแ้ก่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ชนัปีที 4 และ 5 ทีศึกษาในแผน ก (ทาํวิทยานิพนธ์)  และสาํเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2555 จาํนวน 111 คน สุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (4) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งขนัตาํจาํนวน 87 คน โดยคณะผูว้ิจยัสามารถ
เกบ็ตวัอยา่งไดจ้าํนวน 101 คน  
 2.  เครืองมือทใีช้ในการรวบรวมข้อมูล 

คณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยอาศยัแนวคิดจากเอกสารและงาน วิจยัทีเกียวขอ้ง รวมทงั
เครืองมือทีผูว้ิจยัอืน ๆ ไดท้าํไวแ้ลว้ในเรืองทีเกียวขอ้ง โดยจดัทาํเป็นแบบสอบถามแบ่ง เป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย ดงันี ส่วนที 1  
เป็นแบบสอบถามแบบสาํรวจรายการ (Check List)  ใชส้าํหรับรวบรวมขอ้มูลดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที 2  เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชส้ําหรับสอบถามความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเกียวกบั
ปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าชา้ ตามแบบของลิเคอร์ท (5) ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพือให้ผูต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัจจยัอืน  ๆในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิต 
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3.  วธีิสร้างเครืองมือ  
3.1 ศึกษาแนวคิดและเนือหาสาระทีเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา รวมทงั

เครืองมือทีผูว้ิจยัท่านอืน ๆ ไดท้าํไวแ้ลว้ในเรืองทีเกียวขอ้ง แลว้นาํมาประมวลและดดัแปลงเป็นขอ้คาํถาม  ซึงครอบคลุม
ปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาใน 6 ปัจจยั ไดจ้าํนวน 35 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต จาํนวน 6 ขอ้ 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร จาํนวน 4 ขอ้ 3) ปัจจยัดา้นความรู้
ในการทาํวิจยั จาํนวน 6 ขอ้ 4) ปัจจยัดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ จาํนวน 7 ขอ้  5) ปัจจยัดา้นอาจารยที์ปรึกษา
การทาํวิจยั จาํนวน 11 ขอ้ และ 6) ปัจจยัดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั  จาํนวน 4 ขอ้  

3.2 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพือตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และให้ขอ้เสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงแกไ้ข นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี 
จาํนวน 30 คน  และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (6) ไดค่้า
ความเชือมนั 0.9332 ซึงแสดงวา่แบบสอบถามทงัฉบบัมีค่าความเชือมนัในระดบัสูง สามารถนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้ 
 4. วธีิดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
   คณะผูว้ิจยัออกหนงัสือขอความร่วมมือให้นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบ
แบบสอบถาม และใหนิ้สิตส่งคืนแบบสอบถามทีตอบเสร็จสมบูรณ์แลว้ไปยงับณัฑิตวิทยาลยัภายในระยะเวลาทีกาํหนด 
 5.  การวเิคราะห์ข้อมูล  

5.1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไดรั้บคืนมาทงัหมด แลว้คดัเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามทีมีความ
สมบูรณ์ จดัหมวดหมู่ตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปร แลว้หาค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับขอ้มูลจาก
แบบสอบถามในส่วนที 1  

5.2  คาํนวณหาค่าเฉลีย ( X ) และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที 2  เพือทราบ
ระดบัความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ แลว้เทียบค่าเฉลียกบัเกณฑก์ารประเมินค่า
ความคิดเห็น (Opinionnaire) ตามแนวคิดของเบสต ์(7)  

5.3 ทดสอบสมมติฐานเพือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเกียวกบัปัจจยัในการสําเร็จการศึกษา
ล่าชา้ จาํแนกตามตวัแปร โดยใชก้ารทดสอบที (t – test)  และการทดสอบเอฟ (F – test)  

5.4 นาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดมาจดัลาํดบัความถีของปัจจยัในแต่ละดา้น 
 

ผลการวจิัยและอภปิรายผล 
1. สถานภาพของนิสิตผูต้อบแบบสอบถาม  
ตารางที 1 สถานภาพของนิสิตผูต้อบแบบสอบถาม รายละเอียดเป็นดงันี   

 

ข้อมูลทวัไป จํานวน  (n) ร้อยละ 
1. เพศ   
 หญิง 79 78.2* 
 ชาย 22 21.8 
2. อาย ุ   
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 0 0 
 25 – 34 ปี 69 68.3* 
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จากตารางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.2 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ25-34 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 68.3 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็น ร้อยละ 70.3  ส่วนใหญ่ทาํงานแลว้คิดเป็น ร้อยละ 85.1 ส่วนใหญ่ยงัไม่มี
ประสบการณ์ในการทาํวิจยั  คิดเป็นร้อยละ 58.4 ส่วนใหญ่อาศยัอยูน่อกเขตจงัหวดัสงขลา คิดเป็นร้อยละ 51.5 และส่วนใหญ่เป็น
นิสิตหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและประเมิน คิดเป็นร้อยละ 17.8   

ข้อมูลทวัไป จํานวน  (n) ร้อยละ 
                  35 – 44 ปี 

45 ปี ขึนไป 
24 
8 

23.8 
7.9 

3. สถานภาพการสมรส    
 โสด 

 สมรส 
71 
30 

70.3* 
29.7 

4. สถานภาพการทาํงาน   
 ยงัไม่ทาํงาน  
                  ทาํงานแลว้  

15 
86 

14.9 
85.1* 

5. ประสบการณ์การทาํวจิยัก่อนเขา้ศึกษา   
 มี     42 41.6 
     ไม่มี  59 58.4* 
6. ทีพกัอาศยั 

ในเขตจงัหวดัสงขลา 
นอกเขตจงัหวดัสงขลา 

 
49 
52 

 
48.5 

51.5* 
7. สาขาวิชาทีศึกษา  

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม. การวจิยัและประเมิน  
กศ.ม. เคมี 
กศ.ม. เทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา 
กศ.ม. พลศึกษา 

 
4 
18 
2 
13 
6 

 
4.0 

17.8* 
2.0 
12.9 
5.9 

กศ.ม. การศึกษาเพือพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
กศ.ม. ภาษาไทย  
กศ.ม. การวดัผลการศึกษา 
กศ.ม. หลกัสูตรและการสอน 
บธ.ม. การจดัการธุรกิจ  
วท.ม. เคมีประยกุต ์ 
วท.ม. ชีววทิยา  
วท.ม. ฟิสิกส์  
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 

                  ศศ.ม. ภาษาไทย 

8 
8 
2 
15 
14 
2 
3 
3 
2 
1 

7.9 
7.9 
2.0 
14.9 
13.9 
2.3 
2.0 
3.0 
2.0 
1.0 
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2.  ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ พบว่า โดยภาพรวมและ
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตรและดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี เป็นเพราะว่า  ทุกปัจจยัไม่ว่าจะเป็นปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต  ดา้นความรู้ในการทาํ
วิจยั  ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ และดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติัลว้นมีความสาํคญัและส่งผลต่อการสาํเร็จ
การศึกษาล่าชา้สาํหรับนิสิต ส่วนดา้นการบริหารจดัการของแต่ละหลกัสูตรก็มีความครบถว้นสมบูรณ์และเหมาะสมกบัผูเ้รียนอยูแ่ลว้มี
ผลต่อการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้เพียงเลก็นอ้ย เช่นเดียวกบัดา้นอาจารยที์ปรึกษาในการทาํวิจยั ซึงอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัทกัษิณทุกท่าน
เอาใจใส่ลูกศิษยอ์ยา่งสมาํเสมอ พยายามติดต่อเพือรับทราบขอ้มูลความกา้วหนา้ของนิสิตจากบณัฑิตวิทยาลยัตลอดเวลา ซึงสอดคลอ้ง
กบัที อญัชลี อรรจนโรจน ์และ สิริวรรณ หยกวิจิตร (8) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัศึกษาปริญญาตรีต่อสาเหตุการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ 
: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า นกัศึกษามีความเห็นว่าการเรียนการสอน สาเหตุส่วนตวั และ
สภาพแวดลอ้มทีสนบัสนุนการเรียนการสอนและอืน  ๆเป็นสาเหตุการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ในระดบัปานกลาง ส่วนอาจารยที์ปรึกษาเป็น
สาเหตุการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ในระดบันอ้ย เมือพิจารณาเป็น  รายคณะ พบว่า ค่าเฉลียความคิดเห็นของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ และคณะทรัพยากรธรรมชาติต่อสาเหตุดา้นการเรียนการสอนมีคะแนนสูงสุด ในขณะทีความ
คิดเห็นของนกัศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติต่อสาเหตุการเรียนการสอนและดา้นส่วนตวัมีคะแนนสูงสุดเท่ากนั และนกัศึกษาทงั  4  
คณะ มีค่าเฉลียความคิดเห็นของสาเหตุดา้นอาจารยที์ปรึกษานอ้ยทีสุด  

3.  การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ พบวา่ นิสิตมีความคิดเห็นและใหค้วามสาํคญัเกียวกบัปัจจยั
ในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ จากปัจจยัทงั  6  ดา้น  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  1) ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต  2) ดา้น
ความรู้ในการทาํวิจยั  3) ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั   4) ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร 5) ดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/
แนวปฏิบติั   6) ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ  ตามลาํดบั  

การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี เป็นเนืองจากนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นนิสิตทีทาํงานแลว้  เมือเรียนรายวิชาครบถว้น
ตามทีหลกัสูตรกาํหนดตอ้งกลบัไปปฏิบติัหนา้ที จึงทาํใหไ้ม่สามารถบริหารจดัการเวลาได ้รวมถึงนิสิตมีภาระตอ้งดูแลครอบครัวทาํ
ใหข้าดความกระตือรือร้น อีกทงัในบางคนระยะทางในการเดินทางมามหาวิทยาลยัค่อนขา้งไกล ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิระศกัดิ 
บุษราภรณ์ (9)  ไดศึ้กษาปัญหาการทาํวิทยานิพนธ์ ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ พบว่านกัศึกษาทีเรียนรายวิชาจบแลว้แต่ทาํวิทยานิพนธ์ยงัไม่สําเร็จ     
เมือขอลากลบัไปทาํงาน เกิดปัญหาในการบริหารเวลาในการทาํวิทยานิพนธ์และเป็นสาเหตุใหส้าํเร็จการศึกษาชา้  

4.  ปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าช้า ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามตวัแปรเพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส สถานภาพการทาํงาน ประสบการณ์ทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษา และทีพกัอาศยั ปรากฏผลดงันี 

ตารางที 2 ปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ จาํแนกตามตวัแปรต่างๆ 
 

                                                                     ตวัแปร 
 
   ปัจจัยในการสําเร็จการศึกษาล่าช้า 

เพศ อายุ 
สถานภาพ
การสมรส 

สถานภาพ 
การทํางาน 

ประสบการณ์ 
ทาํวจิัย 

ก่อนเข้าศึกษา 

ทพีกั
อาศัย  

โดยภาพรวม X X X X X X 

รายด้าน 
 

  X X X X X 

                                    รายข้อ                                 ด้านคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต 

1. ขาดความมุ่งมนัตงัใจและความอดทน 
 

 X X X X 
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                                                                     ตวัแปร 
 
   ปัจจัยในการสําเร็จการศึกษาล่าช้า 

เพศ อายุ 
สถานภาพ
การสมรส 

สถานภาพ 
การ

ทาํงาน 

ประสบการณ์ 
ทาํวจิัย 

ก่อนเข้าศึกษา 

ทพีกั
อาศัย  

2. ขาดความรับผดิชอบและขาดการวางแผนการทาํวจิยั X X X X X X 

3. ไม่สามารถบริหารเวลาในการทาํวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม 

X X X X X X 

4. มีภาระหนา้ทีต่อครอบครัว/สถานทีทาํงาน X X X 
 

 X X 

5. สุขภาพไม่แขง็แรง X X X X 
 

 X 

6. งบประมาณในการทาํวจิยัไม่เพียงพอ X X X X X X 

รายข้อ ด้านการบริหารจัดการของหลกัสูตร 

7. กระบวนวิชาทีจดัไวใ้นหลกัสูตรไม่ครบถว้นและ
สอดคลอ้งกบัสาขาวชิา 

X X X X X X 

8. เนือหาวิชาทีศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม
ปัจจุบนั 

X X X X X X 

9. เนือหาวิชาในหลักสูตรไม่ได้มีส่วนช่วยเพิม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ปัญหา 

X X X X X X 

10.  เนือหาวิชาในหลักสูตรไม่ได้มีส่วนช่วยเพิม
ความสามารถในการคน้ควา้และวจิยั   

X X X X X X 

รายข้อ ด้านความรู้ในการทาํวจิัย 

11. ขาดทกัษะการใชภ้าษาไทย/ภาษาองักฤษในการ
อ่าน เขียน ติดต่อสือสารหรือทาํวจิยั   

X X X X X X 

12.  ไม่สามารถตดัสินใจเลือกหัวขอ้และวิเคราะห์
ปัญหาในการทาํวจิยัได ้

X X X X X X 

13. ไม่มีความเขา้ใจเกียวกบัการสร้างเครืองมือและ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

X X X X X X 

14. ขาดความรู้เกียวกบัระเบียบวธีิการวจิยั X X X X X X 

15. ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและอภิปราย
ผลการวจิยัได ้

X X X 
 

 X X 

16. ขาดทกัษะในการเขียนบทความวิจยัเพือตีพิมพ์
หรือนาํเสนอผลงาน 

X X X X 
 

 X 

รายข้อ ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวชิาการ 

17. การบริการของสาํนกัหอสมุดไม่สะดวกรวดเร็ว X X X X X X 

18. หนงัสือ ตาํรา ในสาํนกัหอสมุดไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนิสิต 

X X X X X X 
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                                                                     ตวัแปร 
 
   ปัจจัยในการสําเร็จการศึกษาล่าช้า 

เพศ อายุ 
สถานภาพ
การสมรส 

สถานภาพ 
การ

ทาํงาน 

ประสบการณ์ 
ทาํวจิัย 

ก่อนเข้าศึกษา 

ทพีกั
อาศัย  

19. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ ในสาํนกัหอสมุดไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนิสิต   

X X X X X X 

20. คณะ/สาขาวิชาไม่ได้จัดเตรียมห้องสําหรับให้

นิสิตสืบคน้ขอ้มูลนอกเหนือจากทีสาํนกัหอสมุด 

X 
 

 X X X X 

รายข้อ ด้านอาจารย์ทีปรึกษาการทาํวจิัย 

21. ขาดความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการให้
คาํปรึกษา 

X X X X X X 

22. ไม่มีเวลามากพอใหนิ้สิตเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา X X X X X X 

23. ใหค้าํปรึกษาไม่ครบถว้นทุกขนัตอนของการทาํวจิยั X 
 

 X X X X 

24. ขาดการใหข้อ้เสนอแนะทีชีใหเ้ห็นแนวทางปรับปรุง
แกไ้ขงานวจิยัอยา่งชดัเจน 

X X X X X X 

25. ไม่ใหค้วามสาํคญัในการใหก้าํลงัใจและช่วยเหลือนิสิต X X X X X X 

26. ขาดคุณวฒิุและประสบการณ์ X X X X X X 

27. ขาดความรู้ความเชียวชาญในหวัขอ้วจิยัทีนิสิตทาํ X X X 
 

 X X 

28. ขาดความรู้ความสามารถในทุกๆ ขนัตอนของ
การทาํวจิยั 

X X X X X X 

29. ตรวจงานวจิยัใหนิ้สิตล่าชา้ X X X X X 
 

 
30. อาจารย์ทีปรึกษาและนิสิตขาดสัมพันธภาพทีดี
ระหวา่งกนั 

X X X X X X 

31. ประธานและกรรมการทีปรึกษาขาดสัมพนัธภาพทีดี
ระหวา่งกนั 

 

 
 

 X X X X 

รายข้อ ด้านขันตอน/ระเบียบ/ข้อบังคบั/แนวปฏิบัติ 

32. ขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั สําหรับนิสิต

ระดบับณัฑิตศึกษาที มหาวทิยาลยักาํหนดยงัไม่เหมาะสม 
X X X X X X 

33. มหาวิทยาลยัขาดการประชาสัมพนัธ์ขนัตอน/

ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั อยา่งทวัถึง 

 

 X X X X X 

34. นิสิตไม่สนใจและให้ความสําคัญในขนัตอน/

ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั 

X X X X X X 

35. นิสิตยงัขาดความเขา้ใจเกียวกบัขนัตอน/ระเบียบ/

ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั 

 

 X X X X X 

 

สัญลกัษณ์         แทน   แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .05   
   X   แทน   ไม่แตกต่าง  
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4.1 ดา้นเพศ พบว่า นิสิตทีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าชา้โดยภาพรวมและ     
รายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง  สถิติทีระดบั .05      
โดยในดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั เพศชายมีค่าเฉลียความคิดเห็นสูงกว่า เพศหญิง แต่เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าดา้น
คุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต (ประเด็นเรืองขาดความมุ่งมนัตงัใจและความอดทน) ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั  (ประเด็นเรือง 
ประธานและกรรมการทีปรึกษาขาดสัมพนัธภาพทีดีระหว่างกัน) ด้านขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั (ประเด็นเรือง
มหาวิทยาลยัขาดการประชาสัมพนัธ์ขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั อย่างทวัถึง และ นิสิตยงัขาดความเขา้ใจเกียวกบั
ขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยนิสิตเพศชาย มีค่าเฉลียความคิดเห็น
มากกวา่นิสิตเพศหญิงในทุกประเด็น 

การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี เป็นเพราะว่านิสิตเพศชายโดยธรรมชาติแลว้จะมีความละเอียดอ่อนและความใส่ใจนอ้ยกว่า
เพศหญิง จึงทําให้ขาดความมุ่งมันตังใจและความอดทน รวมไปถึงการไม่ติดตามเรืองทีบัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศและ
ประชาสัมพนัธ์ไว  ้และเพศชายมักมีความอดทนต่อความเครียดตาํ (10)  เมือเกิดปัญหาประธานและกรรมการทีปรึกษาขาด
สมัพนัธภาพทีดีระหวา่งกนั ขดัแยง้กนัเอง ทาํใหนิ้สิตสบัสนจนไม่มีแรงจูงใจทีจะทาํวิจยัใหส้าํเร็จ  

4.2  ดา้นอาย ุพบวา่ นิสิต ทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ โดยภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้วิชาการ (ประเด็นเรืองคณะ/สาขาวิชา
ไม่ไดจ้ดัเตรียมหอ้งสาํหรับใหนิ้สิตสืบคน้ขอ้มูลนอกเหนือจากทีสาํนกัหอสมุด)  ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั (ประเด็น
เรืองอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาไม่ครบถว้นทุกขนัตอนของการทาํวิจยั และประเด็นเรืองประธานและกรรมการทีปรึกษาขาด
สมัพนัธภาพทีดีระหวา่งกนั) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงไดน้าํประเด็นทีมีความคิดเห็น ซึงแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติดงักล่าวไปเปรียบเทียบค่าเฉลียพหุคูณ โดยใชว้ิธี LSD พบวา่ 

4.2.1 ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้วิชาการ (ประเด็นเรืองคณะ/สาขาวิชาไม่ไดจ้ดัเตรียมห้องสาํหรับใหนิ้สิตสืบคน้
ขอ้มูลนอกเหนือจากทีสํานกัหอสมุด) นิสิตทีมีอายุ 25 – 34 ปี และ 45 ปีขึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 โดยนิสิตทีมีอาย ุ45 ปีขึนไป มีค่าเฉลียของความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ มากกว่านิสิต
ทีมีอาย ุ35 – 44 ปี และ อาย ุ25 – 34 ปี  ตามลาํดบั   

4.2.2 ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั (ประเด็นเรืองอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาไม่ครบถว้นทุกขนัตอนของการทาํวิจยั)  
นิสิตทีมีอาย ุ25 – 34 ปี และ 45 ปีขึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 โดยนิสิตทีมีอาย ุ45 ปี
ขึนไป มีค่าเฉลียของความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ มากกวา่นิสิตทีมีอาย ุ35 – 44 ปี และ อาย ุ25 – 34 ปี   

4.2.3 ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั (ประเด็นเรืองประธานและกรรมการทีปรึกษาขาดสัมพนัธภาพทีดีระหว่าง
กนั)  นิสิตทีมีอาย ุ  25 – 34 ปี กบัอาย ุ35 – 44 ปี และกบั  45 ปีขึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.01 โดยนิสิตทีมีอาย ุ45 ปีขึนไป มีค่าเฉลียของความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ มากกว่านิสิตทีมีอาย ุ25 – 
34 ปี และอาย ุ35 – 44 ปี ตามลาํดบั   

การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี เป็นเพราะว่านิสิตทีมีอาย ุ45 ปีขึนไป เป็นนิสิตทีมีระดบัอายุทีค่อนขา้งมาก  ความรวดเร็ว
และการเขา้ถึงการสืบคน้ตาํราใหม่ ๆ  โดยอาศยัเทคโนโลย ีอาจไม่เท่ากบันิสิตทีมีอายนุอ้ยกวา่ และสามารถหางานวิจยัเพือมาอา้งอิงได้
จากห้องสมุดของมหาวิทยาลยัเท่านนั ไม่มีความรอบรู้กวา้งขวางเท่ากบันิสิตรุ่นใหม่ ๆ แมว้่าประสบการณ์จะมากกว่า รวมถึงหาก
อาจารยที์ปรึกษาการทาํวิทยานิพนธ์ใหค้าํแนะนาํไม่ครบถว้นทุกขนัตอน ความสามารถในการรับรู้และทาํความเขา้ใจอาจไม่เพียงพอ
ตอ้งใชเ้วลานานส่งผลต่อการบนัทอนกาํลงัใจในการทาํวิจยั และหากประธานและกรรมการทีปรึกษาขาดสัมพนัธภาพทีดีระหว่างกนั 
มีความเห็นไม่ตรงกนัยงิเพิมความสบัสนแก่นิสิต และไม่อยากดาํเนินการทาํวิจยัอยา่งต่อเนือง  
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4.3 ดา้นสถานภาพการสมรส พบว่า นิสิตทีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสําเร็จ
การศึกษาล่าชา้ โดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ไม่แตกต่างกนั  

การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี เป็นเพราะว่าไม่ว่านิสิตจะมีสภาพโสดหรือสมรสก่อนเขา้มาศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทราบ
ดว้ยตวัเองแลว้วา่ตอ้งเรียนและสาํเร็จการศึกษาใหท้นัตามกาํหนดระยะเวลาทีมหาวิทยาลยักาํหนด สถานภาพสมรสจึงไม่มีผลต่อการ
สาํเร็จการศึกษาล่าชา้  

4.4 ดา้นสถานภาพการทาํงาน พบว่า นิสิต ทีมีสถานภาพการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าชา้    
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต (ประเดน็เรืองมีภาระหนา้ทีต่อครอบครัว/
สถานทีทาํงาน) ดา้นความรู้ในการทาํวิจยั  (ประเด็นเรืองไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและอภิปรายผลการวิจยัได)้ ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํ
วิจยั  (ประเดน็เรืองขาดความรู้ความเชียวชาญในหวัขอ้วจิยัทีนิสิตทาํ)  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยในดา้น
ความรู้ในการทาํวิจยั (ประเดน็เรืองไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและอภิปรายผลการวิจยัได)้ และดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั (ประเด็นเรือง
ขาดความรู้ความเชียวชาญในหัวขอ้วิจยัทีนิสิตทาํ) โดยผูที้ยงัไม่ทาํงานมีค่าเฉลียความคิดเห็นสูงกว่าผูที้ทาํงานแลว้ ส่วนในดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนตวัของนิสิต (ประเดน็เรืองมีภาระหนา้ทีต่อครอบครัว/สถานทีทาํงาน)  ผูที้ทาํงานแลว้มีค่าเฉลียความคิดเห็นสูงกวา่ผูที้ยงัไม่ทาํงาน 

 การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี น่าจะเป็นเพราะว่านิสิตทียงัไม่ทาํงานอาจจะยงัไม่มีประสบการณ์ในการทาํวิจยัมาก่อน     
ต่างกบันิสิตทีทาํงานแลว้อาจพอจะเคยมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัมาบา้งจากลกัษณะงานทีรับผิดชอบในหนา้ที ทาํใหนิ้สิตทียงัไม่
ทาํงานไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและอภิปรายผลการวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ประกอบกบัหากอาจารยที์ปรึกษาขาดความรู้ความ
เชียวชาญในหวัขอ้วิจยัทีนิสิตทาํ ยงิทาํใหนิ้สิตทีไม่มีประสบการณ์การวิจยัอยูแ่ลว้สาํเร็จการศึกษาล่าชา้มากขึนไปอีก  

นอกจากนีผลการวิจยัพบว่านิสิตทีทาํงานแลว้ จะมีภาระหนา้ทีต่อครอบครัว/สถานทีทาํงาน มากกว่าทีนิสิตทียงัไม่มี  
งานทาํ ทาํใหเ้ป็นประเดน็หลกัต่อการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้  

4.5 ดา้นประสบการณ์การทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษา พบวา่ นิสิต ทีมีประสบการณ์การทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น
เกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนตวัของนิสิต (ประเดน็เรืองสุขภาพไม่แขง็แรง) ดา้นความรู้ในการทาํวิจยั (ประเด็นเรืองขาดทกัษะในการเขียนบทความวิจยัเพือ
ตีพิมพห์รือนาํเสนอผลงาน) มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยในดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของ
นิสิต (ประเด็นเรืองสุขภาพไม่แข็งแรง)  ผูที้มีประสบการณ์ทาํวิจัยก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลียความคิดเห็นสูงกว่าผูที้ไม่มี
ประสบการณ์การทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษา ส่วนในดา้นความรู้ในการทาํวิจยั (ประเด็นเรืองขาดทกัษะในการเขียนบทความวิจยัเพือ
ตีพิมพห์รือนาํเสนอผลงาน)  ผูที้ไม่มีประสบการณ์การทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษา มีค่าเฉลียความคิดเห็นสูงกว่าผูที้มีประสบการณ์การ
ทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษา 

การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี เป็นเพราะวา่นิสิตทีมีประสบการณ์ทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตทีทาํงานแลว้ 
และมีอายมุากกวา่นิสิตทียงัไม่ทาํงานและไม่มีประสบการณ์วิจยั อายทีุมากกวา่มีผลต่อปัจจยัในดา้นของสุขภาพและประสิทธิภาพใน
การทาํวิจยัมากกว่า ส่วนนิสิตทีไม่มีประสบการณ์ทาํวิจยัก่อนเขา้ศึกษาจะขาดทกัษะในการเขียนบทความวิจยัเพือตีพิมพห์รือ
นาํเสนอผลงานมากกว่านิสิตทีมีประสบการณ์ทาํวิจยัส่งผลให้สําเร็จการศึกษาล่าชา้เพราะการตีพิมพเ์ป็นอีกเงือนไขหนึงของการ
สาํเร็จการศึกษา 
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4.6 ทีพกัอาศยั พบว่า นิสิต ทีมีทีพกัอาศยัต่างกนั   มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้โดยภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต (ประเด็นเรืองขาดความมุ่งมนัตงัใจ
และความอดทน) ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั (ประเด็นเรืองตรวจงานวิจยัให้นิสิตล่าชา้) มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยในด้านคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต (ประเด็นเรืองขาดความมุ่งมนัตงัใจและความอดทน)          
ผูที้พกัอาศยัในเขตจงัหวดัสงขลา มีค่าเฉลียความคิดเห็นสูงกว่าผูที้พกัอาศยันอกเขตจงัหวดัสงขลา ส่วนในดา้นอาจารยที์ปรึกษา
การทาํวิจยั (ประเด็นเรืองตรวจงานวิจยัให้นิสิตล่าชา้) ผูที้พกัอาศยันอกเขตจงัหวดัสงขลา มีค่าเฉลียความคิดเห็นสูงกว่าผูที้พกั
อาศยัในเขตจงัหวดัสงขลา 

การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี เป็นเพราะว่านิสิตทีพกัอาศยันอกเขตจงัหวดัสงขลาจะมีความความมุ่งมนัตงัใจและความ
อดทนนอ้ยกวา่ เนืองจากระยะทางมีผลต่อกาํลงัใจในการมาขอรับคาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษาและติดต่อดา้นการทาํวิจยักบับณัฑิต
วิทยาลยั และหากอาจารยที์ปรึกษาตรวจงานให้นิสิตล่าชา้ นิสิตทีอยู่นอกเขตจงัหวดัสงขลาบางครังมาถึงมหาวิทยาลยัแลว้แต่ไม่
สามารถรับงานกลบัไปแกไ้ขไดต้อ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายสูงในการมาแต่ละครังทาํใหห้มดกาํลงัใจในการติดต่อกบัอาจารยที์ปรึกษา
ส่งผลใหก้ารทาํวิจยัไม่ต่อเนืองและสาํเร็จการศึกษาล่าชา้  

5.    ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
3 ลาํดบัแรกในแต่ละดา้น  (สรุปจากแบบสอบถามปลายเปิด) ดงันี 
 5.1  ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต  ไดแ้ก่  1) นิสิตมีภาระงานประจาํและตอ้งดูแลครอบครัว 2) นิสิตขาดการวางแผนและ
บริหารจดัการเวลาไม่เป็น  3) นิสิตขาดความกระตือรือร้นในการทาํวิจยัหากไม่มี กฎ ระเบียบมาบงัคบั   

5.2  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร  ไดแ้ก่ 1)  การวางระบบของหลกัสูตร เกียวกบักบัขนัตอนการทาํวิจยัของนิสิต
ยงัไม่ชดัเจน  2) ควรมีระบบเร่งรัดใหนิ้สิตจบภายใน 3 ปี 3) ในรายวิชาของหลกัสูตรควรเนน้รายวิชาทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัใหม้ากขึน   

5.3  ปัจจยัดา้นความรู้ในการทาํวิจยั  ไดแ้ก่ 1)  นิสิตยงัขาดความรู้ในการทาํวจิยัอยา่งแทจ้ริง 2) ควรเพิมรายวิชาเกียวกบัการ
วิจยัและอาจารยผ์ูส้อนควรเน้นทกัษะวิจยัในเชิงปฏิบติัให้มากขึน เพราะนิสิตจะไดน้าํความรู้ไปใชใ้นการทาํวิจยัไดจ้ริง เช่น การ
อบรมโปรแกรม SPSS และสถิติทีจาํเป็นในการทาํวิจยัของนิสิต ฯลฯ 3) นิสิตไม่มีพืนฐานทกัษะกระบวนการลงมือทาํและภาคปฏิบติั  

5.4  ปัจจยัดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ไดแ้ก่ 1) แหล่งคน้ควา้หาขอ้มูล เช่น ตาํรา วารสาร นอ้ยเกินไป         
ขาดความทนัสมยั และเนือหาไม่ตรงกบังานวิจยัทีศึกษา  2)  แหล่งให้บริการขอ้มูลควรเปิดบริการอย่างสมาํเสมอ และเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนิสิต 3) มีแหล่งคน้ควา้งานวิจยัแต่เขา้ถึงไดย้าก ควรใหเ้พิมจุดใหบ้ริการดา้น Internet ในการหาขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์

5.5  ปัจจยัดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั ไดแ้ก่ 1) อาจารยที์ปรึกษาไม่ค่อยมีเวลาและไม่ไดต้รวจสอบงานใหล้ะเอียดทาํ
ใหต้อ้งแกไ้ขหลายครัง  2) อาจารยที์ปรึกษามีจาํนวนนอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนิสิต  3) อาจารยที์ปรึกษาหนึงท่าน
รับผดิชอบนิสิตหลายคน ทาํใหก้ารตรวจงานล่าชา้   

5.6  ปัจจยัดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) ขนัตอน ระเบียบ ขอ้บงัคบั  แนวปฏิบติั  ควรมีความ
ชดัเจน  2) นิสิตไม่เขา้ใจในระเบียบขนัตอนอย่างชดัเจน ควรมีการจดัอบรมทาํความเขา้ใจในระเบียบต่าง ๆ  3) การตรวจ
รูปแบบควรมีความรวดเร็วและรัดกมุกวา่นีเพราะทาํใหนิ้สิตล่าชา้มาก และเสียค่าใชจ่้ายสูงในการเดินทางมารับงานไปแกไ้ข   
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6.   ปัจจัยในการสําเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามตวัแปรสาขาวิชา พบว่า 
รายละเอียดเป็นดงัตารางต่อไปนี 

ตารางที 3 ปัจจยัหลกัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ทีสาํคญัทีสุดตามตวัเปรสาขาวิชา ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 

ลาํดบั
ท ี

 
หลกัสูตร/สาขาวชิา  

ปัจจัยหลกัในการสําเร็จการศึกษาล่าช้าทสํีาคัญทสุีด  
ของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัทักษิณ  

X  
(สูงสุด) 

1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต   2.54 

2 กศ.ม. การวจิยัและประเมิน ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ 2.81 

3 กศ.ม. เคมี  ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต 3.00 

4 กศ.ม. เทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา ดา้นความรู้ในการทาํวจิยั   3.18 

5 กศ.ม. พลศึกษา ดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั 3.33 

6 กศ.ม. การศึกษาเพือพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ดา้นความรู้ในการทาํวจิยั 3.52 

7 กศ.ม. ภาษาไทย ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ   2.78 

8 กศ.ม. การวดัผลการศึกษา ดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั 3.62 

9 กศ.ม. หลกัสูตรและการสอน ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต   2.55 

10 บธ.ม. การจดัการธุรกิจ  ดา้นความรู้ในการทาํวจิยั    3.10 

11 วท.ม. เคมีประยกุต ์ ดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั    2.13 

12 วท.ม. ชีววทิยา  ดา้นความรู้ในการทาํวจิยั     2.83 

13 วท.ม. ฟิสิกส์ ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต   2.61 

14 ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ   3.00 

15 ศศ.ม. ภาษาไทย  ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต   4.33 
 
 

ถึงแมใ้นแต่ละสาขาวิชาจะมีกลุ่มตวัอยา่งไม่เท่ากนัก็ไม่ไดส่้งผลแต่ประการใด เนืองจากผูว้ิจยัไม่ไดศึ้กษา

เชิงเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชา เพียงแค่เลือกค่า เฉลียสูงสุด ( X ) ของปัจจยัทีส่งผลในแต่ละสาขาวิชาเท่านนั เพือเป็น
แนวทางใหส้าขาวิชาไดท้ราบวา่ปัจจยัใดเป็นปัจจยัหลกัทีส่งผลต่อการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตค่ะ  

จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิตเป็นปัจจยัหลกัทีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่าชา้ของ
นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ เนืองจากมีถึง 5 สาขาวิชา ไดแ้ก่  1) กศ.ม. การบริหารการศึกษา  2) กศ.ม. เคมี 3) กศ.ม. 
หลกัสูตรและการสอน 4) วท.ม. ฟิสิกส์ 5) ศศ.ม. ภาษาไทย เห็นว่าปัจจยันีส่งผลใหส้าํเร็จการศึกษาล่าชา้ และปัจจยัดา้นความรู้ใน
การทาํวิจยัมีความสําคญัเป็นลาํดบัที 2  เนืองจากมีถึง 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่  1) กศ.ม. เทคโนโลยีและสือสารการศึกษา  2) กศ.ม. 
การศึกษาเพือพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3) บธ.ม. การจดัการธุรกิจ  4) วท.ม. ชีววิทยา  เห็นว่าปัจจยันีส่งผลให้สําเร็จการศึกษาล่าชา้   
ซึงสอดคลอ้งกบัในภาพรวมทีเห็นวา่ปัจจยัทงัสองดา้นนีสาํคญัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
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การทีผลการวิจยัเป็นเช่นนี เป็นเพราะว่า นิสิตมีภาระงานประจาํและตอ้งดูแลครอบครัว นิสิตขาดการวางแผนและบริหารจดัการ
เวลาไม่เป็น  นิสิตขาดความกระตือรือร้นในการทาํวิจยัหากไม่มี กฎ ระเบียบมาบงัคบั  นิสิตขาดการศึกษาคน้ควา้และไม่รับผิดชอบเอาใจ
ใส่ในการทาํวิจยั รวมถึงระยะทางในการเดินทางมามหาวิทยาลยัค่อนขา้งไกล นอกจากนีนิสิตยงัขาดความรู้ในการทาํวิจยัอย่างแทจ้ริง 
และควรเพิมรายวิชาเกียวกบัการวิจยัและอาจารยผ์ูส้อนควรเนน้ทกัษะวิจยัในเชิงปฏิบติัให้มากขึน เพราะนิสิตจะไดน้าํความรู้ไปใชใ้น
การทาํวิจยัไดจ้ริง เช่น การอบรมโปรแกรม SPSS และสถิติทีจาํเป็นในการทาํวิจยัของนิสิต ฯลฯ นิสิตไม่มีพืนฐานทกัษะกระบวนการลง
มือทาํและภาคปฏิบติัในการทาํวิจยั  นิสิตขาดความรู้เกียวกบัสถิติพืนฐาน  นิสิตขาดการวางแผนในการทาํวิจยั ฯลฯ ซึงสอดคลอ้งกบัการ
วิจยัใน ตอนที 3 เกียวกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ ซึงผลการวิจยัพบว่า นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ  มีความคิดเห็นและ ให้ความสาํคญัเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ จากปัจจยัทงั 6  ดา้น  เรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 1)  ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต  2) ดา้นความรู้ในการทาํวิจยั  3) ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั  4) ดา้นการ
บริหารจดัการของหลกัสูตร  5) ดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั   6) ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยั ปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์     
1.  ความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเกียวกบัปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั

ทกัษิณ พบว่า โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตรและดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํ
วิจยั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย ซึงสอดคลอ้งกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัในการสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ ซึงผลการวิจยั
พบว่า นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีความคิดเห็นและให้ความสาํคญัเกียวกบัปัจจยัในการสําเร็จการศึกษา
ล่าชา้ จากปัจจยัทงั 6  ดา้น  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 1)  ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต  2) ดา้นความรู้ในการทาํวิจยั     
3) ดา้นอาจารยที์ปรึกษาการทาํวิจยั  4) ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร  5) ดา้นขนัตอน/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั   6) ดา้นการ
บริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ตามลาํดบั  อีกทงัยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัในการสําเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามตวัแปรสาขาวิชา โดยปัจจยัหลกัทีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่าชา้เป็นสองลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต ค่าเฉลีย 2.68 และปัจจยัดา้นความรู้ในการทาํวิจยั ค่าเฉลีย 2.71 ซึงจดัอยูใ่นระดบั
ปานกลางมีความสาํคญัใกลเ้คียงกนัทงัคู่ 

มหาวิทยาลยัจึงควรให้ความสําคญัเกียวกบัการจดัสัมมนาเบืองตน้แก่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาทุกคนก่อนเริมเรียน เพือให้
ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการทาํวิจยัโดยตอ้งเสนอแนะใหนิ้สิตรู้จกับริหารจดัการเวลาใหเ้ป็น หากตดัสินใจเขา้เป็นนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษาแลว้ตอ้งบริหารจดัการเวลาโดยใหค้วามสาํคญักบัการเรียนและชีวิตส่วนตวัไปพร้อม  ๆกนั รวมถึงควรมีการจดัอบรมเพือ
เพิมพนูทกัษะทางการวิจยัให้แก่นิสิต เช่น การอบรมโปรแกรม SPSS สถิติทีจาํเป็นในการทาํวิจยัของนิสิต และการเพิมทกัษะพืนฐาน
ดา้นกระบวนการลงมือทาํและภาคปฏิบติัในการทาํวิจยั  เช่นการฝึกเขียนเคา้โครงงานวิจยัรวมไปถึงการเพิมรายวิชาเกียวกบัการวิจยัและ
อาจารยผ์ูส้อนควรเนน้ทกัษะวิจยัในเชิงปฏิบติัใหม้ากขึน 

2.  ควรนาํผลจากการวิจยัครังนี ใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางแก่หลกัสูตร /สาขา วิชา  คณะ และมหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการวาง
แผนการควบคุมคุณภาพการทาํวิจยัและระยะเวลาการศึกษาของนิสิต โดยอาจออกเป็นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัทีเขม้งวดกบันิสิตใหม้ากขึน
เพือนิสิตสาํเร็จการศึกษาตามเวลา ไม่มีการพน้สภาพและก่อใหเ้กิดการสูญเปล่าทางการศึกษาต่อไป   
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 ข้อเสนอแนะในการวจิัยต่อไป 
1. ควรวิจยัเจาะลึกเฉพาะคณะ/สาขาวิชา และศึกษาความคิดเห็นจากอาจารยที์ปรึกษา ซึงเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการทาํ

วิทยานิพนธ์ของนิสิตโดยตรง 
2. ควรศึกษาการใชเ้วลาในการศึกษาของนิสิตหลกัสูตร แผน ข เนืองจากวิจยัในครังนีศึกษาเฉพาะแผน ก  
3. ควรศึกษาและพฒันาระบบหรือรูปแบบในการส่งเสริมและสนบัสนุนช่วยเหลือใหนิ้สิตสาํเร็จการศึกษาไดต้ามเวลาทีกาํหนด  

 

กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัและคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ ทีสนบัสนุนและเห็นชอบ
ให้จดัตงัหน่วยวิจยัสถาบนั รวมทงัสนับสนุนงบประมาณในการทาํวิจยัสถาบนัผ่านโครงการสนับสนุนและพฒันาหน่วยวิจยั
สถาบนัซึงบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติังานของบณัฑิตวิทยาลยัเป็นประจาํทุกปี 
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