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สอบวิทยานิพนธ เปนตน 
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ระดับบัณฑิตศกึษา มีความพรอมทางวิชาการ  และมีทักษะพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ 
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Abstract 

 

 This research investigates factors affecting the graduation periods of graduate 

students of Suranaree University of Technology.  The objectives of this research were: 

1) to investigate factors affecting the graduation periods of graduate students Suranaree 

University of Technology, and 2) to study the relationship between the periods of their 

graduation and the graduation factors.  This research was quantitative and qualitative. 

The research samples consisted of 12 0  graduate students at Suranaree University of 

Technology (SUT), in the academic year 2018, whose studies were of thesis plan. The 

instruments were questionnaire and interview.  Data were analysed using descriptive 

statistics, which were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson 

correlation coefficient and content analysis. 

 The research findings were:  

1. Regarding the factors affecting graduation periods of Suranaree University 

of Technology students, curriculum and learning management, thesis 

advisor, thesis, and personal characteristics of students, in overall, were of 

high levels.  When considering each aspect, it was found that the thesis 

advisor factor was of the highest level.  It was followed by, those of also 

high levels, i. e. , thesis,  curriculum and learning management, personal 

characteristics of the students, respectively. 

2. There was no relationship between the graduation periods of graduate 

students and factors affecting the graduation period of the students. 

3. It could be proposed that the results of this research may be adopted as 

the guidelines for managing graduate students, as follow:  

3.1 Curriculum and learning Management should continually be improved 

and hence made up to date and be in line with current conditions, so 

as to offer knowledge on research report writing,  advanced statistical 

analysis and academic article writing, the uses of language in proper 

academic writing, thus enabling them to be published in an academic 

journal. 
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3.2 The university should have some measures to stimulate/ expedite the 

dissemination of the research results as soon as possible in a case 

where a student takes the thesis examination without having published 

the research result or cannot complete the research results as specified by 

the curriculum.  There should be a counselling system regarding the 

study in graduate level, when students encounter problems in their 

studies, writing thesis, publishing their works, or personal problems that 

cannot be solved on their own. 
 

3.3 Regarding thesis, the University, by the department responsible for 

examination of the thesis, should provide thesis writing handbook, 

including the steps and guidelines for making the completed thesis 

book to students and related persons in general. The department or a 

person who inspects the thesis books must have a clear picture about 

the thesis format and duration of the relevant process,  as well as 

minimize undue restrictions in the production of thesis books, such as 

a paper margin that is only slightly off, causing the waste of editing time 

and many minor issues, especially the approval page that has to be 

signed by the thesis examination committee, etc. 

3.4 Regarding student characteristics, the students should set their goals in 

graduate studies, academic readiness and English language skills. 
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 บทที่ 1 
 

บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่ไดรับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐท่ี

ไมเปนสวนราชการ อยูในกำกับของรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย มีพันธกิจกิจท่ีสำคัญ 5 คือ 1) การ

ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการ

ของการพัฒนาประเทศ  2) วิจัยคนควาเพ่ือสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนำ

ผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ 3) ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื ่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากขึ ้น 4) ใหบริการ

วิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชน และ 5) ทะนุบำรุงศิลปะและ

ว ัฒนธรรมของชาต ิและของท องถ ิ ่น โดยเฉพาะอย างย ิ ่ งศ ิลปะ และว ัฒนธรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2562) โดยมี 2 พันธกิจแรกเปนพันธกิจที่

เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

มทส. จัดระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา 

แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห มหาวิทยาลัยไดเปดรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ตั ้งแตปการศึกษา 2539 – ปจจุบัน โดยในปการศึกษา 2539 สำนักวิชา

วิทยาศาสตร ไดเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนสำนักวิชาแรก ในปการศึกษา 2540, 2541, 

2542, 2544 และ 2561 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร สำนักวิชา

เทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร และสำนักวิชาแพทยศาสตร  ไดเปดรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ตามลำดับ ซึ่งนับตั้งแตปการศึกษา 2539 ถึงปการศึกษา 2560 มีบัณฑิตสำเร็จ

การศึกษารวมทั้งสิ้น 3,284 คน แยกเปนระดับปริญญาโท 2,488 คน และระดับปรญิญาเอก 796 คน 

(ศนูยบรกิารการศึกษา มทส., 2561)   

ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ มทส. ไดมีการระบุ

โครงสรางหลักสูตร และกำหนดแผนการศึกษาในหลักสูตรไว ดังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท กำหนด

ระยะเวลาในโครงสรางหลักสูตร 2 ปการศึกษา (หรือ 6 ภาคการศึกษา) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

สำหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท กำหนดระยะเวลาในโครงสรางหลักสูตร 3 ปการศึกษา (หรือ 9 

ภาคการศึกษา) และ หลักสูตรระดับปริญญาเอก สำหรับผูที ่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี กำหนด

ระยะเวลาในโครงสรางหลักสูตร 5 ปการศึกษา (หรือ 15 ภาคการศึกษา) ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั ้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ไดระบุระยะเวลาการศึกษาของ

นักศึกษา ระดับปริญญาโท ไมเกิน 15 ภาคการศึกษา ระดับปริญญาเอก สำหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้น

ปริญญาโท ไมเกิน 18 ภาคการศึกษา และระดับปริญญาเอก สำหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี 

ไมเกิน 24 ภาคการศกึษา  

จากรายงานสรุปผลการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มทส. (ศูนยบริการการศึกษา 

มทส., 2561) พบวาที่ผานมานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญ ใชเวลาในการศึกษาเกินกวาที่

หลักสูตรกำหนดหรือใชระยะเวลาเกือบเทากับระยะเวลาการศึกษาสูงสุดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว ซึ่ง

จากขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 – 2560 พบวานักศึกษาใชเวลาในการสำเร็จการศึกษา 

ดังนี ้ (1) ระดับปริญญาโท แผนการศึกษาทำวิทยานิพนธ รุนปการศึกษา 2556 - 2560 สำเร็จ

การศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คิดเปนรอยละ 89.64, 85.07, 83.47, 82.98 และ 

74.55 ตามลำดับ (2) ระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาโท) รุนปการศึกษา 2556 - 2560 

สำเร็จการศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คิดเปนรอยละ 100.00, 83.33, 89.71, 66.67 และ 

93.18 ตามลำดับ และ (3) ระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาตรี) รุนปการศึกษา 2556 - 2560 

สำเร็จการศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คิดเปนรอยละ 69.70, 83.34, 84.21, 66.66 

และ 80.00 ตามลำดับ 
 

จากสถิติการสำเร็จการศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดขางตน ทำใหเกิดความ 

สูญเปลาทางการศึกษา ทั ้งตอตัวนักศึกษาและ มทส. ผู ว ิจ ัยจึงสนใจที ่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และลดความสูญเปลาทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ 

มทส. ตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยการสำเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

1.3  คำถามท่ีใชในการวิจัย 

1.3.1 มีปจจัยใดบางที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มทส.  

1.3.2 มีปจจัยใดบางที ่ส ัมพันธก ับระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศกึษา มทส. 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย  

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. ที่สำเร็จการศึกษารุน ปการศึกษา 2561 
  

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มทส. 4 ดาน ไดแก  ปจจัยดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ปจจัยดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปจจัยดานการทำวิทยานิพนธ และปจจัยดาน

คุณลักษณะสวนตัวของนกัศึกษา   
 

1.5 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

1.5.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา มทส. 4 ดาน ไดแก 

1) ปจจัยดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

2) ปจจัยดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

3) ปจจัยดานการทำวิทยานิพนธ 

4) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา  
   

1.5.2  ตัวแปรตาม ไดแก ระยะเวลาสำเรจ็การศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

1.6 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

1.6.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

มทส. ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ และสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2561  

1.6.2 ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา หมายถึง ปญหา อุปสรรคหรือขอขัดของตาง ๆ 

ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สงผลตอระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเวลาหรือลาชากวา

หลักสูตรกำหนด ประกอบดวยปจจัย 4 ดาน  ไดแก ดานหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน ดานอาจารย ที ่ปร ึกษาวิทยาน ิพนธ ด านการทำวิทยานิพนธ และดาน

คุณลักษณะสวนตัวของนกัศึกษา 

1.6.3 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ปจจัยดานหลักสูตรที่ศึกษา รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอน ที ่มีผลตอการสำเร ็จการศึกษาของนักศึกษา เชน ความ

เหมาะสมของรายวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตร ความสอดคลองของเนื้อหาวิชาท่ีศึกษากับ

สภาพการณปจจุบัน หลักสูตรท่ีชวยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา รูปแบบ
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การสอนที่ครอบคลุมทั้งการบรรยาย การศกึษาคนควาดวยตนเอง สัมมนา และฝกปฏิบัติ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษามีการฝกทักษะการคนควาองค

ความรูจากแหลงตาง ๆ ความพรอมของสถานที่ เครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยในการทำ

การวิจัย และการมีแหลงศกึษาคนควาสืบคนขอมูลอยางเพียงพอ 

1.6.4 ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หมายถึง ปจจัยที ่เกิดจากคุณลักษณะ คุณสมบัติ 

รวมถึงความสัมพันธ ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีผลตอนักศึกษา เชน การมี

ความรู ความเขาใจในกฎระเบียบและขอกำหนดที่เกี ่ยวกับการทำวิทยานิพนธของ

อาจารย  ความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การจัด

เวลาใหนักศึกษาเขาพบอยางเพียงพอ การใหคำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ่มตน

จนเสร็จสมบูรณ  การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการทำวิจัย ไดโดย

อิสระ การแนะนำแหลงทุนในการวิจัยเพื่อชวยเหลือนักศึกษาในการทำวิจัย การติดตาม

ความคืบหนาการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ การสนับสนุนและให

คำแนะนำนักศึกษาในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมหรือตีพิมพในวารสารวิชาการ การ

เรงรัดใหนักศึกษาในความดูแลสามารถสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

1.6.5 ดานการทำวิทยานิพนธ หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา เชน 

การไดรบัทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษา การตัดสินใจเลือกหัวขอการทำวิจัย การ

เขียนโครงรางวิทยานิพนธ การวางแผนและการดำเนินการวิจัย ความพรอมของเครื่องมือ

และอุปกรณในการทดลองหรือการศึกษาวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการ

เขียนวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ การสงเลมวิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด การ

ตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

1.6.6 ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา หมายถึง ปจจัยที่เกี ่ยวกับคุณลักษณะสวนตัว และ

พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษา เชน พื้นฐานความรูความเชี่ยวชาญ

ของนักศึกษาในสาขาวิชาที่ศึกษา ความเขาใจในกฎระเบียบ และขอบังคับฯ การศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ความมีวินัยในตนเอง การวางแผนการเรียนระหวางนักศึกษากับอาจารย

ที่ปรึกษา การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ำเสมอ ความสามารถในการสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ความรูและความสามารถในการวิจัย การมีทักษะการเขียนรายงานการ

วิจัย การวิเคราะห และสรุปผล 

1.6.7 การสำเร ็จการศึกษา หมายถึง การลงทะเบียนเร ียนศึกษารายวิชา และการทำ

วิทยานิพนธจนครบโครงสรางหลักสูตร ผานเงื่อนไขตาง ๆ  ตามที่หลักสูตร และขอบังคับฯ 

วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษากำหนด โดยแบงเปน 2 กลุม คือ นักศึกษาที ่สำเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร และนักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษาเกินกวา

ระยะเวลาที่กำหนดของหลักสูตร 
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1.6.8 นักศกึษาที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร หมายถึง นักศกึษาที่เขาศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ที ่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปการศึกษา สำหรับผูที่ศึกษา

ตอจากระดับปริญญาโท และ 5 ปการศึกษา สำหรับผูที่ศึกษาตอจากระดับปริญญาตรี 

โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

1.6.9 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่กำหนดของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาที่

เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ที่สำเร็จการศึกษาเกินกวา 2 ปการศึกษา แตไมเกิน 

5 ปการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาเกินกวา 3 ปการศึกษา แตไมเกิน 6 ป

การศึกษา สำหรับผู ที ่ศึกษาตอจากระดับปริญญาโท และสำเร็จการศึกษาเกินกวา 5 ป

การศึกษา แตไมเกิน 8 ปการศึกษา สำหรับผูที่ศึกษาตอจากระดับปริญญาตรี โดยนับตั้งแต

ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 
 

1.7  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1.7.1 มทส. ไดแนวทางในการปรับปรุงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งดานหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การทำวิทยานิพนธของ

นักศึกษา และคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มทส. สามารถ สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 

1.7.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. ไดแนวทางในการปรับปรุงดานการทำวิทยานิพนธ 

และคุณลักษณะสวนตัวของนกัศึกษา 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มทส. ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

2.1  การจัดการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

2.1  การจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนไปดวยความถูกตอง

ตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  (ภาคผนวก จ) มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั ้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 เปนแนวทางในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีสาระสำคัญ สรุปไดดังนี้  

   ระบบการศึกษา 

 ขอ 11 ระบบการศึกษา 

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 

3 ภาคการศึกษา แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 

สัปดาห 

11.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา การกำหนดจำนวน

หนวยกิต 1 หนวยกิตมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอื่นที่เทียบเทา ใชเวลาไมนอยกวา 12 

ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา 

11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง การฝกหรือการสอนโดยวิธีอื่นที่เทียบเทา 

ใชเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ตอภาคการศกึษา  

11.2.3 การคนควาอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
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 ประเภทและโครงสรางของหลักสูตร 

  ขอ 12 ประเภทของหลักสูตร 

12.1 หล ักส ูตรประกาศน ียบัตรบัณฑ ิต เป นหล ักส ูตรการศึกษาท ี ่ส งเสริม

ความกาวหนาทางวิชาการความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพใน

สาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกวาขั้นปรญิญาตรีแตต่ำกวาขั้นปริญญาโท 

12.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 

วิชาชีพและการวิจัยในระดับที่สูงกวาขั้นปริญญาตรีแตต่ำกวาขั้นปริญญาเอก 

โดยมุ งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที ่ม ีความรู ในเนื ้อหาวิชาพร อมทั้ง

ความสามารถในการวิจัยหรือคนควาอิสระ 

12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริม

ความกาวหนาทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพใน

สาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกวาขั้นปรญิญาโทแตต่ำกวาขั้นปริญญาเอก 

12.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที ่สงเสริมความกาวหนาทาง

วิชาการและการวิจัยในระดับที่สูงกวาขั้นปริญญาโท โดยมุงผลิตนักวิชาการ

และน ักว ิชาชีพที ่ม ีความร ู ความสามารถระดับส ูง โดยเฉพาะอย างย่ิง

ความสามารถในการวิจัยอยางอิสระเพื่อบุกเบิกแสวงหาความรูใหม และเพื่อ

สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 ขอ 13  โครงสรางของหลักสูตร 

13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 

    จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   13.2 หลักสูตรปริญญาโท   

    จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 45 หนวยกิต มีแผนการศึกษา 

    ใหเลือก 2 แผน ดังตอไปนี้ 

(1)  แผน ก :   เนนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 

       แบบ ก 1 : การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ จำนวนไมนอยกวา 45 หนวยกิต 

โดยไมตองมีการศึกษารายวิชา  ทั้งนี้สาขาวิชาจะกำหนดใหเรียนรายวิชา

หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไมนับหนวยกิตดวยก็ได โดยตองได

ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

       แบบ ก 2 : การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 15 

หนวยกิต และการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีจำนวน

หนวยกิตรวมทั้งหมดไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
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(2)  แผน ข :  เนนการศึกษารายวิชาโดยไมมีการทำวิทยานิพนธ มีเปาหมายเพ่ือ

ผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั ้นสูงที่มีความรูกวางขวางและสามารถ

นำไปประย ุกต ในการปฏิบัต ิงานไดด ีย ิ ่งข ึ ้น เน ื ้อหาของหล ักส ูตร

ประกอบดวยการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 38 หนวยกิตและการคนควา

อิสระหรือการทำโครงการปญหาพิเศษที่เทียบคาไดไมนอยกวา 4  หนวย

กิต แตไมเกิน 7 หนวยกิต โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมทั้งหมดไมนอยกวา 

45 หนวยกิต แผนนี้ใชกับแตเฉพาะสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนบุคลากร

เทานั้น การเปดรับนักศึกษาตองไดรบัความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

   13.3 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

    จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   13.4 หลักสูตรปริญญาเอก 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิตสำหรับผูที่ศึกษาตอ

จากขั้นปริญญาโท และไมนอยกวา 90 หนวยกิตสำหรับผูที ่ศึกษาตอจากขั้น

ปริญญาตร ี มีแบบการศกึษาใหเลือก 2 แบบ ดังตอไปนี้ 

(1)  แบบ 1 : การวิจ ัยเพื ่อทำวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา แต

สาขาวิชาอาจกำหนดใหเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นโดย

ไมนับหนวยกิตดวยก็ไดโดยตองไดผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด  

   แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทตองทำวิทยานิพนธไม

นอยกวา 60  หนวยกิต 

(2)  แบบ 2 : เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา 

     เพิ่มเติม  

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทตองทำวิทยานิพนธที่มี

คาเทียบไดไมนอยกวา 45 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอย

กวา 15 หนวยกิต  

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีตองทำวิทยานิพนธที่มี

คาเทียบได ไมนอยกวา 60 หนวยกิต และศึกษารายวิชา 

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ทั ้งนี ้  ว ิทยานิพนธตามแบบ 1.1 , 2.1 และ 2.2 ตองมีคุณภาพและ

มาตรฐานข้ันต่ำเทากัน 
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ระยะเวลาการศึกษา 

 ขอ 16 ระยะเวลาการศึกษา 

16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ ไมเกิน 9 ภาคการศึกษา 

16.2 หลักสูตรปริญญาโท ไมเกิน 15 ภาคการศึกษา  

16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน 9 ภาคการศึกษา 

16.4 หลักสูตรปริญญาเอก ไมเกิน 18 ภาคการศึกษาสำหรับผูที่ศึกษาตอจากข้ัน

ปรญิญาโท และไมเกิน 24 ภาคการศึกษาสำหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี 

 การควบคุมการศึกษา 

 ขอ 20 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

20.3 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

20.3.1 ใหคำแนะนำปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาและวิจัย รวมท้ัง

ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาดำเนินการศึกษาและวิจัย 

20.3.2 ใหคำแนะนำปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ ทั้งใน

เชิงวิชาการและเชิงภาษา 

20.3.3 ประเมินความคืบหนาของการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละ

ภาคการศึกษา และรายงานผลการประเมินตอหัวหนาสาขาวิชา 

20.3.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาตอ

หัวหนาสาขาวิชา 

20.3.5 เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 ขอ 31  รูปแบบของวิทยานิพนธ การสงวิทยานิพนธ และการตีพิมพวิทยานิพนธ 

31.1 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณในรูปแบบ วันเวลา และโดยมี

จำนวนเลม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

31.2 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ

อยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดย

บทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกลาว 

31.3 นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตอง

ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ทั ้งนี ้ ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธทุกระดับ ตองมี

ปริมาณและคุณภาพไมต่ำกวามหาวิทยาลัยกำหนด 
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             การสำเร็จการศึกษา 

   ขอ 39 ผูมีสิทธิขอสำเร็จการศกึษา 

   39.1  เปนผูท่ีศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรนั้น 

1.1  เกณฑการพิจารณาใหสำเร็จการศึกษาเปนดังนี้ 

40.4.1 มีจำนวนหนวยกิตสอบไดครบถวนตามที่หลักสูตรกำหนด 

40.4.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 ยกเวนนักศึกษา แบบ ก1 

หรือ แบบ 1 

40.4.3 ผานเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่หลักสูตรและขอบังคับนี้กำหนด 

40.4.4 มีคุณสมบัติตามขอ 39.1  
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 เปนไปตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ภายใหบริบทของ 

มทส. ซึ่งจัดการศึกษาระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงเปน 3 ภาคการศึกษา ดังนั้นเมื่อนำเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรฯ มาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา มทส. จึงตองมีการกำหนดใหสอดคลอง ดังนี้  
 

หมวด เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ขอบังคับฯ มทส. วาดวยการศึกษาขั้น

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 

ระบบการจัด

การศึกษา 

 

- ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา

แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 

ภาคการศึกษาปกติ ม ีระยะเวลา

การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

- สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาใน

ระบบไตรภาค ให 1 ป การศึกษา 

แบงเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 

สัปดาห  

มทส. จัดการศึกษาระบบไตรภาค 1 ป

การศึกษา แบงเปน 3 ภาคการศึกษา มี

ระยะเวลาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

 

 

 

 

 

 

 

การคิด 
หนวยกิต 

1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบ
ไดกับ 12/15 (หรือ 0.8) หนวย
กิต ระบบทวิภาค 

1 หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ 
15/12 (หรือ 1.25) หนวยกิตระบบไตร
ภาค 
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การคิด 

หนวยกิต 

- รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย

หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  

- รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือ

ทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ  

- การทำโครงงาน การคนควาอิสระ หรือ

วิทยานิพนธ ใชเวลาไมนอยกวาไมนอย

กวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา  

- การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใช

เวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ  

- การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธ ีอ ื ่นที่

เทียบเทา ใชเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

- การปฏิบัติการ การทดลอง การฝกหรือ

การสอนโดยวิธีอื่นที่เทียบเทา ใชเวลาไม

นอยกวา 24 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา 

- การคนควาอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ 

ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษา 

- การปฏิบัติการภาคสนาม ใชเวลาไมนอย

กวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

 

 

โครงสราง

หลักสูตร 

 

หลักสูตรปริญญาโท 
จำนวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
ไมน อยกวา 36 หนวยกิต โดยแบง
การศึกษาเปน 2 แผน คือ 

    แผน ก : เปนแผนการศึกษาที่เนนการ
วิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ ดังนี้ 
- แบบ ก 1: ทำเฉพาะวิทยานิพนธ

ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 
หนวยกิต 

- แบบ ก 2: ทำวิทยานิพนธซึ่งมคีา
เทียบไดไมนอยกวา 12 หนวย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต 

    
 

 

หลักสูตรปริญญาโท   
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา 45 หนวยกิต มีแผนการ
ศึกษาใหเลือก 2 แผน  

      แผน ก : เนนการวิจัยเพื่อทำ 
      วิทยานิพนธ มี 2 แบบ คือ 

- แบบ ก 1 :  การว ิจ ั ย เพ ื ่ อทำ
วิทยานิพนธ จำนวนไมนอยกวา 
45 หนวยกิต  

- แบบ ก 2 :  การว ิจ ั ย เพ ื ่ อทำ
วิทยานิพนธซึ ่งมีคาเทียบไดไม
น  อยกว  า  15 หน  วยก ิต  และ
การศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 
หนวยกิต  
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หมวด เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
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 หลักสูตรปริญญาเอก 

ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ  

แบบ 1 :  เปนแผนการศึกษาที่เนนการ

วิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธที่กอใหเกิด

ความร ู  ใหม   สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาอาจ

กำหนดใหเรียนรายวิชาเพิ ่มเติมหรือทำ

กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโดยไม

นับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามที่

สถาบันอุดมศกึษากำหนด ดังนี้ 

- แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญา

โท จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 

48 หนวยกิต 

- แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญา

ตรี จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 

72 หนวยกิต 

แบบ 2 : เปนแผนการศึกษาที ่เนนการ

วิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ และศึกษา

งานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

- แบบ 2.1: ผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญา

โท จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 

36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา

อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 

- แบบ 2.2: ผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญา

ตรี จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 

48 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา

อีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก 

มีแบบการศึกษาใหเลือก 2 แบบ ดังนี้ 

แบบ 1 : การวิจัยเพ่ือทำวิทยานิพนธโดยไม

ต องศ ึกษารายว ิชา แต สาขาว ิชาอาจ

กำหนดใหเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทาง

วิชาการอื่นโดยไมนับหนวยกิตดวยก็ไดโดย

ตองไดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนด   

 

 

- แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที ่จบการศึกษาขั้น 

ปริญญาโทตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 

60  หนวยกิต 

* มทส. มีเฉพาะ แบบ 1.1 คือรับผูที่จบ  

  การศึกษาขั้นปริญญาโท  

 

แบบ 2 : เนนการวิจ ัยโดยมีการทำ

วิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา

เพิ่มเติม  

- แบบ 2.1: ผูเขาศึกษาที่จบการศึกษา

ขั้นปริญญาโทตองทำวิทยานิพนธที่

มีคาเทียบไดไมนอยกวา 45 หนวย

กิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 

15 หนวยกิต  

- แบบ 2.2 :ผู เขาศึกษาที ่จบการศึกษา

ขั้นปริญญาตรีตองทำวิทยานิพนธที่มีคา

เทียบได ไมนอยกวา 60 หนวยกิต และ

ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
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ระยะเวลา
การศึกษา 

- ปริญญาโท ไมเกิน 5 ปการศึกษา  
- ปริญญาเอก ไม เก ิน 6 ป การศึกษา

สำหรับผ ู ท ี ่สำเร ็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และไมเกิน 8 ปการศึกษา
สำหร ับผ ู  สำ เร ็จการศ ึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 

- ปริญญาโท ไมเกิน 15 ภาคการศึกษา  
-  ปริญญาเอก ไมเกิน 18 ภาคการศึกษา

สำหรับผู ที ่ศึกษาตอจากขั ้นปริญญาโท 
และไมเกิน 24 ภาคการศึกษาสำหรับผู ที่
ศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี 

 

การตีพิมพ

วิทยานพินธ 

- ระดับปริญญาโท แผน ก ผลงาน
ว ิทยาน ิพนธ หร ือส วนหนึ ่ งของ
วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ต ีพ ิมพในวารสารระด ับชาต ิหรือ
ระดับนานาชาติที ่ม ีค ุณภาพตาม
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรอื
นำเสนอตอที ่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที ่นำเสนอฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ไดร ับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) ดังกลาว 

- ระดับปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธต อง

ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตอง

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมกา รการ

อ ุดมศ ึกษา เร ื ่ อง หล ักเกณฑ การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

- นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงาน

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ

อยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวน

หน ึ ่ งของผลงานไดร ับการยอมรับให

ต ีพ ิมพ  ในวารสารหร ือส ิ ่ งพ ิมพทาง

วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ 

โดยบทความที ่นำเสนอฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ไดรบัการตีพิมพในรายงาน

ส ืบ เน ื ่ อ ง จากการประช ุ มว ิ ชาการ 

(Proceeding) ดังกลาว 

 

 

 
 

- น ั กศ ึ กษาปร ิญ ญา เอก  ผล งาน

ว ิทยาน ิพนธ หร ือส  วนหน ึ ่ งของ

วิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ 

หรืออยางนอยตองไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่ง

ของวิทยานิพนธทุกระดับ ตองมีปริมาณ

และคุณภาพไมต ่ำกว ามหาว ิทยาลัย

กำหนด 
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การสำเร็จ

การศึกษา 

แยกตามระดับการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

1) แ ผ น  ก  แ บ บ  ก 1  เ ส น อ

วิทยานิพนธและผานการสอบ

ปากเปลาขั้นสุดทาย และมีการ

ตีพิมพวิทยานิพนธตามเกณฑที่

กำหนด 

2) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายว ิชา

ครบถวนตามที่กำหนดในหลักสูตร 

โดยตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ต ่ำกวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอ

วิทยานิพนธและผานการสอบปาก

เปลาขั ้นสุดทาย และมีการตีพิมพ

วิทยานิพนธตามเกณฑที่กำหนด 

ระดับปริญญาเอก 

1) แ บ บ  1  ส อบ ผ  า น ก า ร ส อ บ วั ด

คุณสมบัติ เพื ่อเป นผู ม ีส ิทธิขอทำ

วิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และ

สอบผ  านการสอบปากเปล  าขั้น

สุดทาย และมีการตีพิมพวิทยานิพนธ

ตามเกณฑท่ีกำหนด 

2) แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่

กำหนดในหลักสูตร โดยตองไดรับ

คะแนนเฉลี ่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 

จากระบบ 4 ระด ับคะแนนหรือ

เทียบเทา ผานการสอบวัดคุณสมบัติ

เพื่อเปนผู ม ีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ 

เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการ

สอบปากเปลาขั้นสุดทาย และมีการ

ต ีพ ิมพ ว ิทยานิพนธ ตามเกณฑที่

กำหนด 

ไมแยกระดับการศึกษา หากแตกลาวใน

ภาพรวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก คือ  

1) มีจำนวนหนวยกิตสอบไดครบถวน

ตามที่หลักสูตรกำหนด 

2) ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำ

กวา 3.00 ยกเวนนักศึกษา แบบ ก1 

หรือ แบบ 1 

3) ผานเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่หลักสูตรและ

ขอบังคับนี้กำหนด *  

* เง ื ่อนไขที ่กำหนด เช น การสอบ

ประมวลความรู   สำหร ับนักศ ึกษา

ระดับปริญญาโท หรือการสอบวัด

ค ุณสมบ ัต ิสำหร ับน ักศ ึกษาระดับ

ปริญญาเอก และการสอบวิทยานิพนธ 
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2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวของ พบวา ปจจัยที่เกี ่ยวของกับการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา สรุปได 4 ดาน ดังน้ี 
 

2.2.1 ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

จากผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา ปจจัยดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปนปจจัย

หนึ่งที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน ผลการศึกษาของ

พิกุล เอกวรางกูร (2541) พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มีปญหาในการทำวิทยานิพนธ เนื่องมาจากปญหาที่เกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร 

และขอกำหนดของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบางสาขาวิชาตอง

เรียนวิชาพื้นฐานกอนการเรียนวิชาปกติ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบางสาขาวิชาตองเรียนวิชา

สำรองควบคูกับวิชาปกติทำใหมีจำนวนหนวยกิตมาก นักศึกษาเกิดความเครียดและวิตกกังวลตอผล

การเรยีนในวิชาท่ีเรียน กลัวจะสอบประมวลความรูไมผาน โดยเฉพาะการสอบภาษาอังกฤษที่มีปญหา

ในการสอบไมผาน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบางสาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตรการเรียนการสอน

บังคับใหนักศึกษาตองฝกงานดวย และนอกจากนี้การที่ตองเรยีนในภาคเรียนที่ 4 ทำใหมีปญหากับการ

ทำวิทยานิพนธไดไมเต็มที่ นักศึกษาไมมเีวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทำวิทยานิพนธ ทำใหตอง

เสียเวลาในการทำวิทยานิพนธ และเปนปจจัยทำใหสำเร็จการศึกษาลาชากวาระยะเวลาที่กำหนด หรือ

ผลการศึกษาของอภิญญา เจิมประไพ (2538) ไดศึกษาองคประกอบบางประการที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา ความพรอมดานหลักสูตรควร

ปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการเสริมการจัด

การศึกษาในระดับนี้ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบางเรื่องผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรควรรับไวพิจารณา 

เชน เนื้อหาบางวิชาไมเหมาะสมกับเวลาที่กำหนดไว รายวิชาบางวิชาไมมีความจำเปนสำหรับสาขาท่ี

เรียน ผลการศึกษาของอุบลรัตน กำหนดเพชร (2548) พบวา ปจจัยดานหลักสูตรมีผลตอระยะเวลา

การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลการศึกษาของชนิตา รักษพลเมือง และสมหวัง พิธิยานุวัฒน 

(2549) พบวา ปญหาอุปสรรคดานหลักสูตรที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก (1) ความไมชัดเจนของมาตรฐานและคุณภาพของวิทยานิพนธ และ (2) 

ขอจำกัดดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรที่เนนการวิจัย เชน จำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธใน

หลักสูตร นอกจากนี้ผลการศึกษาของ รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี (2560) ซึ่งไดศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิต

และอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการทำวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ดานสถาบัน บัณฑิตมีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความทันสมัย เปน
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อันดับแรก รองลงมา คือ หลักสูตรที่มีจำนวนรายวิชาวิจัยและสถิติที่เหมาะสม และหลักสูตรมีการจัด

กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการทำวิทยานิพนธใหแกนิสิต เชน การสัมมนาวิทยานิพนธ การเชิญวิทยากร

มาใหความรู เปนตน  สวนอาจารยที่ปรึกษามีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการท่ี

สงเสริมการทำวิทยานิพนธใหแกนิสิต เชน การสัมมนาวิทยานิพนธ การเชิญวิทยากรมาใหความรู เปน

ตน รองลงมา คอื หลักสูตรมีความทันสมัย และหลักสูตรที่มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยเนนการ

ประยุกตใชความรูในการทำวิทยานิพนธ เปนตน 
 

 

 

2.2.2 ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธนับไดวามีความสำคัญในกระบวนการทำวิทยานิพนธของ

นักศึกษา เนื่องจากตองใหคำแนะนำทางดานวิชาการแกนักศึกษา กำกับดูแลความกาวหนาในการ

ดำเนินการวิจัย เพื่อใหนักศึกษาทำวิทยานิพนธไดอยางมีคุณภาพและแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กำหนด เชน ผลการวิจัยของศุภลักษณ  ลอมลาย และศศิธร  ไทยรินทร (2542) ซึ่งไดศึกษาความ

คิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการแนะนำควบคุมและการใหการ

ปรึกษาของอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ พบวา ดานบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาที่นักศึกษาคาดหวัง 

ควรมีลักษณะของความเปนคนดี มีคุณธรรมและเมตตาธรรม มีประสบการณในการเปนประธานหรือ

กรรมการที ่ปรึกษา และมีประสบการณในการวิจัยมากอน ตองสามารถใหคำปรึกษา คำแนะนำ

เก่ียวกับระเบียบที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธไดเปนอยางดี  

จากผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พบวา อาจารยที่ปรึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอระยะเวลา

การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ (2545, อางถึงใน กัญญาวีร ปทมดิลก และคณะ, 2551)  ไดสรุปปญหาเก่ียวกับอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไว 9 ประการ ไดแก จำนวน

อาจารยมีไมเพียงพอ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมคอยใหเวลากับนักศึกษา เพราะภาระงานมาก 

ไมติดตามและไมสนใจในนักศึกษา ความสามารถในการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษายังไมดีพอ 

อาจารยมีการแบงแยก มาตรฐานของอาจารยแตละทานแตกตางกัน การขาดความเชี่ยวชาญในหัวขอ

เรื่องการวิจัยนั้น ๆ การไดมาซึ่งอาจารยที่ปรึกษายังไมเหมาะสม จำนวนนักศึกษามากเกินไป จนไมเกิด

ความสมดุลกับอาจารยที่มีอยู สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทรงธรรม ธีระกุล (2546) ซึ่งพบวา 

ปจจัยที่มีความสำคัญตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณมาก

เปนอันดับหนึ่ง คือ คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาควรทุมเทเวลา 

เอาใจใสดูแล และใหคำปรึกษาแนะนำนิสิตอยางเต็มที่ ควรมีประสบการณการวิจัยและมีตำแหนง

วิชาการ และผลการศึกษาของ ดิลกรัตน โคตรสุมาตย (2554) ซึ่งไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอระยะเวลา
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การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ดานอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ โดยภาพรวมเปนปจจัยท่ีเปนปญหาอยูในระดับมาก และปจจัยที่

เปนปญหามีผลมากที่สุด คือ การใหคำปรึกษาและแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ ่มตนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ 

ความรูความชำนาญในหัวขอวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นอกจากนี้ ศศิธร  สุพันทวี  (2561) 

พบวาปญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เกิดจากคุณลักษณะสวนตัวของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดแก 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีเวลาจำกัดใหนิสิตเขาพบเพื่อใหความ

ชวยเหลือแนะนำ 2) อาจารยมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผลการศึกษา

ของรัชนีวรรณ ตั้งภักดี (2560) ซึ่งศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตและอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพ

การทำวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ดาน

อาจารยที่ปรึกษา บัณฑิตมีความคิดเห็นวา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเอาใจใสและกำกับติดตาม

การทำวิทยานิพนธของนิสิตเปนอยางดี รองลงมา คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกำลังใจนิสิตใน

การทำวิทยานิพนธสม่ำเสมอ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรับฟงความคิดเห็นของนิสิต สวน

อาจารยที่ปรึกษามีความคิดเห็นวา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคำแนะนำที่ชัดเจนถูกตองและตรง

ประเด็น รองลงมา คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกำลังใจนิสิตในการทำวิทยานิพนธสม่ำเสมอ 

และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรับฟงความคดิเห็นของนิสิตเชนกัน  

 

2.2.3 ดานการทำวิทยานิพนธ 

จากผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที ่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา การทำวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่มี

ผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน ผลการศึกษาของสหัทยา  

ดำรงเกียรติศักดิ์ (2543) พบวา นักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ มีปญหาในการทำวิจัยโดย

กรรมการที่ปรึกษาไมมีเวลาตรวจแกงานวิจัยใหนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีอุปกรณเครื่องมือการทำวจิัย

ไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา นักศึกษาขาดความคลองตัวในการขอใชเครื่องมือในการทำ

วิจัย และการใหขอมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนเกี่ยวกับงานวิจัย การใหคำแนะนำนักศึกษาใน

การเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ ผลการศึกษาของวรรณากร  พรประเสริฐ (2557) พบวา ตัวแปร

ที่ดีที่สุดในการจำแนกกลุมการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ

ความสามารถดานการวิจัย การวางแผนการทำวิทยานิพนธ และแหลงเอ้ืออำนวยทางวิชาการ และผล

การศึกษาของพิกุล เอกวางกูร (2541) พบวา ปญหาในการทำวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับตัวนิสิตระดับ

บัณฑติศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คอื เรียนโดยไมไดหาประเด็นปญหาและ

เขียนโครงการวิทยานิพนธพรอมไปดวย ไมสามารถควบคุมตนเองใหทำตามแผนที่วางไว เครียดและ
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วิตกกังวลสูงในการทำงาน ไมมีเวลาในการทำวิทยานิพนธ ขาดทักษะการเขียนความสำคัญของปญหา 

ตองแกไขหลายครั้งและตองรอใหเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่หลักสูตรกำหนดจบกอนจึงจะเขียนได ใชเวลา

หาประเด็นปญหานาน นอกจากนี้ ชนิตา รักษพลเมือง และสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549) ไดสรุปปญหา

ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เปนปญหาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา ไวดังนี้  (1) การเสนอ

หัวขอวิทยานิพนธ ไมมีประเด็นปญหาที่สนใจแนนอน มีความสนใจหลายเรื่อง เปลี่ยนหัวขอการวิจัย

เกือบทุกครั้งที่มาพบอาจารยที่ปรึกษา เสนอหัวขอไมตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา เสนอหัวขอโดยยังไมได

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของมาอยางดี คนควาเอกสารไมกวางขวาง ไมลึกซึ้งพอ หรือไม

ทันสมัย เสนอประเด็นปญหาการวิจัยที่ไมมีความสำคัญหรือไมมีความลุมลึกเพียงพอ เสนอหัวขอ

วิทยานิพนธที่เปนไปไดยาก หรือมีขอบเขตกวางขวางจนอาจดำเนินการไมเสร็จในระยะเวลาตาม

หลักสูตร  (2) การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ นอกจากความไมชัดเจนของประเด็นปญหา และระเบียบ

วิธีและการออกแบบวิจัยที่เสนอในโครงรางวิทยานิพนธแลว นักศึกษาบางคนยังเลือกใชระเบียบวิธีวิจัย

ที่ไมมีความรูความชำนาญเพียงพอหรือไมมีความถนัด ทำใหมีปญหาในการดำเนินการวิจัย (3) การ

เขียนรายงานและการสอบปองกันวิทยานิพนธ นักศึกษาหลายคนยังมีปญหาดานภาษา ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษซึ่งเปนทักษะสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ โดยเฉพาะวิทยานิพนธท่ี

ใชระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ สวนปญหาที่พบมากระหวางการสอบปองกันวิทยานิพนธ นอกจาก

การเตรียมตัวไมพรอมและมีความวิตกกังวลเกินไปแลว นักศึกษาบางคนยังใชเวลาบรรยายความสำคัญ

ของประเด็นปญหา การออกแบบ ระเบียบวิธีและขั้นตอนการดำเนินการวิจัยมากเกินไป จนแทบไมได

กลาวถึงขอคนพบและอภิปรายผลการวิจัย  (4) การเผยแพรวิทยานิพนธ ปญหาดานทักษะการวิจัย

และทักษะดานภาษาสงผลตอการเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยตอที่ประชุม

ทางวิชาการ โดยเฉพาะวารสารและการประชุมที่มีการตั้งคณะบรรณาธิการ (Editorial Board หรือ 

Peer Review) พิจารณาผลงานที่จะตีพิมพ/นำเสนอ โดยเฉพาะหากมหาวิทยาลัยมีขอกำหนดให

เผยแพรผลงานเปนภาษาตางประเทศ นอกจากนี้นักศึกษายังมีปญหาในการหาแหลงตีพิมพ เผยแพร 

หากมหาวิทยาลัยหรือคณะไมมีบริการใหความชวยเหลือในดานดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการสำเร็จ

การศึกษาได เปนตน 
 

2.2.4 ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา  

จากผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พบวา การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ยังมีปจจัยสำคัญอีกปจจัยหนึ่ง

ที่ทำใหการศึกษาของนักศึกษาสัมฤทธิ์ผล คือ ตัวนักศึกษาเองที่จะตองมีความพรอม โดยเฉพาะดาน

คุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา มีผลตอการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา เชน บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2545, อางถึงใน กัญญาวีร ปทมดิลก และคณะ, 

2551) ไดสรุปปญหาเกี่ยวกับดานนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ไม
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สำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด ไดแก นักศึกษามีภาระงานมาก ไมทุมเทเวลา ขาดความกระตือรือรน

ในการคนควาว ิจัย ขาดทักษะในการเขียนวิจ ัยอยางมีประสิทธิภาพ ขาดทักษะภาษาอังกฤษ            

ผลการศึกษาของธิดาพร  ประทุมวี (2553) พบวา ปจจัยความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของ

นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดแก ความรูทางวิชาการของนักศึกษา 

และการบริหารจ ัดการตนเองของนักศ ึกษา ผลการศึกษาของณีรนุช จงอารี (2543) พบวา 

องคประกอบที่ทำใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาลาชากวาที่หลักสูตรกำหนด ไดแก การปฏิบัติตัวของ

นักศึกษา และปญหา คือ นักศึกษาสวนใหญมีภาระงานประจำมาก ไมมีเวลาศึกษาคนควา ขาดการ

วางแผนการเรียน นอกจากนี้ ศศธิร  สุพันทวี  (2561) พบวาปญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เกิดจากคุณลักษณะของนิสิต ไดแก 1) นิสิตขาดการวางแผนการเรียน 

การจัดทำตารางเวลา และขาดความรับผิดชอบในการไปพบอาจารยที ่ปรึกษา เพื ่อขอคำปรึกษา

แนะนำและตรวจงานอยางตอเนื่อง 2) นิสิตไมแกงานตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคำแนะนำ 

3) นิสิตไมมีเวลามาใชบริการแหลงคนควาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย อรุณศรี พุมนวล (2552) 

พบวา ปญหาและอุปสรรคตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

เปนปจจัยสวนบุคคลดานผูเรียน เชน ปญหาการดำเนินงานไมเปนไปตามแผน การจัดสรรเวลาในการ

ดำเนินงาน ขาดทักษะในการพิมพเอกสาร และทวีศักดิ์ จินดานุรกัษ (2539, อางถึงใน ณฐัพงษ จันทรกอน, 

2546) กลาวถึง การวางแผนการเรียนเปนสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษา นักศึกษาจำเปนตองมีการวาง

แผนการเรียนของตนเอง เพื่อใหสามารถศึกษาเอกสารการสอนทั้งหมดไดทันกอนสอบ การวางแผน

การเรียนมีทั้งการวางแผนระยะยาวตลอดหลักสูตรเพื่อใหเรียนไดครบตามหลักสูตร และการวางแผน

ในแตละภาคเรียน การจัดตารางเรียนก็เปนเครื ่องมือสำคัญในการวางแผนการเรียน เนื ่องจาก

นักศึกษาที่เรียนดีจะรูจักการจัดตารางเวลาอยางมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติตามตารางเวลาได 

ซึ่งจะทำใหประสบความสำเร็จในการศึกษา และยังกลาวถึง ความมีวินัยในตัวเองของนักศึกษาดวยวา 

เปนความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่มุงหวังไว 

แมจะมีอุปสรรค บุคคลที ่ม ีว ินัยในตนเองจะชวยใหการทำงานหรือการเรียนประสบผลสำเร็จ 

นอกจากนี้ รัชนีวรรณ ต้ังภักดี (2560) ไดศกึษาความคิดเห็นของบัณฑิตและอาจารยท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

สภาพการทำวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาน

นิสิต พบวา บัณฑิตมีความคิดเห็นวา นิสิตมีความสัมพันธที ่ดีกับอาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

รองลงมาคือ เมื่อเสนองานใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาแลวไมบรรลุเปาหมาย นิสิตจะพยายามทำงาน

นั้นจนกวาจะสำเร็จ และนิสิตมักตรวจทานงานกอนสงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอยู

เสมอ  
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จากงานวิจัยขางตน กลาวสรุปไดวา การที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะศึกษาจนกระทั่งสำเร็จ

การศึกษาไดนั้น หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปนปจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง หากมีหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง 

ทำใหผู เรียนมีเจตคติที่ดีตอหลักสูตร สงผลใหนักศึกษาประสบผลสำเร็จในการศึกษาได นอกจาก

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแลว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนบุคคลที่มีความสำคัญใน

กระบวนการทำวิทยานิพนธ เนื่องจากตองทำหนาที่ใหคำแนะนำ และกำกับดูแลความกาวหนาในการ

ดำเนินงานของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธไดอยางมีคุณภาพ ภายในเวลาระยะที่

กำหนด และปจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตัวนักศึกษาเองจะตองมีความพรอมในการศึกษาดวย

เชนกัน   
 

 

2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวแปรอิสระ 

- ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร 

- ปจจัยดานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

- ปจจัยดานการทำวิทยานิพนธ 

- ปจจัยดานคณุลักษณะสวนตัวของนักศึกษา  
 

ตัวแปรตาม 

ระยะเวลาสำเรจ็การศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา 



บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 

 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวาง

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศึกษาความสัมพันธของระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษากับปจจัยการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้   

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.2 การรวบรวมขอมูล 

 3.3 การวิเคราะหขอมูล   
 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3.1.1 ประชากร ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. 

รุนปการศึกษา 2561 แผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ จำนวน 174  คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 สวน ดังน้ี  

1) กลุมตัวอยางสำหรับรวบรวมขอมูลในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ เปนผูสำเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. รุนปการศึกษา 2561 แผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ ซึ่งทราบ

ขนาดของประชากร จำนวน 174 คน จึงกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรเครซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan, อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 120 คน และผูวิจัยใช

การสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยหาสัดสวนตามจำนวนประชากรของแตละ

สำนักวิชา ดังนี้  

สูตรของเครซี่และมอรแกน 

n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N  =  ขนาดของประชากร 

e =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได 

X 2 =  คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (X 2 = 3.841) 
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p =  สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (กำหนด p = 0.5)  

n  =           3.841 x 174 x 0.5 x 0.5  

      (0.05)2  x (174-1) + 3.841 x 0.5 x 0.5    

n         =   119.96   

 

ตาราง 3.1  จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

สำนักวิชา ประชากร  กลุมตัวอยาง 

    วิทยาศาสตร 35 24 

    เทคโนโลยีสังคม 16 11 

    เทคโนโลยีการเกษตร 18 12 

    วิศวกรรมศาสตร 101 70 

    สาธารณสุขศาสตร 4 3 

รวม 174 120 
 

2) กลุมตัวอยางสำหรับรวบรวมขอมูลในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือรวบรวม

ขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มทส. จาก 5 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร สำนักวิชาละ 4 คน 

รวม 20 คน    
 

3.2  การรวบรวมขอมูล 

3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 
 

3.2.1.1 การสรางเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีข้ันตอนการสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังน้ี 

1) แบบสอบถาม เปนชุดคำถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและ

ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ ประกอบดวยคำถาม 2 ลักษณะ คือ กำหนดคำตอบไวใหเลือก (Close 

ended question) หรือคำถามปลายปด และคำถามท่ีใหผูตอบแสดงความคิดเห็น (Open ended 

question) หรือคำถามปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคำถามเปน  

คำถามปลายเปด แบบเติมคำและเลือกตอบ โดยเปนการวัดตัวแปรแบบ 

Nominal Scale 
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   ตอนที่ 2  เปนการสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาตอปจจัยที่มีผลตอ

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปนการ

วัดตัวแปรแบบ Interval Scale  รวมคำถาม จำนวน 35 ขอ ประกอบดวย 

- ดานการจัดการเรยีนการสอนและหลักสูตร  ขอคำถาม  7  ขอ 

- ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ขอคำถาม  9  ขอ 

- ดานการทำวิทยานิพนธ   ขอคำถาม 11  ขอ 

- ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา ขอคำถาม   8  ขอ 

ตอนที่ 3 เปนคำถามเก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา ลักษณะเปนคำถามปลายเปด เปน 

ขอเสนอแนะ ในการกำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนานักศึกษา เพ่ือใหสำเร็จ

การศึกษาไดตามที่หลักสูตรกำหนด  
 

2) แบบสัมภาษณ เปนขอคำถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการสำเรจ็การศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ดานการทำวิทยานิพนธ และดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 
 

3.2.1.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ  

ในการวิจัยครั้งนี้ไดทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และคาความเชื่อถือได 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) นำแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของขอคำถามแตละขอ 

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2544) โดยเกณฑการพิจารณาคา IOC ของแบบสอบถาม

แตละขอจะตองมีคามากกวา 0.5 ซึ่งหมายความวา ขอคำถามนั้นวัดเน้ือหาตรงตามที่ตองการวัด     

เปนคำถามที่สามารถนำไปใชได  และจากการนำแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ทั้ง 3 ทาน 

พบวา ทุกรายขอคำถามมีคามากกวา 0.5 (ผลคา IOC ตามภาคผนวก ค) ซึ่งกำหนดเกณฑคะแนน ดังนี้ 

คะแนน + 1 หมายถึง แนใจวาขอคำถามสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่ตองการศกึษา 

คะแนน   0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคำถามสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคท่ี 

ตองการศึกษา 

คะแนน - 1 หมายถึง แนใจวาขอคำถามไมสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่ 

ตองการศึกษา 
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การหาคา IOC  

       IOC   =   ∑R 

                   N 

       เมื่อ      IOC  แทน   ดัชนีความสอดคลองขอคำถาม 

        ∑R แทน   ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

      N แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
 

2) การหาคาความเชื่อถือได (Reliability) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ผานการ

ตรวจสอบปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน และหาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient; α) ซึ่ งมี เกณ ฑการประเมินค าความเที่ ย ง

สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ดังน้ี  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 
 

 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α)  การแปลความหมายระดับความเท่ียง 

  มากกวา .9    ดีมาก 

  มากกวา .8    ด ี

  มากกวา .7    พอใช 

  มากกวา .6    คอนขางพอใช 

  มากกวา .5    ต่ำ 

  นอยกวา หรือ เทากับ .5   ไมสามารถรับได 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ 0.942 เมื่อจำแนกตามราย

ดาน ทั้ง 4 ดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร  ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

ดานการทำวิทยานิพนธ และดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา คาสัมประสิทธิ์แอลฟาอยูระหวาง 

0.877 – 0.942  แสดงวา เครื่องมือมีความสอดคลองภายในอยูในระดับ ดีถึงดีมาก รายละเอียดดัง

ตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.2 คาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ การศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

ขอคำถาม คาความเชื่อถือได การแปลความหมาย 

ดานการจัดการเรยีนการสอนและหลักสูตร 0.877 ดี 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 0.928 ดีมาก 

ดานการทำวิทยานิพนธ 0.912 ดีมาก 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 0.903 ดีมาก 

รวมทั้งฉบับ 0.942 ดีมาก 

 

 3.2.2  การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

1) ทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลผูสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มทส. 

รุนปการศึกษา 2561 จากผูอำนวยการศนูยบรกิารการศึกษา 

2) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยใชวิธีการสง E-mail ขอความ

อนุเคราะหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มทส. ที่สำเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2561 แผนการศึกษาท่ีทำ

วิทยานิพนธ จำนวน 174 คน ตอบแบบสอบถาม ผาน Google Form  

3) นำขอมูลที่ไดรับกลับคืนจากแบบสอบถามมาคัดเลือกใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณไว

จำนวน 120 ชุด ดังรายละเอียดตารางท่ี 3.3  แลวนำมาวิเคราะหขอมูล 
 

ตารางที่ 3.3  รอยละอัตราการตอบกลับของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

สำนักวิชา จำนวนที่สง ตอบกลับ รอยละ 

 วิทยาศาสตร 35 24 68.57 

 เทคโนโลยีสังคม 16 11 68.75 

 เทคโนโลยีการเกษตร 18 12 66.67 

 วิศวกรรมศาสตร 101 70 69.30 

 สาธารณสุขศาสตร 4 3 75.00 

รวม 174 120 68.97 
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3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 

 เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาใน

การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

1) ขั้นตอนการเตรียมตัวผูวิจัย 

1.1) เตรียมแนวคำถามแนวการสัมภาษณ  เทคนิคการรวบรวมขอมูล และ

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

1.2) เตรียมผูวิจัย โดยการทดลองสัมภาษณกับผูใหขอมูล จำนวน  3  คน 

1.3) เตรียมดานการประสานงาน นัดหมายวัน เวลา ตามตารางเวลาที่ไดกำหนดไว ซึ่งมี

การสัมภาษณ 2 รูปแบบ คือ การนัดสัมภาษณกับนักศึกษาโดยตรง และการสัมภาษณทางโทรศัพท 

2) ขั้นตอนการสัมภาษณ 

2.1) แนะนำตนเองและชี้แจงวัตถุประสงคเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษาวาเปน

อยางไร เก่ียวของกับผูใหสัมภาษณอยางไร ผูใหสัมภาษณมีความสำคัญอยางไร รวมท้ังเคารพในความ

เปนสวนตัวและรักษาความลับ โดยการปองกันการเขาถึงขอมูล การควบคุมและการแจกจายขอมูล

สวนบุคคล 

2.2) ดำเนินการสัมภาษณ และพยายามใหผูใหสัมภาษณใหขอมูลมากที่สุด  ในขณะ

สัมภาษณ ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณใน 2 ลักษณะ คือ การบันทึกดวยเครื่องบันทึกเสียง และการ

จดบันทึกโดยผูวิจัย กอนการสัมภาษณผูวิจัยไดขออนุญาตจากผูใหขอมูลในการบันทึกเสียง ผูวิจัยไดทำ

การจดบันทกึผลการสัมภาษณตามความเปนจริง ไมมีอคติหรือเพิ่มเติมความเห็นของผูสัมภาษณเขาไป 

2.3) ผูสัมภาษณทบทวนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ โดยการ

สอบถามขอมูลเรื่องเดียวกันจากผูใหขอมูลหลาย ๆ คน จนกระทั่งไดคำตอบท่ีทุก ๆ คน มีความ

คิดเห็นรวมกันในเรื่องนั้นออกมา  หลังจากนั้นกลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณที่ใหความรวมมือโดยการให

ขอมูลท่ีเปนประโยชน 
 

 

 

3.3  การวิเคราะหขอมูล 

       ในการวิจัยครั้งนี้ แบงการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน คือ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง

คุณภาพ ดังนี้ 
 

3.3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ  

2) วิเคราะหระดับของปจจัยดานตาง ๆ โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษากับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ดวยการวิเคราะห

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) 
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3.3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลจากคำถามปลายเปด และขอมูลจากการสัมภาษณ 

เก่ียวกับขอเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหสำเร็จการศึกษา

ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

3.3.3 การแปลผลขอมูล 

 3.3.3.1 การสรางเกณฑในการใหคะแนน ในการวิจัยครั้งนี้ใชสเกลของลิเคิรท (Likert) 

เปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) ไดจากการวิเคราะห รายขอ มีทั้งหมด 5 ระดับ และมีระดับ

คะแนน ดงันี้ 

5   หมายถึง   ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ มากที่สุด  

4   หมายถึง   ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ มาก  

3   หมายถึง   ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ ปานกลาง  

2   หมายถึง   ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ นอย  

1   หมายถึง   ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ นอยที่สุด 
 

 3.3.3.2 การแปลความหมายขอมูล โดยผูวิจัยไดใชเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้  

เกณฑในการแปลความหมายขอมลูจากคาเฉลี่ย  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560)  

4.51-5.00  หมายถึง   ปจจัยท่ีมีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ มากที่สุด 

3.51-4.50  หมายถึง   ปจจัยท่ีมีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ มาก 

2.51-3.50  หมายถึง   ปจจัยท่ีมีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ ปานกลาง  

1.51-2.50  หมายถึง   ปจจัยท่ีมีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ นอย  

1.00-1.50  หมายถึง   ปจจัยท่ีมีผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับ นอยที่สุด  
 

 3.3.3.3 เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เกณฑการพิจารณา

ความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวแปรวามีความสัมพันธกันหรือไม และความสัมพันธกันในระดับใด 

พิจารณาจากคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธโดยใชเกณฑ ดังนี้  (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543) 
 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)           ระดับความสัมพันธ 

  r > .800      สูง 

600 < r < .800      คอนขางสูง 

    400 < r < .600      ปานกลาง 

    200 < r <. 400      คอนขางต่ำ 

  r <.200       ต่ำ 
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การพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ พิจารณาจากเครื่องหมาย (คาบวกหรือคาลบ) ดังนี้  

กรณีที่ทิศทางของความสัมพันธมีคาเปน “บวก” หมายความวา เมื่อคาของตัวแปรหนึ่ง

เพิ่ม คาของตัวแปรหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปดวย หรือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

กรณีที่ทิศทางของความสัมพันธมีคาเปน “ลบ” หมายความวา เมื่อคาของตัวแปรหนึ่งเพ่ิม   

คาของอีกตัวแปรหนึ่งจะลดลง หรือตัวแปรท้ังสองตวัมคีวามสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
 



บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจ ัยเรื ่อง ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร ็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยดังนี้ 

  4.1 สัญลักษณท่ีใชในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  4.2 ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกำหนดสัญลักษณแทนคาสถิติ และตัวแปร

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

  𝐗   แทน  คาเฉลี่ย (Mean)  

  S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

  r   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 

4.2 ลำดับข้ันตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้  

  1. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

   ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี ่ยวกับสภาพการจัด

การศึกษาในระดับบัณฑิต  

   ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการกำหนด

แนวทางการแกไขปญหา 

  2.  การวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษากบัปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.3.1 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ  อายุ สำนักวิชา ระดับ

การศึกษา คะแนนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) สถานภาพการทำงาน การลาศึกษาตอ ทุนการศึกษา แหลง

คาใชจายในการศึกษา ประสบการณในการทำวิจัยกอนที ่จะเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา

การศึกษาตั ้งแตเริ ่มเขาศึกษาจนสำเร็จการศึกษา  และเหตุผลที่นักศึกษาตัดสินใจเขาศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนำผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) และ

คารอยละ (Percentage) ดังตารางที่ 4.1 
   

ตารางที่ 4.1  จำนวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

1)  เพศ   
ชาย    72 60.00 
หญิง   48 40.00 

รวม 120 100.00 

2)  อายุ   
ต่ำกวา 25 ป 8 6.67 

25 – 34 ป 76 63.33 
35 – 44 ป 28 23.33 

        45 ปขึ้นไป   8 6.67 

รวม 120 100.00 

3)  สำนักวิชา  

        วิทยาศาสตร 24 20.00 

        เทคโนโลยีสังคม 11 9.17 

        เทคโนโลยีการเกษตร 12 10.00 

        วิศวกรรมศาสตร 70 58.33 

        สาธารณสุขศาสตร  3 2.50 

รวม 120 100.00 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ)  

ขอมูลทั่วไป จำนวน (คน) รอยละ 

4)  ระดับการศกึษา  

ปริญญาโท 70 58.33 

ปริญญาเอก 50 41.67 

รวม 120 100.00 

5)  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)   

3.00 - 3.24 3 2.50 

3.25 - 3.49 11 9.16 

3.50 - 3.74 44 36.67 

3.75 ขึ้นไป 62 51.67 

รวม 120 100.00 

6)  สถานภาพการทำงาน  

ยังไมไดทำงาน      44 36.67 

ทำงานแลว   76 63.33 

รวม 120 100.00 

7)  การลาศึกษาตอ  

ไมลา      74 61.67 

ลาบางเวลา 6 5.00 

ลาเต็มเวลา      18 15.00 

 ไมระบุ 22 18.33 

รวม 120 100.00 

8)  ทุนการศึกษา  
ไมไดไดรับทุนการศึกษา 19 15.83 

ไดรบัทุนการศึกษา  101 84.17 

รวม 120 100.00 

9)  แหลงคาใชจายในการศึกษา    

ทุนการศึกษา      76 63.33 

บิดา/มารดา /ผูปกครอง    27 22.50 

จากตนเอง   17 14.17 

รวม 120 100.00 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ)  

ขอมูลทั่วไป จำนวน (คน) รอยละ 

10)  ประสบการณในการทำวิจัยกอนที่จะเขาศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

ไมมีประสบการณการวิจัย    57 47.50 

มีประสบการณการวิจัย   63 52.50 

รวม 120 100.00 

11) ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนสำเร็จการศึกษา   

 ระดับปริญญาโท     

นอยกวา หรือเทากับ 6 ภาคการศึกษา 13 10.83 

7-9 ภาคการศึกษา 24 20.00 

 10-12 ภาคการศึกษา 16 13.33 

 13-15 ภาคการศึกษา 17 14.17 

     ระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปรญิญาโท)     

 นอยกวา หรือเทากับ 9 ภาคการศึกษา 4 3.33 

 10-12 ภาคการศึกษา 9 7.50 

 13-15 ภาคการศึกษา 14 11.68 

 16-18  ภาคการศึกษา  19 15.83 

    ระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาตรี)     

 นอยกวา หรือเทากับ 15 ภาคการศึกษา - - 

 16-18  ภาคการศึกษา 1 0.83 

 19-21  ภาคการศึกษา - - 

 22-24  ภาคการศึกษา 3 2.50 

รวม 120 100.00 

12) เหตุผลที่นักศึกษาตดัสินใจเขาศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี      

          การไดรบัทุนการศึกษา 56 46.67 

          อาจารยที่ปรึกษา  33 27.50 

          ความเชี่ยวชาญของตนเองในสาขาวิชาท่ีเขาศึกษา 17 14.17 

          ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 14 11.66 

รวม 120 100.00 

 

 จากตารางที ่ 4.1 การวิเคราะหขอม ูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.00 อายุอยูระหวาง 25-34 ป คิดเปนรอยละ 63.33 
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เปนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.33  สวนใหญ

ศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 58.33  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป มากที่สุด คิดเปน

รอยละ 51.67 สถานภาพการทำงานสวนมากทำงานแลว คิดเปนรอยละ 63.33  ลักษณะของการลา

ศึกษาตอ มากที่สุด คือ เรียนโดยไมลาศึกษา คิดเปนรอยละ 61.67  ในการเขาศึกษาสวนใหญไดรับ

ทุนการศึกษา คิดเปนรอยละ 84.17  โดยแหลงคาใชจายในการศึกษาสวนใหญไดจากทุนการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 63.33 ประสบการณในการทำวิจัยกอนที ่จะเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา     

สวนใหญมีประสบการณการวิจัย คิดเปนรอยละ 52.50 ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจน

สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท สวนมากใชเวลา 7-9 ภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 20.00 

ระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาโท) ใชเวลา 16-18 ภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 15.83 

และระดับปริญญาเอก  (ศึกษาตอจากปริญญาตรี) ใชเวลา 22-24 ภาคการศึกษา  คิดเปนรอยละ 

2.50  และเหตุผลที่ผ ู ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มากที่สุด คือ การไดรับทุนการศึกษา คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมา คือ อาจารย

ที่ปรึกษา คิดเปนรอยละ 27.50 ความเชี่ยวชาญของตนเองในสาขาวิชาที่เขาศึกษา คิดเปนรอยละ 

14.17 และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คดิเปนรอยละ 11.66 ตามลำดบั  
 

  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 

ผูวิจัยจำแนกตัวแปร 4 ดาน ไดแก 1) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2) ดานอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 3) ดานการทำวิทยานิพนธ และ 4) ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา โดยนำ

ผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)      

ดังตารางที่ 4.2 – 4.10 
 

ตารางที่ 4.2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเรจ็การศึกษา 

  ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวม 
 

ปจจัยมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. แปลผล 

  ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  4.52 0.80 มากที่สุด 

  ดานการทำวิทยานิพนธ 4.11 0.92 มาก 

  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.10 0.90 มาก 

  ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 4.09 0.82 มาก 

รวม 4.21 0.89 มาก 
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 จากตารางที่ 4.2 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็น

เกี ่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (𝐗 = 4.21, 

S.D.=0.89)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อยูในระดับมากที่สุด 

และรองลงมาอยูในระดับมาก ไดแก ดานการทำวิทยานิพนธ (𝐗 = 4.11, S.D.=0.92) ดานหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน  (𝐗 = 4.10, S.D.=0.90)  และดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา  

(𝐗 = 4.09, S.D.=0.82)  ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 

 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. แปลผล 

1) การมีแหลงศึกษาคนควา สืบคนขอมูล อยางเพียงพอ 4.30 0.80 มาก 

2) รูปแบบการสอนที่ครอบคลุมท้ังการบรรยาย การศึกษา 

    คนควาดวยตนเอง สัมมนา และฝกปฏิบัติ 4.28 0.78 มาก 

3) การศึกษาในหลักสูตรชวยเพ่ิมความสามารถในการคิด 

    วิเคราะหปญหา 4.18 0.86 มาก 

4) ความพรอมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยใน 

    การทำการวิจัย 4.15 0.87 มาก 

5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสรมิใหมีการฝก 

   ทักษะการคนควาองคความรูจากแหลงตาง ๆ 4.10 0.87 มาก 

6) เนื้อหาวิชาที่ศึกษามีความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน    3.86 0.96 มาก 

7) รายวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.84 1.07 มาก 

รวม 4.10 0.90 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.3 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเรจ็การศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวา 

นักศกึษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝐗 = 4.10, S.D. = 0.90)  เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การมีแหลงศึกษาคนควา สืบคน

ขอมูล อยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (𝐗 = 4.30, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ รูปแบบการสอนที่
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ครอบคลุมทั้งการบรรยาย การศึกษา คนควาดวยตนเอง สัมมนา และฝกปฏิบัติ (𝐗 = 4.28, S.D. = 0.78) 

การศึกษาในหลักสูตรชวยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา (𝐗 = 4.18, S.D. = 0.86)  

ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ รายวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสม (𝐗 = 3.84, 

S.D. = 1.07)  
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ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานหลักสูตรและ 

                การจัดการเรียนการสอน จำแนกตามสำนักวิชา 
 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยี 

การเกษตร 

วิศวกรรม 

ศาสตร 

สาธารณสุข

ศาสตร 

รวม 

𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. แปลผล 

1) การมีแหลงศึกษาคนควา สืบคนขอมูลอยางเพียงพอ 4.39 0.78 4.14 0.77 4.25 0.75 4.31 0.85 4.31 0.85 4.30 0.80 มาก 

2) รูปแบบการสอนที่ครอบคลุม ทัง้การบรรยาย   

   การศึกษาคนควาดวยตนเอง สมัมนา และฝกปฏิบัต ิ 4.04 1.02 4.07 0.73 4.33 0.65 4.41 0.73 4.25 0.50 4.28 0.78 มาก 

3) การศึกษาในหลักสูตรชวยเพ่ิมความสามารถใน 

    การคิดวิเคราะหปญหา 3.78 1.00 4.21 0.70 4.58 0.67 4.25 0.83 4.25 0.96 4.18 0.86 มาก 

4) ความพรอมของสถานที่ เครื่องมืออุปกรณที ่

    ทันสมัยในการทำการวจิัย 4.48 0.59 3.79 1.12 4.45 0.52 4.05 0.93 4.25 0.96 4.15 0.87 มาก 

5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิใหม ี

    การฝกทักษะการคนควาองคความรูจากแหลงตางๆ 3.91 1.04 3.93 0.73 4.17 0.72 4.17 0.88 4.50 0.58 4.10 0.87 มาก 

6) เนื้อหาวิชาที่ศึกษามีความสอดคลองกับสภาพการณ  

    ปจจุบัน 3.78 1.13 3.86 0.86 3.96 0.51 3.92 0.97 3.50 0.58 3.86 0.96 มาก 

7) รายวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.96 1.19 4.00 0.88 3.67 0.65 3.82 1.14 4.00 0.82 3.84 1.07 มาก 

รวม 4.05 1.00 4.00 0.82 4.19 0.69 4.13 0.93 4.14 0.71 4.10 0.90 มาก 
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 จากตารางที่ 4.4 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

จำแนกตามสำนักวิชา โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา สำนักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (𝐗 = 4.19, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ สำนักวิชาสาธารณสุข

ศาสตร (𝐗 = 4.14, S.D. = 0.71) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (𝐗 = 4.13, S.D. = 0.93) ตามลำดับ 

และสำนักวิชาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (𝐗 = 4.00, S.D. = 0.82) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ จำแนกตามสำนักวิชา พบวา 1) การมีแหลงศึกษาคนควา สืบคนขอมูลอยาง

เพียงพอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.39, S.D. = 0.78) 2) รูปแบบการสอนท่ี

ครอบคลุม ทั ้งการบรรยาย การศึกษาคนควาดวยตนเอง ส ัมมนา และฝกปฏิบัติ สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มีคาเฉลี ่ยสูงสุด (𝐗 = 4.41, S.D. = 0.73) 3) การศึกษาในหลักสูตรชวยเพิ่ม

ความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.58, 

S.D. = 0.67) 4) ความพรอมของสถานที่ เครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยในการทำการวิจัย สำนักวิชา

วิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.48, S.D. = 0.59) 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริม

ใหมีการฝกทักษะการคนควาองคความรูจากแหลงตาง ๆ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคาเฉลี่ย

สูงสุด (𝐗 = 4.50, S.D. = 0.58) 6) เนื้อหาวิชาที่ศึกษามีความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สำนัก

วิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 3.96, S.D. = 0.5) และ7) รายวิชาที่กำหนดไวใน

หลักสูตรมีความเหมาะสม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคาเฉลี่ย

สูงสุด (𝐗 = 4.00, S.D. = 0.88 และ 𝐗 = 4.00, S.D. = 0.82) 
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ตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเรจ็การศึกษา 

    ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. แปลผล 

1) การสนับสนุนและใหคำแนะนำนกัศึกษาในการนำเสนอ 

    ผลงานในท่ีประชุมหรือตีพิมพในวารสารวิชาการ 4.69 0.56 มากที่สุด 

2) การใหคำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ 4.64 0.70 มากที่สุด 

3) ความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยของอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ 4.59 0.79 มากที่สุด 

4) การเปดโอกาสใหนักศกึษาแสดงความคิดเห็นในการทำวิจัยได 

    โดยอิสระ 4.57 0.75 มากที่สุด 

5) การติดตามความคืบหนาการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา 

    อยางสม่ำเสมอ 4.55 0.75 มากที่สุด 

6) การมีความรูความเขาใจในกฎระเบียบและขอกำหนดที่เก่ียวกับ 

    การทำวิทยานิพนธของอาจารย 4.50 0.77 มาก 

7) การจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบอยางเพียงพอ 4.43 0.87 มาก 

8) การเรงรัดใหนักศึกษาในความดูแลสามารถสำเร็จการศึกษา 

    ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด 4.40 0.89 มาก 

9) การแนะนำแหลงทุนในการวิจัยเพื่อชวยเหลือนักศึกษาในการทำวิจัย 4.33 0.99 มาก 

รวม 4.52 0.80 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.5 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเรจ็การศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  พบวา นักศึกษามี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ดานอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝐗 = 4.52, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การสนับสนุนและใหคำแนะนำนักศึกษาใน

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมหรือตีพิมพในวารสารวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (𝐗 = 4.69, S.D.=0.56) 

รองลงมา คอื การใหคำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ (𝐗 = 4.64, S.D.=0.70) 

ความรู ความเช ี ่ยวชาญในหัวขอวิจ ัยของอาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ (𝐗 = 4.59, S.D.=0.79) 

ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การแนะนำแหลงทุนในการวิจัยเพื่อชวยเหลือนักศึกษาใน

การทำวิจัย (𝐗 = 4.33, S.D. = 0.99)  
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ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานอาจารยที ่

    ปรึกษาวิทยานิพนธ จำแนกตามสำนักวิชา 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยี 

การเกษตร 

วิศวกรรม 

ศาสตร 

สาธารณสุข

ศาสตร 

รวม 

𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. แปลผล 

1) การสนับสนุนและใหคำแนะนำนกัศึกษาในการนำเสนอ   
   ผลงานในที่ประชุมหรือตีพิมพในวารสารวชิาการ 4.65 0.57 4.83 0.76 4.83 0.39 4.72 0.55 4.75 0.58 4.69 0.56 มากท่ีสุด 
2) การใหคำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ่มตน 
   จนเสร็จสมบูรณ 4.70 0.56 4.43 0.76 4.50 0.80 4.68 0.73 4.47 0.50 4.64 0.70 มากท่ีสุด 
3) ความรูความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยของอาจารย 
   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 4.57 0.95 4.57 0.85 4.58 0.51 4.60 0.81 4.75 0.50 4.59 0.79 มากท่ีสุด 
4) การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
    ในการทำวิจัยไดโดยอิสระ 4.52 0.85 4.58 0.76 4.58 0.67 4.60 0.77 4.50 0.50 4.57 0.75 มากท่ีสุด 
5) การติดตามความคบืหนาการทำวิทยานิพนธ 
    ของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ 4.65 0.57 4.42 0.99 4.42 1.00 4.60 0.72 4.50 0.58 4.55 0.75 มากท่ีสุด 
6) การมีความรูความเขาใจในกฎระเบียบและ 
   ขอกำหนดที่เก่ียวกับการทำวิทยานิพนธของอาจารย 4.39 0.94 4.21 0.89 4.42 0.67 4.60 0.70 4.75 0.51 4.50 0.77 มาก 
7) การจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบอยางเพียงพอ 4.48 0.59 4.07 1.07 4.08 1.38 4.58 0.77 4.25 0.96 4.43 0.87 มาก 
8) การเรงรัดใหนักศึกษาในความดูแลสามารถสำเร็จ 
    การศึกษาภายในเวลาที่หลักสตูรกำหนด 4.52 0.67 4.17 1.24 4.17 0.83 4.46 0.90 4.75 0.50 4.40 0.89 มาก 
9) การแนะนำแหลงทุนในการวิจัยเพ่ือชวยเหลือ 
    นักศึกษาในการทำวจิัย 4.43 0.99 4.83 0.93 4.83 0.39 4.34 1.05 4.50 0.58 4.33 0.99 มาก 

รวม 4.55 0.75 4.25 0.94 4.49 0.80 4.57 0.79 4.61 0.55 4.52 0.80 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 4.6 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จำแนกตาม

สำนักวิชา โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา สำนักวิชาสาธารณสุข

ศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (𝐗 = 4.61, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (𝐗 = 

4.57, S.D. = 0.79) สำนักวิชาวิทยาศาสตร (𝐗 = 4.55, S.D. = 0.75) ตามลำดับ และสำนักวิชาที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (𝐗 = 4.25, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

จำแนกตามสำนักวิชา พบวา 1) การสนับสนุนและใหคำแนะนำนักศึกษาในการนำเสนอผลงานในที่

ประชุมหรือตีพิมพในวารสารวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.83, S.D. = 0.76 และ 𝐗 = 4.83, S.D. = 0.39) 2) การใหคำปรึกษาแนะนำ

การทำวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสงูสุด (𝐗 = 4.70, S.D. = 0.56) 

3) ความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.75, S.D. = 0.50) 4) การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการทำ

วิจัยไดโดยอิสระ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มคีาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.60, S.D. = 0.77) 5) การติดตาม

ความคืบหนาการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

(𝐗 = 4.65 , S.D. = 0.57) 6) การมีความรูความเขาใจในกฎระเบียบและขอกำหนดที่เกี่ยวกับการทำ

วิทยานิพนธของอาจารย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด  (𝐗 = 4.75, S.D. = 0.51) 7) 

การจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบอยางเพียงพอ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.58, 

S.D. = 0.77) 8) การเรงรัดใหนักศึกษาในความดูแลสามารถสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตร

กำหนด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.75, S.D. = 0.50) และ 9) การแนะนำ

แหลงทุนในการวิจัยเพื่อชวยเหลือนักศึกษาในการทำวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.83, S.D. = 0.93 และ 𝐗 = 4.83, S.D. = 0.39) 
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ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเรจ็การศึกษา 

     ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานการทำวิทยานิพนธ 
 

ดานการทำวิทยานิพนธ 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. ระดับ 

1) การตดัสินใจเลือกหัวขอการทำวิจัยมีระยะเวลาที่ 

    เหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตร 
4.28  0.85 มาก 

2) การตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 4.24  0.92 มาก 

3) การสงเลมวิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด 4.14 0.92 มาก 

4) การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับ 

    ระยะเวลาของหลักสูตร 
4.12 0.88 มาก 

5) ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณในการทดลองหรือ 

    การศกึษาวิจัย 
4.12 0.88 มาก 

6) การวิเคราะหขอมูลเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 4.12 0.79 มาก 

7) การดำเนินการทำวิทยานิพนธสอดคลองกับการวางแผนที่ 

     กำหนดไว 
4.06 1.00 มาก 

8) การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามแผนที่กำหนด 4.06 0.90 มาก 

9) การเขียนวิทยานิพนธเปนไปตามแผนที่กำหนด 4.02 0.83 มาก 

10) การสอบวิทยานิพนธเปนไปตามแผนที่กำหนด 4.02 0.85 มาก 

11) การไดรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย 4.01 1.22 มาก 

รวม 4.11 0.92 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเรจ็การศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานการทำวิทยานิพนธ พบวา นักศึกษามีระดับความ

คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ดานการทำวิทยานิพนธ โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (𝐗 = 4.11, S.D. = 0.92)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย 3 อันดับแรก พบวา การตัดสินใจเลือกหัวขอการทำวิจัยมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาของ

หลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (𝐗 = 4.28, S.D.= 0.85) รองลงมา คือ การตอบรับการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจ ัย (𝐗 = 4.24, S.D.=0.92) การสงเล มวิทยานิพนธ ทันตามเวลาที ่กำหนด (𝐗 = 4.14, 

S.D.=0.92)  ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การไดรับทุนสนบัสนุนการทำวิจัย (𝐗 = 4.01, 

S.D. = 1.22)  
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ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานการทำวิทยานิพนธ  

     จำแนกตามสำนักวิชา 
 
 

ดานการทำวิทยานิพนธ 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยี 

การเกษตร 

วิศวกรรม 

ศาสตร 

สาธารณสุข

ศาสตร 

รวม 

𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. แปลผล 

1) การตัดสินใจเลือกหัวขอการทำวจิัยมีระยะเวลาที ่

    เหมาะสมกับระยะเวลาของหลกัสูตร 
4.30 0.70 4.36 1.01 4.42 0.90 4.28 0.84 3.75 1.26 4.28  0.85 มาก 

2) การตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 4.43 0.66 4.14 1.23 3.92 1.31 4.29 0.80 3.50 1.29 4.24  0.92 มาก 
3) การสงเลมวิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด 4.17 0.78 4.00 1.11 4.33 0.78 4.17 0.94 3.50 1.29 4.14 0.92 มาก 

4) การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ มีระยะเวลาท่ี 

    เหมาะสมกับระยะเวลาของหลกัสูตร 
4.13 0.81 4.00 0.96 4.08 1.00 4.20 0.87 3.25 0.96 4.12 0.88 มาก 

5) ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณในการ 

    ทดลองหรือการศึกษาวิจัย 
4.30 0.47 4.00 0.96 4.50 0.67 3.98 1.01 4.50 0.58 4.12 0.88 มาก 

6) การวิเคราะหขอมลูเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 4.13 0.63 4.29 0.61 4.25 0.75 4.08 0.91 3.75 0.50 4.12 0.79 มาก 

7) การดำเนินการทำวิทยานิพนธสอดคลองกับการ 

    วางแผนที่กำหนดไว 
4.00 0.85 4.14 0.95 4.25 0.87 4.05 1.05 3.75 1.89 4.06 1.00 มาก 

8) การเก็บรวบรวมขอมลูเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 4.00 0.74 4.14 0.77 4.42 0.79 4.05 0.99 3.25 0.96 4.06 0.90 มาก 
9) การเขียนวิทยานิพนธเปนไปตามแผนที่กำหนด 3.96 0.71 4.07 1.00 4.08 0.79 4.06 0.85 3.25 0.96 4.02 0.83 มาก 
10) การสอบวิทยานิพนธเปนไปตามแผนที่กำหนด 4.09 0.73 4.21 0.70 4.08 0.79 3.97 0.92 3.50 1.29 4.02 0.85 มาก 
11) การไดรับทุนสนบัสนุนการทำวิจัย 4.26 1.01 2.57 1.22 4.83 0.58 4.06 1.18 4.25 0.96 4.01 1.22 มาก 

รวม 4.16 0.75 3.99 1.05 4.29 0.86 4.11 0.95 3.66 1.08 4.11 0.93 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานการทำวิทยานิพนธ จำแนกตามสำนักวิชา โดย

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด (𝐗 = 4.29, S.D. = 0.86) รองลงมา คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร (𝐗 = 4.16, S.D. = 0.75) สำนัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร (𝐗 = 4.11, S.D. = 0.95) ตามลำดับ และสำนักวิชาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร (𝐗 = 3.66, S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ จำแนกตามสำนัก

วิชา พบวา 1) การตัดสินใจเลือกหัวขอการทำวิจัยมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตร 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.42, S.D.= 0.90) 2) การตอบรับการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.43, S.D.= 0.66) 3) การสงเลม

วิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.33, S.D.= 

0.78) 4) การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตร สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.20, S.D.= 0.87) 5) ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ

ในการทดลองหรือการศึกษาวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มี

คาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.50, S.D.= 0.67 และ 𝐗 = 4.50, S.D.= 0.58) 6) การวิเคราะหขอมูลเปนไป

ตามแผนที ่กำหนด สำน ักว ิชาเทคโนโลย ีส ั งคม ม ีค าเฉล ี ่ยส ู งส ุด (𝐗 = 4.29, S.D.= 0.61)  

7) การดำเนินการทำวิทยานิพนธสอดคลองกับการวางแผนที่กำหนดไว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.25 S.D.= 0.87) 8) การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามแผนที่กำหนด สำนัก

วิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.42 S.D.= 0.79) 9) การเขียนวิทยานิพนธเปนไป

ตามแผนที่กำหนด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.08 S.D.= 0.79) 10) การ

สอบวิทยานิพนธเปนไปตามแผนที่กำหนด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.21 

S.D.= 0.70) และ 11) การไดรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีคาเฉลี่ย

สูงสุด (𝐗 = 4.83 S.D.= 0.58) 
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ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 

       ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ดานคุณลักษณะสวนตัวของนกัศึกษา 
 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. ระดับ 

1)  การเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาอยางสม่ำเสมอ 4.31 0.77 มาก 

2)  ความรูและความสามารถในการวิจัย เชน การวางแผน/ 

     เก็บตัวอยาง/การทำการทดลอง/การวิเคราะหขอมูล/การ 

     สรุปผลการวิจัย 4.30 0.75 มาก 

3)  ความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 4.27 0.69 มาก 

4)  การวางแผนการเรียนระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษา 4.19 0.86 มาก 

5)  ความมีวินัยในตนเอง 4.12 0.86 มาก 

6)  ความเขาใจในกฎระเบียบ และขอบังคับฯ ของการศึกษา 

     ในระดับบัณฑิตศกึษา 3.95 0.82 มาก 

7)  พ้ืนฐานความรู/ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาในสาขาวิชา 

     ที่ศึกษา 3.94 0.70 มาก 

8)  การมีทักษะการเขียนรายงานการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 3.63 0.95 มาก 

รวม 4.09 0.82 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานคณุลักษณะสวนตัวนักศึกษา พบวา นักศึกษา

มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ดานคุณลักษณะสวนตัว

นักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝐗 = 4.09, S.D. = 0.82)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย

เรียงลำดับคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การเขาพบอาจารยที ่ปรึกษาอยาง

สม่ำเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (𝐗 = 4.31, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ ความรูและความสามารถในการ

วิจัย เชน การวางแผน/เก็บตัวอยาง/การทำการทดลอง/การวิเคราะหขอมูล/การสรุปผลการวิจัย (𝐗 = 4.30, 

S.D. = 0.75) ความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ (𝐗 = 4.27, S.D. = 0.69) 

ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีทักษะการเขียนรายงานการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 

(𝐗 = 3.63, S.D. = 0.95)  
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ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานคณุลักษณะสวนตัว  

     ของนักศกึษา จำแนกตามสำนักวิชา 
 
 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยี 

การเกษตร 

วิศวกรรม 

ศาสตร 

สาธารณสุข

ศาสตร 

รวม 

𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 𝐗 S.D. แปลผล 

1)  การเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาอยางสม่ำเสมอ 4.36 0.66 4.21 0.80 3.83 0.83 4.37 0.80 4.75 0.50 4.31 0.77 มาก 

2)  ความรูและความสามารถในการวิจัย เชน การ 

     วางแผน/เก็บตัวอยาง/การทำการทดลอง/ 

     การวิเคราะหขอมลู/การสรุปผลการวจิัย 4.17 0.78 4.43 0.65 4.00 1.04 4.35 0.72 4.50 0.56 4.30 0.75 มาก 
3)  ความสามารถในการสืบคนขอมูลจาก 
     แหลงขอมูลตาง ๆ 4.26 0.75 4.14 0.77 4.08 0.79 4.34 0.67 4.25 0.50 4.27 0.69 มาก 

4)  การวางแผนการเรียนระหวางนักศึกษากับ 

    อาจารยที่ปรึกษา 4.26 0.81 4.07 0.92 4.25 0.62 4.18 0.93 4.25 0.96 4.19 0.86 มาก 
5)  ความมีวินัยในตนเอง 4.17 0.83 4.57 0.51 3.83 1.03 4.03 0.90 4.50 0.58 4.12 0.86 มาก 

6)  ความเขาใจในกฎระเบยีบ และขอบังคับฯ ของ 

     การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 3.87 0.81 3.71 0.91 4.00 0.74 3.97 0.83 4.75 0.50 3.95 0.82 มาก 

7)  พ้ืนฐานความรู/ความเช่ียวชาญของนักศึกษาใน 

     สาขาวชิาที่ศึกษา 3.83 0.58 3.93 0.92 3.75 0.87 4.00 0.68 4.25 0.50 3.94 0.70 มาก 
8)  การมีทักษะการเขียนรายงานการวจิัยเปน 
    ภาษาอังกฤษ 3.83 0.94 3.71 1.20 3.50 1.17 3.54 0.89 4.25 0.50 3.63 0.95 มาก 

รวม 4.09 0.79 4.10 0.88 3.91 0.90 4.10 0.84 4.44 0.56 4.09 0.84 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา จำแนกตาม

สำนักวิชา โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก  พบวา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (𝐗 = 4.44, S.D. = 0.56) รองลงมา คอื สำนกัวิชาเทคโนโลยีสังคม (𝐗 = 4.10, S.D. = 0.88) 

และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (𝐗 = 4.10, S.D. = 0.84) สำนักวิชาวิทยาศาสตร (𝐗 = 4.09, S.D. = 0.79) 

ตามลำดับ และสำนักวิชาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (𝐗 = 3.91, S.D. = 0.90)

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ จำแนกตามสำนักวิชา พบวา 1) การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ำเสมอ 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสดุ   (𝐗 = 4.75, S.D. = 0.50) 2) ความรูและความสามารถ

ในการวิจัย เชน การวางแผน/เก็บตัวอยาง/การทำการทดลอง/การวิเคราะหขอมูล/การสรุปผลการวิจัย 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.50, S.D. = 0.56) 3) ความสามารถในการสืบคน

ขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.34, S.D. = 0.67)  

4) การวางแผนการเรียนระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

(𝐗 = 4.26, S.D. = 0.81) 5) ความมีวินัยในตนเอง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 

4.57, S.D. = 0.51) 6) ความเขาใจในกฎระเบียบ และขอบังคับฯ ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคาเฉลี ่ยสูงสุด (𝐗 = 4.75, S.D. = 0.50) 7) พื้นฐานความรู/ความ

เชี่ยวชาญของนักศึกษาในสาขาวิชาที่ศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.25, 

S.D. = 0.50) และ 8) การมีทักษะการเขียนรายงานการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ สำนักวิชาสาธารณสุข

ศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝐗 = 4.25, S.D. = 0.50) 

 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี ่ยวกับสภาพการจัด

การศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

     การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ของขอคำถามที่มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open-End) โดยการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งผูวิจัยไดนำขอความที่ผู ตอบเขียนความคิดเห็นและขอเสนอแนะมา 

แยกประเด็น หลังจากนั้นนำประเด็นที่มีความคลายคลึงกันมาจัดเปนกลุมเดียวกัน เพื่อนำมากำหนด

คาความถ่ี (Frequency) ใหกับขอความหรือรายการนั้น ดังตาราง 4.11 - 4.30 
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ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร     
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร   

ความถี่ 

1) หลักสูตรควรเพ่ิมทักษะการเขียนรายงานการวิจัย  3 

2) ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการในปจจุบันบางวิชาเนื้อหาคอนขางเกา 3 

3) ควรมีรายวิชาที่สอดคลองกับงานวิจัยใหนักศึกษาไดเลือกเรียน 2 

4) วิชาเลือกและวิชาเอกควรมีหลากหลาย เนนการนำไปใชงานไดจริง 2 

5) ควรมีเคร่ืองมือเก่ียวกับการเรียนการสอนและการวิจัยใหสมบูรณกวานี้ 1 
 

จากตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา หลักสูตรควรเพิ่มทักษะการเขียนรายงานการวิจัย 

(ความถ่ี = 3) และปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการในปจจุบัน บางวิชาเนื้อหาคอนขางเกา 

(ความถ่ี = 3) 

 

ตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
   

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

ความถี่ 

1) ควรเพ่ิมการจัดอบรม เนนการใหความรูเก่ียวกับการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูง   2 

2) ควรมีรายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธใหเลือกเรียน 2 

3) ควรเปดหลักสูตรสำหรับเรยีนในวันเสารและวันอาทิตย 1 

4) ควรจะมีรายวิชาใหนักศึกษาเลือกมากกวานี้ 1 
 

 จากตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีส ังคม พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา ควรเพิ่มการจัดอบรม เนนการใหความรู

เก ี ่ยวกับการวิเคราะหทางสถิติขั ้นสูง (ความถี ่ = 2) และควรมีรายวิชาที ่สอดคลองกับหัวขอ

วิทยานิพนธใหเลือกเรียน (ความถี่ = 2) 
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ตารางที่ 4.13 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

ความถี่ 

1) ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหทันสมัยตามความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  

   ครอบคลุมและกวางพอที่จะตอยอดกับการศกึษาตอหรือทำงานในอนาคตได 2 

2) หลักสูตรเหมาะสมดี รายวิชาสัมมนา 1 หนวยแตงานหนักมาก สำหรับนักศึกษาที่ 

    เรยีนปริญญาโท สาขาเดิม เคยลงสัมมนาตัวนี้แลว พอมาเรียนปริญญาเอกนาจะ 

    ปรับลดลงหนอย เพราะเรียนกับอาจารยทานเดิม กลุมเดิมกับตอนเรียนปริญญาโท 1 

3) ควรบังคับใหเรยีนรายวิชาของสาขา เชน advance food processing และอื่น ๆ  

   ที่เปน basic ที่ควรรู แต advance กวาตอนปริญญาตรี 1 

 

 จากตารางที่ 4.13 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหทันสมัย
ตามความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ครอบคลุมและกวางพอที่จะตอยอดกับการศึกษาตอหรือทำงานใน
อนาคตได (ความถี่ = 2)  

 

ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  

                  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร    
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร    

ความถี่ 

1) หลักสูตรควรปรับเปลี่ยน/เพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองและทันตอสภาวะปจจุบันใหมากขึ้น 7 

2) หลักสูตรตองมีการพัฒนาควบคูไปกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ 

   ประยุกตใหเขากับสภาพปจจุบันไดอยางเหมาะสม ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมได 4 

3) อยากใหหลักสูตรแยกแตละสาขาอยางชัดเจน เชน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 

   และระบบกระบวนการ ทุกคนจะเขาใจวาเปนสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ทั้งที่มี 

   สาขาวิชา อ่ืน ๆ อยูดวย 2 

4) หลักสูตรควรปรับปรุงเนนการวิจัยเพ่ือนำไปใชจริง 1 

5) เพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับตลาดการทำงาน 1 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ) 
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร    

ความถี่ 

6) หลักสูตรเปดสอนเปนภาษาอังกฤษหากมีตางชาติมาเรยีน แตในเลมหลักสูตร  

   ไมไดระบุวาเปน International program ดังนั้นพอนักศกึษาไทยจบไป ไมไดถูก 

   ระบุวาเปน International program 1 

7) อยากใหมีกิจกรรมเสรมิทักษะ soft skill ท่ีจำเปนมากกวานี้ 1 

8) อยากใหมีรายวิชาที่เลือกลงเรียนไดเยอะกวานี้ สัก 2-3 วิชา เพราะรายวิชาที่ 

   เปดในเทอมนั้นเห็นเพ่ือน ๆ หลายคนไมไดมีความตองการจะลงเรียน แตตอง 

   ลงกันทุกคนเพราะเปน section เดียว วิชาเดียวที่มีใหเลือกลงเรียน  1 

9) หากเปนไปได ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ทุกรายวิชา 1 

 

 จากตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร พบวา ผ ู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา หลักสูตรควรปรับเปลี่ยน/เพิ่มเนื้อหาให

สอดคลองและทันตอสภาวะปจจุบันใหมากข้ึน (ความถ่ี = 7)  

 

ตารางที่ 4.15 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ความถี่ 

1) หลักสูตรมีความเหมาะสม เนื้อหาตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน   1 

2) รายวิชาแตละวิชามีความเหมาะสมสามารถนำไปตอยอดในการทำวิทยานิพนธ   1 

 

 จากตารางที่ 4.15 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา หลักสูตรมีความเหมาะสม เนื้อหาตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน (ความถี่ = 1) และรายวิชาแตละวิชามีความเหมาะสมสามารถนำไปตอยอด

ในการทำวิทยานิพนธ (ความถี่ = 1) 
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ตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษา  

                  ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิทยาศาสตร    
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิทยาศาสตร    

ความถี่ 

1) อาจารยท่ีปรกึษาควรมีความรูความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญ สามารถ 

   แนะนำใหคำปรึกษา และแกปญหาในการทำวิจัยเปนอยางดี ติดตามงานและ 

   ดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาเปนอยางดี 4 

2) ควรจัดการตารางการนัดพบอาจารยที่ปรึกษาใหเปนระบบ 1 

3) อาจารยควรมคีวามเขาใจพื้นฐานของนักศึกษาแตละคน และปฏิบัติตอนักศึกษา 

   ดวยความมีเมตตาเทาเทียมกัน 1 

4) อาจารยท่ีปรกึษามีนักศกึษาในการดูแลมากเกินไป อาจทำใหดูแลไมทั่วถึง  

   นักศึกษาที่เกงกวามักไดรับการอานงานกอน นักศึกษาที่ออนกวาซึ่งตองรอคิวใน 

   การใหคำแนะนำนานทั้งท่ีสงกอนในบางครั้ง 1 
 

 จากตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิทยาศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา อาจารยที่ปรึกษาควรมีความรูความสามารถสูง และมี

ความเชี่ยวชาญ สามารถแนะนำใหคำปรึกษา และแกปญหาในการทำวิจัยเปนอยางดี ติดตามงานและดูแล

นักศึกษาในที่ปรึกษาเปนอยางดี (ความถ่ี = 4)  
 

ตารางที่ 4.17 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

ความถี่ 

1) อาจารยท่ีปรกึษาใหคำแนะนำและดูแลนักศึกษาดีมากตลอดการศึกษา 3 

2) อาจารยมีเวลาในการใหคำแนะนำอยางสม่ำเสมอ ใหคำแนะนำที่สามารถนำไป 

   ปฏิบัติได และชี้แนะแนวทางตลอดขั้นตอนการวิจัย 2 

3) อาจารยทุกทานเปนอาจารยที่เหมาะสมและมีความสามารถอยูแลว หากแต 

   อาจารยมีจำนวนนอยไปท่ีสามารถเปนที่ปรึกษาได 1 

4) ควรมีระบบการใหคำปรกึษาทางไกลสำหรับผูศึกษานอกพ้ืนที่ 1 

5) ควรจัดระบบประเมินอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคเรยีนเพ่ือใหสาขาวิชา 

   ทราบปญหาการทำงานระหวางอาจารยและนักศึกษา 1 
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 จากตารางที่ 4.17 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานอาจารยท ี ่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักว ิชาเทคโนโลยีสังคม พบว า ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา อาจารยที่ปรึกษาใหคำแนะนำและดูแล

นักศึกษาดีมากตลอดการศึกษา (ความถี่ = 3)  
 

ตารางที่ 4.18 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

ความถี่ 

1) อาจารยควรมีเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพ่ือปรึกษาเก่ียวกับการทำวิจัยใหมากกวานี้  3 

2) ควรมีความรูและความสามารถในการใหคำแนะนำตอนักศึกษารวมทั้งใสใจ 

   นักศึกษา 3 

3) อาจารยสามารถถายทอดความรูความเขาใจไดอยางครบถวน และสามารถ 

    ผลักดันใหนักศึกษาเผชิญหนาตอปญหาและรับผิดชอบแกไขปญหาได  2 

4) ควรควบคุมแผนการทดลอง ระยะเวลาการเรยีน และการตีพิมพใหอยูใน 

   เวลาที่เหมาะสม เชื่อวาการจบชาไมใชความผิดของนักศึกษาฝายเดียว  2 

5) อาจารยแตละทานมีงานคอนขางเยอะ อาจทำใหมีเวลาในการตดิตามนักศึกษา 

   นอยลง ควรมีเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยใหมากกวานี้  2 

6) ควรมีการประเมินกำกับดูแลการทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาอยางที่ควรจะเปน 

   และใหจัดตารางเวลาท่ีใหนักศึกษาพบไดอยางชัดเจน 1 

7) อาจารยมีงานวิชาการคอนขางเยอะ และประชุมบอย ตองมีการวางแผนเพื่อ 

   นัดหมายกับอาจารยทุกครั้ง 

1 

 

 จากตารางที่ 4.18 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา อาจารยควรมีเวลาใหนักศึกษาเขาพบ

เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยใหมากกวานี้ (ความถี่ = 3) และควรมีความรูและความสามารถในการ

ใหคำแนะนำตอนักศึกษารวมทั้งใสใจนักศึกษา (ความถี่ = 3) 
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ตารางที่ 4.19 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร   
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร   

ความถี่ 

1) อาจารยท่ีปรกึษาใหคำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  

   เอาใจใสนักศึกษา ใหความชวยเหลือ ใหคำแนะนำในการทำงานวิจัยไดดีมากๆ 9 

2) อาจารยท่ีปรกึษาควรมีเวลาใหนักศึกษาและคอยติดตามความคืบหนาของงาน 

   ดูแล ชวยเหลือ กระตุนใหดำเนินการตามแผนอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหการเรียน 

   สำเรจ็ตามแผนที่วางไว 6 

3) อาจารยท่ีปรกึษามีความเปนมืออาชีพ มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ให 

   ความอิสระในความคิดในการทำวิจัย  3 

4) อาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธมีความสามารถสูงมาก ติดตามนักศึกษาที่อยูใน 

   ความดูแลดี และหาทุนใหนักศึกษาอยูเสมอ  2 

5) อาจารยท่ีปรกึษามีความเปนมืออาชีพ ใหความอิสระในความคิดในการทำวิจัย  1 

6) อาจารยท่ีปรึกษานอกจากจะใหความรู คำแนะนำในการทำวิจัยแลว การให 

   กำลังใจ มีผลอยางยิ่งตอการทำงานเน่ืองจากในการทำงานวิจัยไมไดมีเพียงแค 

   ปญหาในการทำงาน แตกำลังใจจากคนรอบขางมีความสำคัญอยางยิ่ง  1 

7) ควรเรงรัดใหนักศึกษาจบตามเวลา   1 

8) อยากใหอธิบายขอบเขตการทำวิทยานิพนธและเทคนิคการทำวิจัยในหัวขอ 

   วิทยานิพนธที่อาจารยไดศึกษามาบางแลว เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประเมิน 

   ดวยตัวเองไดวาสามารถทำใหสำเร็จในชวงเวลาของหลักสูตรไดหรือไม  1 

9) อาจารยท่ีปรกึษาควรมีทุนการศึกษา จะไดใหเด็กเรียนอยางไมกังวล  1 

10) อาจารยบางคนอารมณมีผลกับงานมากจนเกินไปและใหคำปรกึษาในเนื้องาน 

    ไมได  1 

 

 จากตารางที่ 4.19 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานอาจารยที ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร พบวา ผ ู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา อาจารยที่ปรึกษาใหคำปรึกษาในการทำ

วิทยานิพนธตลอดระยะเวลาที่ศึกษา เอาใจใสนักศึกษา ใหความชวยเหลือ ใหคำแนะนำในการทำงาน

วิจัยไดดีมาก ๆ (ความถ่ี = 9)  
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ตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร   
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร   

ความถี่ 

1) อาจารยที่ปรึกษาใหคำปรึกษาเปนอยางดี 1 

2) อาจารยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและศึกษาตอในปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาที่สนใจ 1 

3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรติดตามแนวโนมงานวิจัยใหทันกับยุคสมัยที่ 

   เปลี่ยนแปลง 1 
 

 จากตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา อาจารยที่ปรึกษาใหคำปรึกษาเปนอยางดี 

(ความถี่ = 1) อาจารยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและศึกษาตอในปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาที ่สนใจ 

(ความถี่ = 1) และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรติดตามแนวโนมงานวิจัยใหทันกับยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนแปลง (ความถี่ = 1) 

 

ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิทยาศาสตร    
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิทยาศาสตร    

ความถี่ 

1) การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาสม่ำเสมอ การพูดคุย และการติดตามงานมี 

   ความสำคัญมาก จะชวยใหการทำวิทยานิพนธเปนไปไดดวยดี 2 

2) ควรมีรูปแบบและหลักเกณฑการเขียนเลมวิทยานิพนธที่แนนอนและอัพเดทตลอดเวลา  1 

3) ควรมี workshop ในการเขียนงาน นำเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ 1 

4) สนับสนุนการเดินทางไปหาความรูเพิ่มเติมเพ่ือทำวิทยานิพนธ 1 

5) นักศึกษาตองมีเวลาทำงานวิจัยใหไดครบตามกำหนด 1 

6) อาจารยใหอิสระในการสืบคนเรื่องท่ีตองการทำเปนอยางดีซึ่งมีประโยชนมากในการ 

   ทำงานที่ตองคิดงานวิจัยเอง 1 

7) ความสำเร็จของงานวิจัยขึ้นอยูกับปจจัยที่เอื้ออำนวย และความสามารถดานภาษา 1 

8) วิทยานิพนธสวนมากบัณฑติจะนำงานวิจัยที่อาจารยท่ีปรึกษาไดทุน ทำใหงานวิจัย 

   ไมไดเกิดจาก idea ของนักศึกษา  1 
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 จากตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิทยาศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความคดิเห็นและขอเสนอแนะไววา การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาสม่ำเสมอ การพูดคุย และการติดตาม

งานมีความสำคญัมาก จะชวยใหการทำวิทยานิพนธเปนไปไดดวยดี (ความถ่ี = 2)  

 

ตารางที่ 4.22 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานการทำวิทยานพินธ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   

ความถี่ 

1) นักศึกษาควรมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในดานการจัดทำวิทยานิพนธเพื่อไมให 

   การทำวิทยานิพนธใชเวลามากเกินไป 

1 

2) ตองมีแผนรองรับการตีพิมพผลงานวิจัย เพ่ือใหไมเปนอุปสรรคในการสำเร็จ 

   การศกึษา 

1 

3) ความเขาใจเรื่องสถิติการวิจัยเปนปจจัยสำคัญของการทำวิทยานิพนธ 1 

4) การทำวิทยานิพนธขึ้นอยูกับหัวขอของแตละคน แนะนำใหพบอาจารยที่ปรกึษา 

   อยางสม่ำเสมอ 

1 

5) การมีแหลงคนควาอยางเพียงพอ และการทำวิทยานิพนธท่ีเปนไปไดจะทำให 

   สำเร็จการศึกษาในเวลาท่ีกำหนดได 

1 

6) มหาวิทยาลัยควรมีแผนที่จะชวยนักศึกษาที่ทำวิจัยทางไกลมากกวานี้ 1 

 

 จากตารางที่ 4.22 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะไววา นักศึกษาควรมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในดานการจัดทำวิทยานิพนธ

เพื่อไมใหการทำวิทยานิพนธใชเวลามากเกินไป (ความถี่ = 1) ตองมีแผนรองรับการตีพิมพผลงานวิจัย 

เพื่อใหไมเปนอุปสรรคในการสำเร็จการศึกษา (ความถี่ = 1) ความเขาใจเรื่องสถิติการวิจัยเปนปจจัย

สำคัญของการทำวิทยานิพนธ (ความถ่ี = 1) การทำวิทยานิพนธขึ้นอยูกับหัวขอของแตละคน แนะนำ

ใหพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ำเสมอ (ความถี่ = 1) การมีแหลงคนควาอยางเพียงพอ และการทำ

วิทยานิพนธที่เปนไปไดจะทำใหสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนดได (ความถี่ = 1) และมหาวิทยาลัย

ควรมีแผนที่จะชวยนักศึกษาที่ทำวิจัยทางไกลมากกวานี้ (ความถ่ี = 1) 
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ตารางที่ 4.23 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    

ความถี่ 

1) ขอกำหนดและระเบียบตาง ๆ ของการทำรูปเลมและการจัดเนื้อหา เปนสิ่งท่ี 

   ไมจำเปนเลย การจัดทำรูปแบบเลมยังเปนปญหาและยุงยาก และบางคนตอง 

   ใชเงินหลายพันเพื่อจางทำ หากแกปญหาที่ไมจำเปนตรงนี้จะดีมาก  2 

2) เครื่องมือและสถานที่มีความพรอมทำใหมีปญหานอยมากในการวิทยานิพนธ 2 

3) ในการทำวิทยานิพนธอาจารยควรชวยชี้แนะนักศึกษาใหมากขึ้น 1 

4) ควรจำกัดจำนวนนักศึกษาที่อาจารยที่ปรึกษาสามารถรับไดเพ่ือใหการทำ 

   วิทยานิพนธเปนไปตามกำหนดเวลา เพราะชวงที่เขียนเลม และชวงตีพิมพผลงาน 

   ซึ่งเปนชวงที่อาจารยที่ปรึกษาตองอานผลงานและใหคำแนะนำนั้นนักศึกษาตอง 

   รอนานเม่ืออาจารยรับนักศึกษามากเกินไป  1 

5) ทำงานวิจัยใหเสร็จตามแผนท่ีวางไว และแบงขอมูลที่สามารถตีพิมพไดทยอย 

   ตีพิมพโดยไมตองรอตอนใกลสอบจบ เชน 7 ภาคการศกึษาควรได paper 1 เรื่อง  

   และกอนจบอีก 1 เรื่อง เพราะการตีพิมพใชระยะเวลานาน จบชาไมวาถามี 

   คุณภาพจริง ๆ 1 

6) การเริ่มทำวิทยานิพนธโดยสวนใหญจะเริ่มหลังการสอบโครงราง ซึ่งงานวิจัยที่ตอง 

   มีการและวิเคราะหในหองปฏิบัติซึ่งใชตองใชเวลาเปนป ควรมีการวางแผนให 

   รัดกุม 1 

7) ควรเพ่ิมจำนวนเงินทุนสำหรับการวิทยานิพนธ 1 
 

จากตารางที่ 4.23 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา ขอกำหนดและระเบียบตาง ๆ ของการทำรูปเลมและการ

จัดเนื้อหา เปนสิ่งที่ไมจำเปนเลย การจัดทำรูปแบบเลมยังเปนปญหาและยุงยาก และบางคนตองใช

เงินหลายพันเพื่อจางทำ หากแกปญหาที่ไมจำเปนตรงนี้จะดีมาก (ความถี่ = 2) และเครื่องมือและ

สถานที่มีความพรอมทำใหมีปญหานอยมากในการวิทยานิพนธ (ความถ่ี = 2) 
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ตารางที่ 4.24 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร   
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร   

ความถี่ 

1) ควรจัดใหมีการใหความรูเก่ียวกับการเขียนเลมวิทยานิพนธเพื่อใหนักศึกษาที่ 

   เรียนในระดับปริญญาโทและเอก เขาใจและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน มีการจัด 

   อบรมแนะนำการจัดทำเลม และการใชซอฟตแวรชวยในการทำวิทยานิพนธ 4 

2) แหลงสืบคนขอมูลมีผลอยางยิ่งตอการทำงานวิจัย ยิ่งมีขอมูลใหศึกษาคนควาทั้ง 

   ในและตางประเทศย่ิงเปนผลดีตองานวิจัย   4 

3) อยากใหเจาหนาท่ีมีความพรอมในการตรวจสอบเลมวิทยานิพนธใหมากกวานี้  

   เสียเวลาหลายเดือนมาก ทำรูปแบบเลมถูกตองแลว เจาหนาที่ตรวจแลว  

   สุดทายตองกลับไปแกไขอีก ความเขมงวดในการจัดแบบฟอรมทำใหใชเวลาใน 

   การจัดทำเลม นานเกินไป 3 

4) ควรเสนองานที่มีอุปกรณพรอมจะไดจบตามเวลา และวางแผนในการทำ 

   วิทยานิพนธอยางเครงครดั และควรที่จะมีขอมูลมากพอที่จะทำวิจัยเรื่องนั้น 3 

5) ควรมุงเนนใหงานวิจัยนำไปตอยอดใชงานไดจริง การเปดกวางสำหรับการทำ 

   วิจัย ทำใหเกิดงานใหม ๆ 2 

6) การจบชากวากำหนดนั้นเนื่องมาจากการเขาใจผิดกับการตีพิมพผลงานวิจัยที่ใช 

   ระยะเวลาในการตีพิมพนาน จึงทำใหลวงเวลา  1 

7) มีความลาชาในการทำวิทยานิพนธเนื่องจากมีงานนอกซึ่งไดรบัมาจากอาจารย 

   ที่ปรึกษาพอสมควร  1 

 

จากตารางที่ 4.24 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา ควรจัดใหมีการใหความรูเกี ่ยวกับการเขียนเลมวิทยานิพนธ

เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาโทและเอก เขาใจและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดอบรม

แนะนำการจัดทำเลม และการใชซอฟตแวรชวยในการทำวิทยานิพนธ (ความถี่ = 4) และแหลงสืบคน

ขอมูลมีผลอยางยิ่งตอการทำงานวิจัย ยิ่งมีขอมูลใหศึกษาคนควาทั้งในและตางประเทศยิ่งเปนผลดีตอ

งานวิจัย (ความถี่ = 4) 
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ตารางที่ 4.25 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานการทำวิทยานพินธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ความถี่ 

1) การทำวิจัยใชระยะเวลาในการดำเนินการนานเกินไป 1 

2) มีปญหาในการทำรูปเลมวิทยานิพนธ 1 

 

จากตารางที่ 4.25 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานการทำวิทยานิพนธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะไววา การทำวิจัยใชระยะเวลาในการดำเนินการนานเกินไป (ความถี่ = 1) และมี

ปญหาในการทำรูปเลมวิทยานิพนธ (ความถ่ี = 1) 

 

ตารางที่ 4.26 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร 
 

 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร 

ความถี่ 

1) ผูที่จะศึกษาในระดับบัณฑติศกึษา ตองมคีณุลักษณะไมยอทอตอปญหา  

   มีความอดทน รับผิดชอบงาน ใสใจและแสวงหาความรูอยูเสมอ 3 

2) นักศึกษาควรมีวินัยและรูจุดหมายของตัวเอง  2 

3) ตองมีเวลาใหกับงานวิจัยอยางเตม็ที่ จัดเวลาในการทำวิจัย การเขียน 

   วิทยานิพนธและบทความ และการทำงานควบคูกับการเรยีน  1 

4) ตองพัฒนาตนเองอยางมาก ดานภาษา ถึงจะเขาเรียนในหลักสูตรภาษาไทย 

   เพราะทุกอยางใชภาษาอังกฤษท้ังหมด  1 

5) ถาทักษะดานภาษาไมดีควรเริ่มเขียนเลมตั้งแตเนิ่น ๆ และผลงานตีพิมพจะได 

   กระตุนใหอาจารยมีเวลาในการอานงานใหเรว็ขึ้นและควรทำผล Lab ที่คิดวา 

   นาจะชวยสนับสนุนงานไวเลยไมตองรออาจารยสั่งใหทำ เพราะจะเสียเวลามาก  1 

6) การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ำเสมอ มีวินัยในการทำงานและการปรึกษา 

   อาจารยที่ปรึกษา การจบเรว็หรือชา สวนหน่ึงมาจากที่อาจารยปรึกษา  1 
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จากตารางที่ 4.26 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาว ิทยาศาสตร พบว า ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา ผูท่ีจะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตองมี

คุณลักษณะไมยอทอตอปญหา มีความอดทน รับผิดชอบงาน ใสใจและแสวงหาความรูอยูเสมอ 

(ความถ่ี = 4)  

 

ตารางที่ 4.27 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   

ความถี่ 

1) นักศึกษาตองมีวินัยและพัฒนาตนเองอยูเสมอในการทำวิทยานิพนธ  4 

2) ตองมีการวางแผนและมีการจัดการที่ดี และติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาตลอด  3 

3) ตองใหเวลาและใสใจอยางมากหากคิดวาจะเรียนระดับบัณฑติศึกษา 1 

4) นักศึกษาจะตองมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวย 1 
 

จากตารางที่ 4.27 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา นักศึกษาตองมวีินัยและพัฒนาตนเองอยู

เสมอในการทำวิทยานิพนธ (ความถี่ = 4)  

 

ตารางที่ 4.28 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                 ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศกึษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    

ความถี่ 

1) นักศึกษาตองมีวินัยและความสม่ำเสมอในการเรยีนและการวิจัย ขยัน อดทน  

   ใฝรู มีความรับผิดชอบ  4 

2) ควรเขา LAB อยางสม่ำเสมอ รูวิธีการเรยีนและการปฏิบัติตนในการเรยีนระดับ 

   บัณฑิตศกึษาเพ่ือใหจบตามแผนการศกึษาที่กำหนด 2 

3) ควรมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ  2 
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จากตารางที่ 4.28 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา นักศึกษาตองมีวินัยและความสม่ำเสมอ

ในการเรียนและการวิจัย ขยัน อดทน ใฝรู มีความรับผิดชอบ (ความถ่ี = 4)  

 

ตารางที่ 4.29 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร   
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนกัศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร   

ความถี่ 

1) นักศึกษาตองมีความกระตือรือรน และมีเปาหมายชัดเจน รูจักวิธีการบริหารเวลา  

   เพื่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนได  6 

2) นักศึกษาตองมีความพรอมและสนใจที่จะศึกษาตอจริง ๆ ตองมีวินัยและความ 

   รับผิดชอบคอนขางสูง  5 

3) ตองเตรียมตัวและพัฒนาอยางตอเนื่อง เรียนรูตลอดเวลาและตอง 

   รับผิดชอบตัวเองใหได 4 

4) ควรมีทักษะดานภาษา และทักษะในเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ  3 

5) นักศึกษาควรตระหนักดวยตนเองถึงความสำคัญของแผนงานที่จะทำ จัด 

   ระเบียบความสำคัญของงานใหเปน และจัดสรรเวลาใหเหมาะสม  3 

6) นักศึกษาควรทำวิจัยในหัวขอที่ตนเองถนัด (1) 1 

7) ปฏิบัติตามที่อาจารยที่ปรึกษาใหคำแนะนำ ชวยใหการทำวิทยานิพนธ 

   สำเร็จเร็วขึ้น 1 

 

จากตารางที ่ 4.29 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี ่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานคุณล ักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา นักศึกษาตองมีความกระตือรือรน และมี

เปาหมายชัดเจน รูจักวิธีการบริหารเวลา เพื่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนได (ความถี่ = 6)  
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ตารางที่ 4.30 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

                  ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ความถี่ 

1) ตองรูจักบรหิารจัดการเวลา จัดสรรเวลาในการทำวิทยานิพนธใหชัดเจน 1 

2) ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะที่สำคัญของ 

   บัณฑิตศึกษา 1 

3) นักศึกษาควรทำวิทยานิพนธในเรื่องท่ีตนเองสนใจและมีความถนัด 1 
 

จากตารางที่ 4.30 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไววา ตองรูจักบริหารจัดการเวลา จัดสรรเวลาในการ

ทำวิทยานิพนธใหชัดเจน (ความถี่ = 1) ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะที่

สำคัญของบัณฑิตศึกษา (ความถี่ = 1) นักศึกษาควรทำวิทยานิพนธในเรื่องที่ตนเองสนใจและมีความ

ถนัด (ความถ่ี = 1) 

 

  ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการกำหนด

แนวทางการแกไขปญหา 

   การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) 

เกี ่ยวกับขอเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการแกไขปญหา โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) ซึ่งผูวิจัยไดแยกเปนประเด็นตามตัวแปร 4 ดาน ดังน้ี 
 

   1. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากประเด็นคำถามที่วา ทานคิดวา

รายวิชาในหลักสูตรมีความครบถวน เหมาะสม และตรงกับความตองการของทานหรือไมอยางไร และ

ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีความพรอมดานสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณในการทำวิจัย รวมถึงแหลง

สืบคนขอมูลเพียงพอ หรือไม อยางไร ซึ่งผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกไดแสดงความคิดเห็นไวดังนี้ 
 

 “...หลักสูตรที่ศึกษาทันสมัยและเหมาะสมตรงกับความสนใจที่ตองการเขาศึกษา ระยะเวลา

การศกึษาที่เกินเกณฑการศึกษาของหลักสูตร สำหรับผมไมใชปญหา เพราะระยะเวลา 5 ป ที่ผมใชใน

การศกึษา ผมไดรบัประสบการณมากมาย...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตรคนที่ 1)  
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“...หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยมีความเขมขนมาก เหมาะสมและ

ตรงกับความตองการของผูเรียน มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานเครื่องมือและอุปกรณในการทำวิจัย

มาก สำหรับแหลงสืบคนขอมูลมีขอที่ตองปรับปรุงคือ ระบบการสืบคนนอกมหาวิทยาลัย (VNP) ให

สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตรคนที่ 2)  

 “...หลักสูตรที่ศึกษามีความเหมาะสม และในการจัดการเรียนการสอน มทส. มีแหลงคนควา

ที่เพียงพอ แตในหัวขอเรื่องที่นักศึกษาทำวิจัยคนหาขอมูลไดคอนขางยาก อีกอยางคือยังไมมีใครเคย

ทำวิจัยในแนวทางนี้มากอน...”    

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนที่ 1)  
 

“...การจัดการเรียนการสอนควรมีเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการวิจัยให

สมบูรณกวานี้ แตก็ยังโชคดีที่วากรณีอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือในการวิจัยบางอยาง ที่ มทส. ไมมี 

อาจารยที่ปรึกษาฯ ก็จะชวยติดตอใหไปใชเครื่องมือจากหนวยงานภายนอกได...”   

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนที่ 2)  

 

 “...หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธใหนักศึกษา

สามารถเลือกเรียนได และในการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนเขาใจสภาพการทำวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา...” 

 (ปรญิญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 1) 
 
 

“...รายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษา (เทคโนโลยีการจัดการ ระดับปริญญาเอก) มีความเหมาะสม

และตรงกับความตองการ เนื่องจากนักศึกษาทำงานประจำและมาเรียนเพื่อตองการเพิ ่มพูนวุฒิ

การศึกษาและนำความรูจากศึกษาไปใชในการทำงาน...” 

 (ปรญิญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 2) 
 

“...หลักสูตรควรเพิ่มการจัดอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูง เพราะหัวของานวิจัย

ของนักศึกษาตองใชสถิติขั้นสูง ในการวิเคราะหขอมูล สำหรับแหลงสืบคนขอมูลของศูนยบรรณสารฯ 

หนูคิดวามีความเพียงพอ ประกอบกับงานวิจัยของหนูสามารถที่จะ Down load ขอมูลที่เกี่ยวของ

จาก google ไดอีกทาง...” 

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 3) 
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“...ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนอยากใหเนนการใหความรูในเรื่องสถิติการวิจัยเพ่ิม

มากขึ้น เพราะนักศึกษามีปญหาในเรื่องของการใชสถิติเพื่อการวิจัย ประกอบกับพื้นฐานการวิจัยไม

คอยดีเทาไหร จึงอยากใหมีการใหความรูเก่ียวกับสถิติเพ่ือการวิจัยแกนักศึกษาที่ไมมีพ้ืนฐาน...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 1) 
 

 “...มทส. มีความพรอมดานสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณในการทำวิจัย รวมถึงแหลงสืบคน

ขอมูลเพียงพอ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย ๆ อ่ืน  ในเรื่องสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณในการทำวิจัย 

รวมถึงแหลงสืบคนขอมูลของ มทส. หนูคิดวา โอเค เพียงพอ แตมันจะมีติดขัดบางที่ความลาชาของ

เอกสารในการขอใชเครื่องมือ ลำดับขั้นตอนการขอใชมันคอนขางเยอะ แนนอนวาในการทำวิจัยตองมี

แผนการดำเนินงาน แตเผอิญวาหากมีเหตุฉุกเฉินมีกรณีฉุกเฉิน จะมีอะไรมารองรับเราบาง 

ขอเสนอแนะ คือ 1) อยากใหลดขั้นตอนการขอใชเครื่องมือ เชนการยื่นคำรองขอใชเครื่องมือ จะตอง

ไปท่ีศูนยเครื่องมือฯ และทำรายการขอใชผานเครื่องคอมฯที่ศูนยเครื่องมือฯ เทานั้น ตองกรอกขอมูล 

ซึ่งนาจะกรอกไดทุกที่  ไมจำเปนตอง walk in เขาไปทำเรื่องขอใชเครื่องมือ และอยากใหมีฐานขอมูล

เครื่องมือและสถานที่ตั้งของเครื่องมือ เพื่อวาเวลาขอใชจะไดสามารถระบุไดถูกตอง  2) เวลาที่จะใช

งานจริง  ๆ เราจะตองทำหนังสือขอใชอีกครั้ง ซึ่งเปนการขอที่ซ้ำซอน บางเรื่องนาจะลดข้ันตอนลงบาง 

3) เครื่องมือที่อยูในหองแลป ใชเวลาในการซอมแซมนานมากเกือบ 2 ป...” 

 (ปรญิญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 1) 
 

“...รายวิชาในหลักสูตรมีความครบถวนเหมาะสม มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานสถานที่ 

เครื่องมือ และอุปกรณในการทำวิจัย รวมถึงแหลงสบืคนขอมูลเพียงพอ...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 1) 
 

“...หลักสูตรครอบคลุมและกวางพอที่จะตอยอดกับการศึกษาตอหรือทำงานในอนาคตได  

รายวิชาในหลักสูตรมีความครบถวน เหมาะสม และตรงกับความตองการของนักศึกษา แตในบาง

รายวิชาควรมีการสอนใหสามารถนำไปใชจริงได และเขากับสถานการณปจจุบัน...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 2) 
 

“...ตัวหลักสูตรดีอยูแลวแตควรจัดระยะเวลาการเรียนใหเหมาะสมตามที่หลักสูตรกำหนด เพราะ

การจบชาก็จะเปนการทำลายหลักสูตร อีกอยางหนึ่งจากการพูดกันปากตอปากและความจริงที่มันขัดแยง

กันตรงที่มหาวิทยาลัยบอกวามีเครื่องมือเยอะและทันสมัยแตจบชา paper ก็ชา ซึ่งเห็นไดวามีนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยอื่นมาเรียนนอย นักศึกษาที่เรียนในปจจุบันมาเรียนเพราะ มทส. มีทุนการศึกษาและสวน

ใหญนักศึกษาที่จบจาก มทส ....”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 3) 
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“...หลักสูตรมีความครบถวนและเปดกวางใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่สามารถสนับสนุน

หัวของานวิจัยที่สนใจ ในเรื่องของความพรอมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณในการทำการวิจัย  

มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานเครื่องมือเปนอยางมาก ทำใหนักศึกษาสามารถทำงานวิจัยไดตรงเปาหมาย

...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 1) 
 

 “...หากเปนไปได ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ทุกรายวิชา เพื่อสราง

กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาสาระสำคัญของแตละรายวิชาไดอยางถองแท โดย

อาศัยรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุม มุงหวังใหผูเรยีนพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในกลุมจนเกิด

องคความรูดวยตนเอง ซึ่งวิธีการเรียนรูแบบนี้เปนการสรางสถานการณใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน อยาก

รู อยากหาคำตอบในสิ่งที่กำลังศึกษา ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่จะกระตุนใหผูเรียนสนใจในการศึกษาคนควา

ขอมูลดวยตัวเอง อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด คิดวิเคราะห คำนวณ และ

สรุปผลตามหลักวิชาการไดอยางเหมาะสม และมุงหวังวานักศึกษาจะสามารถพัฒนาตนเอง และนำสิ่ง

ที่ไดจากการเรียนรู ไปประยุกตใชในการสรางผลงานหรือนวัตกรรมไดอยางยั่งยืน...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 2) 
 

“...หลักสูตรตองมีการพัฒนาควบคูไปกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถประยุกต

เขากับสภาพปจจุบันไดอยางเหมาะสม หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนควรจะเอื้ออำนวยให

นักศกึษาสามารถสำเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กำหนด เชน ปริญญาโทควรจะสำเรจ็การศกึษา

ภายใน 2 ป ดังนั้นการเรียนการสอนและการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธควรจะแลวเสร็จภายในภาค

การศึกษาที่ 3 เพื่อใหนักศึกษาใชระยะเวลาที่เหลืออีก 3 ภาคการศึกษา ในการทำวิทยานิพนธและ

เขียนเลมเพ่ือสอบจบ...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนท่ี 1) 
 

 “...อยากใหหลักสูตรเปนหลักสูตรที่แยกแตละสาขาอยางชัดเจน เนื่องจากจะทำใหมีความ

ลำบากในการใชสมัครงาน เชน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ เมื่อจบมาแลวทุก

คนจะเขาใจแตวาเปนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งท่ีมีสาขาวิชาอ่ืน ๆ ประกอบอยูดวย หรือชื่อหลักสูตร

ไมแสดงถึงสาขาวิชาอยางเชนเรียนวิศวกรรมเคมี เพราะชื่อหลักสูตรเปนวิศวกรรมเครื่องกลและระบบ

กระบวนการ ทำใหเวลาสมัครงานทางบริษัทตองมีคำถามและเขาใจผิดวาจบเครื่องกลมากกวาเคมี...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนท่ี 2) 
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 “...อยากใหมีการเพิ่ม e-learning ในบางรายวิชาที่นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาไดเอง 

เพื่อประหยัดเวลา และคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนท่ี 1) 
 

“...หลักสูตรมีความแหมาะสม ในสวนของหองปฏิบัติการ ควรเพิ่มพื้นที่ทำงานใหนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา เพราะวานักศึกษาใชหองแลปทั้งในการทำแลป และการเขียนงาน การพักผอนฯ ทั้งนี้

เพื่อความปลอดภัย...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 2) 
 

“...หลักสูตรมีเนื้อหาเยอะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน รายวิชาที่สอนครบถวนดี 

และสามารถนำความรูมาใชในการทำงานไดเปนอยางดี สถานที่และแหลงสืบคนขอมูลเพียงพอ แต

เครื่องมือบางตัวยังลาหลังมาก...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 3)  
 

 “...ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีรายวิชาในหลักสูตรมีความครบถวน

ครอบคลุม และตรงกับความตองการ รายวิชาแตละวิชามีความเหมาะสม สามารถนำไปตอยอดในการ

ทำวิทยานิพนธได สำหรับความพรอมของอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ประสบปญหาในการขอใชเคร่ืองมือ

ซึ่งบางทีอาจตองรอเปนเดือนกวาจะไดใช แตก็ยังอยูในชวงเวลาท่ียอมรับได ไมไดนานจนทิ้งชวงไป ถา

เร็วกวานี้ไดก็จะเปนการดี เนื่องจากบางครั้งเราเก็บกลุมตัวอยางมาแลวแตเครื่องไมวาง ทำใหการวิจัย

ไมสามารถทำตอไปได...”  

 (ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 4) 

 

 สรุปความคิดเห็นดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไดวา รายวิชาในหลักสูตรมี

ความครบถวน เหมาะสม และตรงกับความตองการของนักศึกษา  และมหาวิทยาลัยมีความพรอมดาน

สถานที่ เครื ่องมือ และอุปกรณในการทำวิจัย รวมถึงแหลงสืบคนที่ขอมูลเพียงพอที่สามารถใช

ประกอบกับการทำวิทยานิพนธใหสำเร็จลุลวงได  

 

   2. ดานอาจารยที ่ปร ึกษาว ิทยานิพนธ  จากประเด็นคำถามที ่ว า ในการทำ

วิทยานิพนธ ทานมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ บางหรือไม อาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธไดติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธของทานอยางตอเนื่องหรือไม ทาน

คิดวาการสนับสนุนและใหคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาในการเสนอผลงานหรือตีพิมพในวารสาร   
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มีผลตอการสำเร็จการศึกษาหรือไม อยางไร และทานคิดวาอาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ ควรมี

คุณลักษณะและบทบาทหนาที่อยางไรที่จะสนับสนุนใหทานสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา ซึ่งผูให

ขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกไดแสดงความคิดเห็นไวดังนี้ 
 

“...อาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธมีสวนสำคัญมากในการทำวิจัย หากนักศึกษาและอาจารยที่

ปรึกษา ไมมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและตัวอาจารยไมเขาใจนักศึกษาแลว การทำวิจัยจะสำเร็จไดยากมาก 

สำหรับผมอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา

คอนขางรวดเร็วมาก เชน สั่งงานวันนี้ อีก 2 วันใหมาสงงาน ผมคิดวาคุณลักษณะที่สำคัญของอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ควรมีวิสัยทัศน มองการณไกล และเขาใจในตัวนักศึกษาในความดูแล สามารถที่

จะคนหาความสามารถของนักศึกษาวาเขาถนัดอะไร และควรเนนไปทางดานไหน...” 

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนท่ี 1)  
 

“...อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดูแลนักศึกษาดีมาก ใหอิสระในการคิด อาจารยติดตาม

ความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธอยางตอเนื่อง การสนับสนุนและใหคำแนะนำของอาจารยฯ ใน

การเสนอผลงานหรือการตีพิมพในวารสารมีผลตอการสำเร็จการศึกษาเปนอยางมาก ผมโชคดีที่

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเอาใจใสและเขาใจในตัวผมทั้งเรื่องการเรียนและการดำเนินชีวิต...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตรคนที่ 2) 
  

“...อาจารยท่ีปรึกษาชวยเหลือและใหคำแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยและการทำวิจัยดีมาก มีการ

พบปะและติดตามงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกสัปดาหหรือทุกเดือน ทำใหงานไมชาเกินไป ซึ่งการ

ที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนำไดตรงจุด เชน เรื่องท่ีนักศึกษาควรไปศึกษากอน ควรทำอะไรกอน ใหโจทย

สำหรับฝกทักษะที่จำเปน หรือแนะนำงานวิจัยที่ควรไปศึกษาเพ่ิมเติมก็จะทำใหไมเสียเวลากับสวนที่ไม

เกี่ยวของมากเกินไปดวยเชนกัน ปญหาหนึ่งที่พบจากกรณีของเพื่อนนักศึกษาคือตองเปลี่ยนหัวขอ

งานวิจัยบอย ศึกษาหรืออานงานวิจัยไดไมตรงจุดซึ่งอาจเนื่องมาจากหัวของานวิจัยยังไมชัดเจนดวย 

ทำใหระยะเวลาการสำเร็จการศกึษามากตามไปดวย...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนที่ 1) 
 

 “...อาจารยที่ปรึกปรึกษาวิทยานิพนธเปนปจจัยที่ทำใหหนูสนใจมาศึกษาที่ มทส. หนูเริ่มจาก

การดูที่ผลงานอาจารย จากน้ันก็หาขอมูลวาอาจารยทำวิจัยเก่ียวกับอะไร ตรงกับเรื่องที่หนูสนใจหรือไม 

ในชวงของการทำวิจัยก็มีการวางแผนรวมกับอาจารย แตอาจารยคอนขางใหอิสระ ปลอยใหเปน plan 

ของนักศึกษาเลยคะวาเราอยากทำอะไร ในสวนของอาจารยก็จะรอ Support   เรื่อง อุปกรณ เครื่องไม

เครื ่องมือตาง ๆ เชน อยู ที ่ มทส. ไมมี อาจารยก็จะใหไปใชที่ Synchrotron Nectec Nanotec 

อาจารยจะเปน connection มากกวาจะมานั่งวาง plan วาสัปดาหนี้ทำอะไร ๆ...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตรคนที่ 2)  
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“...โชดดีที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีความเขาใจในตัวนักศึกษา มีเวลาใหคำปรึกษาอยาง

สม่ำเสมอ ซึ่งเปนคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได ทำใหการทำวิจัยเปนไปดวยดี... ” 

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 1) 
 

“...อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการนัดหมายกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีทำวิทยานิพนธ 
อยางตอเนื่องเปนผลใหนักศึกษาจะตองทำงานใหทันตามที่อาจารยนัด ทำใหตัวนักศึกษาตอง
กระตือรือรน ที่จะตองมีขอมูลหรือมีความคืบหนาในการวิจัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีสวน
ผลักดันเปนอยางมากทำใหนักศกึษาสามารถทำวิทยานิพนธ ไดตามเวลาที่กำหนด...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 2) 
 

“...อาจารยที ่ปร ึกษาใหคำแนะนำและดูแลนักศึกษาดีมากตลอดการศึกษา ติดตาม

ความกาวหนาของนักศึกษาอยางตอเนื่อง ตอนตีพิมพอาจารยฯ ชวยหาแหลงตีพิมพซึ่งไดตีพิมพกอน

สอบจบ  และอาจารยจะตรวจสอบความถูกตองของภาษาใหกอนสงไปตีพิมพ โดยจะชวยดูวาวารสาร

ไหนที่มีคาคะแนนสูง อาจารยฯก็จะใหสงไป หนูคิดวาเรื่องการตีพิมพมีผลตอการสำเร็จการศึกษา 

ประกอบกับอาจารยตองการใหนักศึกษาตีพิมพในวารสารที ่มีคาคะแนนสูง ๆ เพราะมีผลตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษา...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 3) 
 

“...การใหคำแนะนำ และชี้แนะแนวทางตลอดขั้นตอนการวิจัย การพบอาจารยที่ปรึกษา

ตามที่อาจารยนัดหมายแตสวนใหญแลว นศ.จะไมไดไปพบอาจารยตามที่นัดหมาย เนื่องจากตัวเอง

ทำงานประจำ ดังนั้นเวลาที่จะไปใสใจในรายละเอียดแทบจะไมมีเลย จะไปพบอาจารยถี่  ๆ หนอยก็

ชวงเวลาที่หลังจากเก็บขอมูลแลว ตองประมวลผลตองทำเลมชวงทาย ๆ จริง ๆ แลว นักศึกษาเก็บ

ขอมูลเรียบรอยแลว แตยังไมไดประมวลทันท ีเนื่องจากเรื่องของการทำงานประจำ ไมไดเขียนรายงาน

การวิจัยใหเสร็จ ทำใหการสอบวิทยานิพนธตองลาชาออกไปถึงเทอมสุดทายของระยะเวลาการศึกษา 

คือ 15 ภาคการศึกษา...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 1) 
 

 “...อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธอยางใกลชิด 

เอาใจใส และเปนหวงมาก  ๆ หวงวาลูกศิษยจะไมจบ มีอะไรก็จะคุยกันตรง ๆ  อาจารยใหการ

สนับสนุนและใหคำแนะนำในการเสนอผลงานหรือตีพิมพในวารสาร โดยหนูจะเขียน paper ให

อาจารยจะชวยตรวจสอบอีกครั้ง เมื ่อแกไขแลวแทบจะไมมีภาษาของหนูเลย ซึ่งในการแกไขจะ

ปรึกษาหารือรวมกัน กอนการแกไข ไมใชอาจารยไปนั ่งแกคนเดียว หนูคิดวาอาจารยที ่ปรึกษา
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วิทยานิพนธ ควรมีคณุลักษณะเปนคนที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ไมหยุดคิด ไมหยุดที่พัฒนา ซึ่งจะสงผล

ดีตอนักศึกษา สวนในเรื่องวิชาการของอาจารยไมมีขอสงสัยอยูแลว...” 

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 1) 
 

  “...อาจารยที่ปรึกษาใหความสำคัญกับการวางแผนลงทะเบียนเรียนและวางแผนการทำงาน

วิจัยเปนอยางดี รวมถึงการหาแหงทุนตาง ๆ เพ่ือชวยใหการทำงานวิจัยของบัณฑิตเปนไปอยางราบรื่น แต

อาจารยมักมีงานรัดตัว บางครั้งการนัดพบอาจารยที่ปรึกษาตัวตอตัวอาจเปนเรื่องยาก แตอาจารยที่ปรึกษา

ใหความสำคัญกับนักศึกษาบัณฑิตทุกคนเปนอยางดี โดยใชว ิธ ีการแบงเวลานัดประชุม นำเสนอ

ความกาวหนาของงานในแตละสวน และใหบัณฑิตในที่ปรึกษาทุกคนไดแสดงความคิดเห็นรวมกันและ

วางแผนชวยเหลืองานซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี...”   

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนท่ี 1) 
 

“...อาจารยที่ปรึกษามีการติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาอยาง

ตอเนื่องการสนับสนุนและใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ในการเสนอผลงานหรือตีพิมพในวารสาร

มีผลตอการสำเร็จการศึกษา เพราะอาจารยตองคอยตรวจดูความถูกตองของ paper และความ

เหมาะสมของสถานที่ที่จะไปนำเสนอ...”  

 (ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 2) 
 

“...อาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธควรมีความรู และความสามารถในการใหคำแนะนำตอ

นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาตองมีการพูดคุยถึงความคืบหนาในการวิจัยอยางสม่ำเสมอ

เพื่อใหการเรียนสำเร็จตามแผนท่ีวางไว...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 3) 
 

 “...อาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนแรงพลักดันทำใหเกิดแนวคิดในการทำวิจัย ดูแลให

กำลังใจ กระตุน แนะนำ ใหคำปรึกษา ทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง สงเสริมใหไปเรียนเพิ่มเติม

ในงานที่เก่ียวของ สั่งสอนชี้แนะในการทำวิทยานิพนธจนสำเร็จลุลวงไปดวยดีจนจบการศึกษา...” 

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 1) 
 

“...อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีความสามารถสูงมาก ติดตามใสใจนักศึกษาที่อยูในความ

ดูแลดี และติดตามงานนักศึกษาดีมาก มีการตดิตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธอยางตอเนื่อง

ทุกเทอมโดยจะมีการนำเสนอความกาวหนาเปนระยะ ๆ นอกจากนี้การสนับสนุนและใหคำแนะนำ

ของอาจารยที่ปรึกษา ในการเสนอผลงานหรือตีพิมพในวารสารมีผลตอการสำเร็จการศึกษาอยางมาก 

เพราะชวยแนะนำจุดออนจุดแข็งของงานวิจัยเรา ทำใหการตีพิมพไมมีปญหา สำหรับคุณลักษณะและ
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บทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองเปนผูใหคำแนะนำ สงเสริมนักศึกษาในทางที่ถูกที่สุด 

และชวยบอกขอผิดพลาดแกนักศึกษาได จะชวยสนับสนุนใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตาม

กำหนดเวลา...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 2) 
 

 “...สวนตัวดิฉันแลวไดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ดีมาก ๆ แตขอพูดในมุมนักศึกษาบาง

คนที่มีปญหาในเรื่องระยะเวลาเนื่องมาจากที่อาจารยทีป่รึกษาฯ อาจารยบางทานมีภาระคอนขางมาก 

จึงสงผลใหมีเวลากับงานวิจัยนอย มีเวลาใหนักศึกษานอยทำใหนักศึกษาเรียนจบชากวากำหนด...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 1) 
 

“...อาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษาตองมีการพูดคุยถึงความคืบหนาอยางสม่ำเสมอเพื่อใหการ

เรียนสำเร็จตามแผนท่ีวางไว อาจารยที่ปรึกษานอกจากจะใหความรู คำแนะนำในการทำวิจัยแลว การ

ใหกำลังใจ มีผลอยางยิ่งตอการทำงานเนื่องจากในการทำงานวิจัยไมไดมีเพียงแคปญหาในการทำงาน 

แตกำลังใจจากคนรอบขางมีความสำคัญอยางยิ่ง...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 2) 
 

 “...การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ำเสมอ การพูดคุยปรึกษา และการติดตามงานมี

ความสำคัญมาก ชวยใหงานวิจัยดำเนินไดอยางตอเนื่องและไปถูกทิศทาง ชวยใหการทำวิทยานิพนธ

เปนไปไดดวยดี รวมทั้งอาจารยมีทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาที่สนใจ...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 1) 
 

“...อาจารยที ่ปรึกษาใหคำปรึกษาเปนอยางดี คุณลักษณะอาจารยที่ปรึกษาที ่สำคัญคือ

สามารถใหนักศึกษาปรึกษาไดในเรื่องการทำวิทยานิพนธ และชวยแกปญหาไดทุกอยาง...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 2) 
 

“...อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรติดตามแนวโนมงานวิจัยใหทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

ชวยพิจารณากรอบงานวิจัยใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่ศึกษาของนักศึกษา มีการติดตามความกาวหนาใน

การทำวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ การสนับสนุนและใหคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา ใน

การเสนอผลงานหรือตีพิมพในวารสาร มีผลตอการสำเร็จการศึกษา เพราะหากตองรอการตีพิมพใน

วารสารจะใชระยะเวลานานในการจบ  อาจารยที่ปรึกษาควรชวยประเมินปริมาณงานวิทยานิพนธให

เหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษา...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 3) 
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 “...ในการทำวิทยานิพนธ หนูคิดหัวขอจากวิชาสัมมนา ในเรื่องท่ีเราสนใจ และดูวามีอาจารย 

ทานไหนท่ีเชียวชาญดานนี้และเราก็จะรูไดวาใครเปนอาจารยที่ปรึกษา ในการทำวิทยานิพนธ อาจารยท่ี

ปรึกษาฯ จะปลอยใหนักศึกษาทำงานโดยอิสระ หากมีปญหาติดขัดอยางไร ก็จะสอบถามอาจารยไดทุก

ชองทาง ถาแกปญหาไมไดจริง ๆ ก็จะเขาพบอาจารยซึ่งอาจารยจะมีเวลาใหเขาพบไดตลอด  หนูคิดวา

การสนับสนุนและใหคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา ในการเสนอผลงานหรือตีพิมพในวารสารมีผลตอ

การสำเร็จการศึกษา ซึ่งในสวนของหนูนั้น อาจารยจะใหไปคิดมากอนกวาตองการนำเสนอที่ไหน เม่ือ

เขียน paper เสร็จแลว ก็จะใหอาจารยดูและแกไขอีกที สำหรับคุณลักษณะและบทบาทของอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่จะสนับสนุนใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาไดนั้น ควรมีกำหนด

กรอบเวลาการใหนักศกึษาเขาพบ มีการติดตามความกาวหนาของงาน มี Time line ที่ชัดเจน...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 4) 
 

  สรุปความคดิเห็นดานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไดวา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

สวนใหญใหคำแนะนำและชวยเหลือในการทำวิทยานิพนธอยางเต็มที่ มีการติดตามความกาวหนาใน

การทำวิทยานิพนธอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังใหคำแนะนำในการนำเสนอเสนอผลงานหรือตีพิมพใน

วารสารซึ ่งมีผลตอการสำเร็จการศึกษาอยางยิ ่ง และสิ ่งสำคัญที ่สุดที ่เสนอใหอาจารยที ่ปรึกษา

วิทยานิพนธควรมี คือ มีความรูความสามารถและมีถนัดเชี่ยวชาญตามประเด็นการวิจัยของนักศึกษา 

เปนผูสรางแรงจูงใจและใหกำลังใจ รูจักที่สงเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธอยางตอเนื่อง และ

เขาใจในศักยภาพของนักศึกษารายบุคคล 
 

   3.  ดานการทำวิทยานิพนธ จากประเด็นคำถามที่วา ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ 

ตั้งแตการเลือกหัวขอฯ การเขียนโครงราง การดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล การเขียนวิทยานิพนธ ทานพบปญหาและอุปสรรคบางหรือไม อยางไร และทานคิดวาขั้นตอน

และแนวปฏิบัติของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน ขั ้นตอนการลงทะเบียน ขั ้นตอนการทำ

วิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ และการสงเลมวิทยานิพนธ มีความยุงยาก ซับซอนหรือไม อยางไร 

และสงผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาอยางไรบาง ซึ่งผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกไดแสดง

ความคดิเห็นไวดังน้ี 
 

“...ในการทำวิทยานิพนธของผมนั้น อาจารยท่ีปรกึษาฯ มีหัวขอวิจัยอยูแลวและถามวาสนใจที่จะ

ทำไหม สำหรับปญหาในการวิจัยก็มีบาง แรก ๆ ผมก็มีความรูสึกขัดแยงกับอาจารยอยูบางในเรื่องของ

การทำวิจัย ทำอยากทำในเชิงทฤษฎี แตอาจารยแนะนำใหทำวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งอาจารยอาจจะเขาใจ

ในศักยภาพของนักศึกษา จึงแนะนำใหทำเชิงทดลอง แตพอลงมือทำไปเรื่อย ๆ ตามคำแนะนำของ
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อาจารย ก็ไมมีปญหาอะไร ในการทำรูปเลมวิทยานิพนธ อยากใหลดเรื่องการจัดการ format Thesis 

ทำใหเสียเวลามาก ควรใหมีการจางเหมาทำ หรือรวมไปในหลักสูตรแบบบางมหาวิทยาลัย หากเนื้อหา

โอเคก็ใหหนวยงานเฉพาะมารับทำ format รูปเลม พี่คนดูแลรูปเลมดีมาก แตมาพรอมกันหลายคน

เลยชาพอสมควร แกละเอียดมาก ใชเวลานาน ถาจัดการไดจะทำใหจบเร็วขึ้น นักศึกษาบางรายสอบ

จบแลวก็กลับไปทำงาน แตมารอคิวตรวจเลม (คนตรวจคนเดียวทั้งสำนักวิชา) ไป ๆ มา ๆ แกเลม 

format นาน (นานกวารอสอบจบอีก) เสียดายเวลาจะไดขึ้นเงินเดือนและความกาวหนาในอาชีพของ

นักศกึษาหลาย ๆ คน...”  

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนที่ 1)  
 

“...ดานการทำวิทยานิพนธ ตัวผมไมมีปญหาแตอยางใด นับตั้งแตการเลือกหัวขอ การเขียนโครง

ราง จนถึงการสอบวิทยานิพนธ แตจะพบปญหาในขั้นตอนการสงเลมวิทยานิพนธมีความลาชาบาง 

เนื่องจากมีขั้นตอนที่คอนขางมากและแตละขั้นตอนใชเวลาคอนขางเยอะ เชน การสงเลมใหตรวจสอบ

ความถูกตอง การเสนอลงนาม ใชเวลานาน อยากใหมีการแกไขในเรื่องนี้ดวยครับ...” 

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตรคนที่ 2)  
 

“...ความสำเร็จของงานวิจัยขึ้นอยูกับ 1) ปจจัยที่เอื ้ออำนวย และความสามารถดานภาษา      

2) ปญหาที่ไมคาดคิดระหวางการทำวิจัยสงผลใหงานวิจัยลาชา เชน การวิเคราะหขอมูลไมสมบูรณ ทำ

ใหเสียเวลาในการวิเคราะหใหม เครื่องมือบางอยางไมมีตองไปใชเครื่องมือที่อื่นทำใหงานลาชาไป 3)

การทำวิจัยในหัวขอที่ไมมใีครเคยทำมากอน ไมมีตัวอยางงานวิจัย และเปนการทำวิจัย bio physic ซึ่ง

ขาม Field ที่ศกึษา 4) ใชเวลาในการเขียนเลมนานเกือบป เนื่องจากตองมีความเขาใจงานอยางลึกซึ้ง 

จึงจะเขียนงานได รวมทั้งความกดดันเรื่องของเวลาการศึกษา...”   

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนที่ 1) 
 

“...การทำวิทยานิพนธของหนูเริ่มจากการเลือกหัวขอวิจัย หนูจะเลือกจากหัวขอที่อาจารยมี

อยูแลว เริ่มเก็บขอมูลตั้งแตตอนทำ proposal ชวงสอบ proposal ก็มีขอมูลแลวบางสวน และมา

เก็บเพ่ิมเตมิอีก หนูสอบจบ ตอนป 3 เทอม 1 หลังจากนั้นหนูก็รอ Paper อีก เกือบป ท่ีนานเพราะวา 

Paper ของหนู Impact ไมคอยสูง กรรมการใชเวลานานในการตรวจ ตอนที่สง paper หนูจะสงให

อาจารยกอน จากนั้นอาจารยก็จะเปนคนสงไปให โดยอาจารยจะเปนคนหาแหลงตีพิมพเอง ตอนที่หนู

เขียน paper อาจารยก็ชวยขัดเกลาชวยดูจนบางครั้งแทบไมมีภาษาของหนูเลย อาจารยเปลี่ยนแปลง

เยอะมาก.....ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ทำใหรูสึกเปนปญหาหรือเปนอุปสรรคไหม ? คิดวาไมคะ แตมัน

ทำใหหนูรูสึกกังวลมากวา ประกอบกับย่ิงอยูนาน แรงจูงใจก็หมดไป อาจจะเปนเพราะความเหนื่อยลา

จากการรอ paper ก็สงผลตอหนูเหมือนกัน...” 

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนที่ 2) 
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 “...การทำวิทยานิพนธท่ีเปนไปไดจะทำใหสำเร็จการศกึษาไดในเวลาท่ีกำหนด หากลงมือทำ

ในหัวขอที่เปนไปไมไดหรือที่เราไมถนัด จะทำใหตองใชเวลานานในการศึกษาคนควา แนนอนวา

จะตองมีแหลงคนควาที่เพียงพอประกอบดวย งานวิจัยจึงจะมีความสมบูรณ...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนท่ี 1)  
 

 “...สิ่งสำคัญในการทำวิทยานิพนธ คือ การที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการนัดหมาย

กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ทำวิทยานิพนธอยางตอเนื่องเปนผลใหนักศึกษาตองทำงานใหทันตามที่ 

อาจารยนัดหมาย ทำใหนักศึกษาตองกระตือรือรน อาจารยฯ มีสวนผลักดันเปนอยางมากที่ทำให

นักศกึษาสามารถทำวิทยานิพนธ ไดตามเวลาที่กำหนด...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 2) 
 

 “...อาจมีบางชวงที่ดำเนินการวิจัยลาชากวาเปาหมาย แตสุดทายก็สามารถจบตามเกณฑได 

ไมมีปญหาอุปสรรคในการทำ thesis หนูเขาพบอาจารยที่ปรึกษาฯ 8-10 ครั้งตอเทอม อาจารยฯ 

ติดตามความกาวหนาของนักศึกษาอยางตอเนื่อง ....หนูคิดวาเรื่องการตีพิมพมีผลตอการสำเร็จ

การศึกษา ซึ ่งหนูไดตีพิมพกอนสอบจบ ชวงที ่จะตีพิมพอาจารยฯ ชวยหาแหลงตีพิมพให และ

ตรวจสอบดานภาษาใหกอนสงไปตีพิมพ และอาจารยฯ จะดูวาวารสารไหนที่มีคาคะแนนสูงก็จะให

สงไป อาจารยฯ ตองการใหนักศึกษาตีพิมพในวารสารที่มีคาคะแนนสูง ๆ เพราะมีผลตอการประกัน

คุณภาพการศึกษา...สำหรับขั้นตอนระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย หนูคิดวาไมมีความยุงยากหรือ

ซับซอนอะไร เนื ่องจากไดมีการแจงใหนักศึกษาทราบตั ้งแตตอนปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของ

มหาวิทยาลัยและของสาขาวิชาแลว...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 3) 
 

 “...ความเขาใจเรื่องสถิติการวิจัยเปนปจจัยสำคัญของการทำวิทยานิพนธ หากนักศึกษาไมมี

ความเขาใจในเรื่องสถิติแลว จะเกิดปญหาในการทำวิจัยก็ได นอกจากนี้แลวก็จะเปนเรื่องการไดมาซึ่ง

ขอมูล โดยเฉพาะการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ปญหาหลัก ๆ คือ ผูใหขอมูล ซึ่งไดมีการนัดหมายแลวมาบาง

ไมมาบาง ทำใหการเก็บรวบรวมขอมูลไมเปนไประยะเวลาที่กำหนด สงผลใหการทำวิทยานิพนธตอง

ไมเปนไปตามแผน...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 1) 
 

 “...ขั้นตอนและแนวปฏิบัติของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน ขั้นตอนการลงทะเบียน 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ และการสงเลมวิทยานิพนธ  ไมประสบปญหาอะไร 

แตอยากเสนอแนะ เรื่องการจัดทำเลมวิทยานิพนธ ในการจัดทำเลม กั้นหนากั้นหลัง เรื่อง format 
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ตาง ๆ  เชน 1) จำเปนตองเปน hard copy  เทานั้นหรือ ควรจะ เปน E-doc ไดแลว 2) เราจัด 

format มันตองเปะ ขนาดนั้นเลยเหรอ นาจะมี templet จะชวยใหสะดวกมากขึ้น ....ทุกสาขาวิชา

ควรจะมีการกำหนดภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธใหเหมือนกันทั้งหมด เชน ระดับปริญญาเอก

ควรใชภาษาอังกฤษในการเขียนเลมวิทยานิพนธ และกอนที่จะกำหนดวันสอบจบ นักศึกษาควรมี

ผลงานการตีพิมพงานวิจัยตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดเรียบรอยกอนจึงจะสอบจบได เปนตน...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 1) 
 

“...การทำวิทยานิพนธในกลุมงานพืชศาสตรบางครั้งมีเรื่องของอายุพืชและสภาพแวดลอมซึ่ง

เปนเรื่องที่ควบคุมไดยากมาเกี่ยวของ ดังนั้นงานทางดานพืชศาสตรอาจตองใชเวลาทำวิจัยนานและ

อาจไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมมาเกี่ยวของ บางครั้งอาจทำใหงานวิจัยเสียหายเกินควบคุมและ

บัณฑิตอาจตองเริ่มทำงานวิจัยใหม ซึ่งกระทบกับระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต ดังนั้น 

จึงมีขอเสนอแนะวาวิทยานิพนธทางดานพืชศาสตรควรกำหนดขอบเขตของงานไมกวางมากหรือให

งานสวนใหญอยูในสวนที่ควบคุมปจจัยแวดลอมได เพื่อลดระยะเวลาการวิจัยและชวยใหวิทยานิพนธ

ประสบความสำเร็จไดเร็วและชวยใหบัณฑิตสำเร็จการศกึษาไดเร็วขึ้นได...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 1) 
 

“...มหาวิทยาลัยตองมีการตรวจสอบความคืบหนาวิทยานิพนธทั้งอาจารยและนักศึกษาอยาง

จริงจัง ในสาขาที่เรียนสวนใหญเกือบ 70% จบไมตรงตามเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดอีกทั้งการตีพิมพ 

paper ก็ยังลาชา (จบชา paper ก็ใชวาสมบูรณ ถาจบชา paper เยอะถือวาคุมคา) หลายคนก็คิดวา

เปนความผิดที่นักศึกษาไมใสใจ แตลืมไปวาอาจารยที่ปรึกษาก็เปนสวนสำคัญที่จะจัดการใหนักศึกษา

เปนไปตามแผน จึงอยากใหทางมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบความคืบหนาของอาจารยดวย เพราะถา

นักศกึษาคุยกับอาจารยกันเองอาจจะไดขอตกลงท่ีดีหรือนักศึกษาบางคนอาจจะทะเลาะกับอาจารยท่ี

ปรึกษาจนไมสำเร็จการศึกษาก็มีเยอะ ควรมีหนวยงานที่จะชวยแกปญหาเรื่องนี้ ใหนักศึกษาสามารถ

เขาไปพูดคยุแจงปญหาเพื่อหาหนทางแกไข...”  

 (ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 2) 
 

“...การเริ่มทำวิทยานิพนธโดยสวนใหญจะเริ่มหลังการสอบโครงรางฯ ซึ่งงานวิจัยทางสาขาที่

หนูเรียนมีการเก็บตัวอยาง และวิเคราะหในหองปฏิบัติซึ ่งใชตองใชเวลาเปนป ดังนั้นควรมีการ

วางแผนใหรวดเร็วและเริ่มงานวิจัยใหไวที่สุด เครื่องมือและสถานที่มีความพรอมจะทำใหมีปญหา

นอยมากในการวิทยานิพนธ  และอยากใหมีการเพิ่มจำนวนเงินทุนสำหรับการวิทยานิพนธ...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 3) 
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 “...การทำวิจัยถือเปนสำคัญที่สุดของการเรียนปริญญาเอก เพราะเปนการคนหาความรูดวย

ตนเอง ตองลงมือทำดวยตัวเอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาฯ คอยชี้แนะสั่งสอนอยางใกลชิด ประเด็นหลัก

คือ ตองการทำงานวิจัยในสิ ่งใหม หรือเปนพัฒนาสิ่งที่มีอยู เดิมนำมาปดฝุนเพื ่อใหเหมาะสมกับ

สภาวะการณในปจจุบัน แตตองตระหนักวาสิ่งที่ทำนั้น จะตองเกิดประโยชนตอองคกร หรือมีคุณคา

กับประเทศชาติเปนสำคัญ สิ ่งที ่กลาวมาขางตนนั ้นเปนแนวคิดในการเลือกหัวขอเรื่องที ่จะทำ

วิทยานิพนธ โดยเริ่มจากการไปศึกษายุทธศาสตรของประเทศ วามีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศในดาน

ใดบาง และจะกาวไปในทิศทางไหน โดยเฉพาะปจจุบันมีปญหาอุปสรรคอะไร อยากจะแกไขปญหา

หรือพัฒนาเพ่ือทำใหประเทศชาติไดรับประโยชนสูงสุด จึงไดทำการศึกษาคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของ

โดย อาศัยหลักวิชาการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของนำมาอางอิงได และนำมารูปแบบและเปน

แนวทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาวิธีการพัฒนาแกไขปญหาอยางเหมาะสม จากนั้นนำไปวิเคราะห 

ทดสอบ เพื่อสรุปผลการวิจัยโดยความสอดคลองตามหลักวิชาการ จากนั้นนำมาเปนขอเสนอแนะเพื่อ

เปนแนวทางในการพัฒนาแกไขไดอยางสมบูรณ...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 1) 
 

“...ปญหาในการทำวิทยานิพนธอาจจะมีบางครั้งที่ผลการทดสอบไมเปนไปตามที่คาดหวัง จึง

ตองทำการทดสอบใหม หรือในเรื่องของเครื่องมือที่ตองยืมจากบริษัทที่สนับสนุนในการทำวิจัยจาก

ภายนอก เนื่องจากการยืมเครื่องมือจากทางมหาวิทยาลัยเปนไปอยางยากลำบาก ผูที่เปนเจาของไม

อยากใหใชบอยเยอะเกินที่เขากำหนดไว จึงตองขอความอนุเคราะหจากภายนอกแทนซึ่งมีความ

ยากลำบากในการไปรับและนำไปคืน แตงานวิจัยก็เสร็จภายในเวลาที่กำหนด เพียงแตการจบชาเปน

เพราะตองเผยแพรผลงานในงานระดับนานาชาติตามเงื่อนไขทุนการศึกษา  สวนขั้นตอนและแนว

ปฏิบัติของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ  และการสงเลมวิทยานพินธ 

มีความยุงยากซับซอน ในเร่ืองรูปแบบ format รูปเลมวิทยานิพนธ...” 

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 2) 
 

 “...นักศึกษาควรมีเวลาใหกับการศึกษาวิจัยอยางเพียงพอหากทำการวิจัยดานการทดลอง 

โดยเฉพาะนักศึกษาที่ลาเรียน หากไมสามารถปดการทดลองไดภายในเวลาที่ลาศึกษาตอและถูกตน

สังกัดเรยีกตัวกลับไปทำงาน จะเกิดปญหาอยางมากตอการทำงานในสวนที่เหลือไมวาจะเปนสวนของ

สมาธิในการทำงานทดลองเพิ่มเติมที่ตองเดินทางจากตนสังกัดมายังหอง Lab สมาธิในการวิเคราะห

ผลการทำวิจัย และการเขียนเลมวิทยานิพนธ เปนตน..... และอยากใหมีการแจงการขาวสารการ

ตีพิมพวิทยานิพนธหรืองานประชุมวิชาการใหกับนักศึกษาปริญญาโท-เอกใหไดรับรูมากกวานี้เพื่อให

เปนการวางแผนการเขารวมและจะสงผลตอการจบการศึกษาตรงตามระยะเวลา...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 1) 
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“...ถาเปนไปไดควรใหนักศึกษามีหัวขอวิทยานิพนธที่ตัวเองสนใจไปคุยกับอาจารยที่ปรึกษา

ตั้งแตเทอมแรกที่เขาเรียนอาจจะเปนหัวขอที่จะไดทำจริง ๆ หรือไมก็ไดแตควรมีการใหไปคุยเรื่องท่ี

สนใจไวตั้งแตตนเพื่อเตรียมความพรอมและวางแผนไว นักศึกษาควรทำวิจัยวิทยานิพนธในหัวขอที่

ตนเองถนัด การทำวิทยานิพนธเปนสิ่งที่ละเอียดมาก ตองมีความใสใจตองานใหมาก ตองวางแผนใน

การทำวิทยานิพนธอยางเครงครัด.....นอกจากนี้ผมอยากเสนอใหมีการใหความรูเก่ียวกับการจัดทำเลม

วิทยานิพนธ ทำอยางไรจึงจะถูกตอง และไมตองเสียเวลากลับมาแกไขเลมอีก...” 

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 2) 
 

           “...ในการทำรูปเลมวิทยานิพนธควรมี template ที่ชัดเจน และเหมือนกันในแตละสำนัก

วิชา  ความไมชัดเจนในการทำรูปเลมทำใหตองใชเวลาในการดำเนินการนานเกินไป...” 

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 1)  
 

“...ในการทำวิทยานิพนธ นักศึกษาตองพิจารณากรอบงานวิจัยใหเหมาะสมกับระยะเวลาท่ี

ศึกษาของนักศึกษา การกำหนดกรอบของงานและโฟกัสที่งานหรือหัวเรื่องที่จะใชทำวิทยานิพนธ เพื่อ

จะใหสำเร็จการศึกษาเทานั้น ถาจับปลาหลายมือ ลองนั่น ลองนี่ ทำงานอ่ืนดวย ชาแนนอน...” 

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 2) 
 

“...พบปญหาและอุปสรรคในการวิจัย คือ เครื่องมือชำรุด และไมเพียงพอ ทำใหตอง

เสียเวลาในการซอมเครื่องมือ สงผลใหงานวิจัยเกิดความลาชา แนวทางหรือมาตรการที่ทำใหนักศึกษา

สำเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกำหนด ขอบเขตงานวิจัยควรเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาไม

ควรมากเกินไป...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 3) 
 

“...ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ ตั้งแตการเลือกหัวขอฯ การเขียนโครงราง การดำเนินการ

วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนวิทยานิพนธ ก็มีการวางแผนรวมกับ 

อาจารยแตพอไปทำจริงมันไมเปนไปตามแผน ก็ตองแกไขไปเรื่อย ๆ มีทางออก …. ในสวนขั้นตอน

และแนวปฏิบัติของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน การลงทะเบียน การทำวิทยานิพนธ การสอบ

วิทยานิพนธ และการสงเลมวิทยานิพนธ หนูมีความยุงยาก คือ สวนใหญจะไมรู time line คือไมรู

วาอยูจุดนี้แลวจะตองทำอะไรตอ เชน หนูสอบเสร็จแลวแตไมรูวาจะตองไปสงเลมที่ไหนอยางไร มี

ใครตองเซน็ชื่อบาง ตองไปถามจากรุนพ่ี ไมมี format ไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 4) 
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  สรุปความคดิเห็นดานการทำวิทยานิพนธ ไดวา ในข้ันตอนการทำวิทยานิพนธ ตั้งแตการ

เลือกหัวขอฯ การเขียนโครงราง การดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ

เขียนวิทยานิพนธ นักศึกษาพบปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย คือ เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยบางอยางเกิดชำรุด สงผลใหไมเพียงพอตอความตองการในการใชเครื่องมือของนักศึกษา การ

วิเคราะหขอมูล และการแปลผลทางสถิติ  และสำหรับขั้นตอนและแนวปฏิบัติของการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เชน ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ และการ

สงเลมวิทยานิพนธ นักศึกษาบางคนใหความคิดเห็นวายังมีความยุงยาก ซับซอน ควรลดขั้นตอนในการ

สงเลมวิทยานิพนธ ควรตรวจรูปแบบวิทยานิพนธใหเร็วขึ้น ควรมี Templet วิทยานิพนธ และควรมี

แนวปฏิบัตกิารสงเลมวิทยานิพนธท่ีชัดเจน 

 

   4. ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา จากประเด็นคำถามที ่ว า ทานคิดวา

คุณลักษณะสวนตัวท่ีสำคัญในการที่จะทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา คืออะไร และมีผลอยางไร ทาน

คิดวาความมีวินัยของทานมผีลตอการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดหรือไมอยางไร 

ทานมีการวางแผนการเรียนกับอาจารยที่ปรึกษาหรือไมอยางไรบาง ซึ่งผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิง

ลึกไดใหความคิดเห็นไวดังนี้ 
 

 “...คุณลักษณะสวนตัวที ่สำคัญ ในการที่จะทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา คือ 1) การมี

ความสัมพันธที่ดีกับอาจารยที่ปรึกษา จะทำใหการนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได  2) การเปดใจ

รับสิ่งใหม ๆ ไมยึดติดกับความคิดของตนเองมาก 3) มีเปาหมายของตนเองที่ชัดเจน เชน ผม ทำงาน

และลาศกึษาตอ เปาหมายของผม คือ เรียนใหสำเร็จเพ่ือปรับวุฒิการศึกษา และนำความรูไปใชในการ

พัฒนาการศึกษาตอไป...” 

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตรคนที่ 1)  
 

“...ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา ผมคิดวาการท่ีจะสำเร็จการศึกษาไดนักศึกษาตองเอาใจ

ใสตอการเรียน มีความตั้งใจและอดทน สามารถจัดการกับชีวิตดานการเรียนและชีวิตสวนตัวได ความ

มีวินัยในตัวเอง รวมถึงพ้ืนฐานดานภาษาตางประเทศ ก็มีผลตอการสำเร็จการศึกษาเชนกัน สำหรับตัว

ผมอาจเพราะขยันนอยไป และภาษาไมดีเลยจบชา  นอกจากนี้การวางแผนการเรียนอยางตอเนื่องกับ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นักศึกษาตองมีการเอาใจใส และพูดคุยกับอาจารยฯ อยางสม่ำเสมอ...” 

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนที่ 2)  
 

“...สิ่งสำคัญในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ 1) ความมีวินัย สวนหนึ่งของนักศึกษาท่ีทำให

ใชเวลาในการศึกษาไมมากก็คือ ความมีวินัย ใฝศึกษาคนควาเพิ่มเติม พยายามเขาไปพบอาจารยที่
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ปรึกษาบอย ๆ เปนประจำ แมงานที่ไดรับมอบหมายยังไมสำเร็จแตอยางนอยก็ควรนำปญหาที่พบไป

ปรึกษาอาจารยเพ่ือใหทำงานลุลวงตอไปได 2) การพยายามรักษาสุขภาพและกำลังใจก็เปนสวนสำคัญ

อยางยิ่งท่ีจะทำใหสามารถทำงานไดตอเนื่องจนสำเร็จการศึกษา หนูมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  หากมี

การสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมหรือเจาหนาที่ในการรับฟงและใหคำปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องตาง ๆ 

เชน ความเครียด สภาวะหมดไฟ หมดกำลังใจ หรือปญหาทั่วไป ก็จะเปนการดี...”   

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตรคนท่ี 1)  
 

“...หนูมีปญหากับภาษามากที่สุด เวลาสอบตองไปพบอาจารยนอกรอบทุกครั้ง เพราะวาสอบ

ไมผาน หนูตองไปเรยีนภาษาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับพื้นฐานภาษา ทำใหการเรียนของหนูตองลาชา คนปกติ

ที่เกงภาษาอานหนังสือรอบเดียวก็เขาใจแลว แตหนูไมเกงภาษา หนูตองแปลตำราซึ่งเปนภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด สรุป คือ ภาษาเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญมากที่ทำใหหนูตองใชเวลามาก...”  

(ปรญิญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร คนที่ 2) 
 

 “...การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหสำเร็จการศึกษาไดนั้น สิ่งสำคัญคือนักศึกษาตองมี

วินัยในการทำวิทยานิพนธ และหมั่นพัฒนาตนเองในเรื่องที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธ...”  

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 1) 
 

“...ความมีวินัย และการบริหารจัดการเวลาที่ด ี รวมถึงการวางแผนสำรองเมื ่อเกิดความ

ผิดพลาด เพื่อใหทุกอยางดำเนินไปตามแผนที่วางไวใหไดมากที่สุด ในกรณีที่เกิดเหตุผิดพลาดเกิดข้ึน 

และการฝกฝนทักษะที่เกี่ยวของกับสายงานที่วางแผนไวในการทำงานหลังจบการศึกษาแลว เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานใหตนเองมากยิ่งข้ึน...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 2) 
 

 “...ปจจัยหลักที ่จะทำใหสำเร็จการศึกษาไดนั ้น หลัก ๆ อยูที ่ตัวนักศึกษาและอาจารย 

จะตองมีเวลาใหกันได หนูโชคดีท่ีอาจารยมีเวลานัดหมายและติดตามงานโดยตลอด อีกอยางคือ

นักศึกษาควรมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก ๆ ตอการเรียนใน

ระดับปริญญาเอก ในการสืบคนขอมูลตาง ๆ...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 3) 
 

“...การบริหารจัดการเวลาเปนสิ่งสำคัญ ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะผูที่

ทำงานประจำแลวลาศึกษาตอ ต องวางแผนการเรียนการทำวิจัยเพื ่อใหไมกระทบการทำงาน 

นอกจากนี้จะตองมีความขยัน อดทน และมีวินัยในตนเอง...” 

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 1) 
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 “...คุณลักษณะสวนตัวที่สำคัญ ในการที่จะทำใหนักศึกบัณฑิตศึกษา มทส. สำเร็จการศึกษา 

คือ 1) ตอง อึด เนื่องจากเปน  3 เทอม  2) มีวินัยและมีความสม่ำเสมอในการเรียนและวิจัย 3) มี

เปาหมาย Goal ที่ชัดเจน หากมี 3 ขอนี้แลว ก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนได  หนูคิดวาเรื่อง

ภาษามีผลกับการศึกษาเนื่องจากหลักสูตรที่ มทส. จะทำใหเราตองเรียนรูภาษาไปโดยไมรูตัว แตตัว

หนูเองไมไดมองวาเปนปญหา...” 

 (ปรญิญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 1) 
 

“...บัณฑิตตองมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาอยางเต็มที่และรับผิดชอบวางแผนอยางเปน

ระบบ และมีการเตรียมการแกไขงานหากเกิดขอผิดพลาดใหทันทวงที ทั ้งนี ้การศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาชวยใหตัวบัณฑิตเอง มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีการจัดสรรเวลาและกระบวนการคิด

อยางเปนระบบ และมีทัศนคติในเชิงบวกเสมอ...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 1) 
 

“...คุณลักษณะสวนตัวที่สำคัญ ในการที่จะทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา คือ ความขยัน 

ความเอาใจใสงาน และความมีวินัยเพราะหากไมมีสิ่งเหลานี้แลว การที่จะประสบความสำเร็จเปนไปได

ยากมาก การรูจักบริหารจัดการเวลา การทำวิจัยใหเสรจ็ตามแผนที่วางไว...”   

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 2) 
 

“...คิดวาผูที ่เขาเรียนระดับบัณฑิตศึกษานั ้นมีความตั้งใจ หรือมีเปาหมายที่ชัดเจนใน

การศึกษาอยูแลว จึงคิดวากระบวนการจัดการเรียนการสอน การกำกับ ดูแล ชี้แนะ ของอาจารยที่

ปรึกษาและมหาวิทยาลัย เปนปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามากกวาคุณลักษณะ

สวนตัวของนักศึกษา...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนท่ี 3) 
 

 “...การทำงานวิจัยใหสำเร็จการศึกษาภายในเวลาไดนั้น ควรมีการจัดการเวลาและการจัดการ

ขอจำกัดของทุนการศึกษา หากผานทุกเงื่อนไขไดอยางรวดเร็วก็มีสิทธิ์ที่จะทำใหจบภายในเวลาไดสูง ตัว

นักศึกษาตองทำการประเมินตัวเองอยูตลอดเวลา  กอนทำวิจัยจะทำการวางแผนในการทำงานลวงหนา

เพื่อใหงานเสร็จสมบูรณตามกำหนดเวลา และพยายามเขาพบอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งที่มีปญหาและทุก

สัปดาหเพื่อรายงานความคืบหนาในการทำวิจัย ควรปฏิบัติตามที่อาจารยที่ปรึกษาใหคำแนะนำจะชวยให

การทำวิทยานิพนธสำเร็จเร็วขึ้น แบงเวลาทำวิทยานิพนธใหชัดเจน ระยะเวลาการจบการศึกษาจะมากหรือ

นอย ปจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนักศึกษาเองที่ตองมีความรับผิดชอบและขยันคนควาทำวิจัยในงานของ

ตนเอง นอกจากนี้แลวควรมีทักษะดานภาษา รวมทั้งความรูของตนเองในเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ...”  

 (ปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 1) 
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“...คุณลักษณะสวนตัวที่สำคัญในการที่จะทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา คือ 1)  ทำงานใหเสร็จ

ในกรอบเวลาที่กำหนด และงานตองดีไมใชงานลวก ๆ  2) ตองมีความกระตือรือรน 3) การมีเปาหมาย

ที่ชัดเจนก็จะทำงานใหเสร็จเร็วขึ้น 4) ความมีวินัยของนักศึกษามีผลตอการสำเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด เพราะถาหากสามารถเก็บขอมูลไดครบตามกำหนด จึงสามารถเขียน 

paper ได 5) มีการวางแผนการเรียนกับอาจารยที่ปรึกษา โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และ

ความกาวหนาจากอาจารยที่ปรึกษาตลอด ทำใหนักศึกษากระตือรือรนในการทำวิจัย...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 2) 
 

 “..การเขามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาตองปรับตัวคอนขางมาก เชน การอาน paper การ

ใชเครื่องมอืบางอยางที่ไมเคยใชมากอน ดังนั้นก็ตองใชเวลาในการศึกษามาก...” 

 (ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 1) 

  

“...นักศึกษาจะตองมีการวางแผนในการเรียน การทำวิจัย และควรตระหนักดวยตนเองถึง

ความสำคัญของแผนงานที่จะทำ โดยมีการเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปนอย และจัดสรรเวลาให

เหมาะสม จัดระเบียบความสำคัญของงานใหเปน นอกจากนี้แลวจะตองมีความกระตือรือรน เรียนรู

ตลอดเวลา และมีการีพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 2) 
 

“...คุณลักษณะสวนตัวที่สำคัญในการที่จะทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา คือ ตองมีความ

ขยัน และอดทน ความมีวินัยมีผลตอการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด เพราะถา

หากไมมวีินัยการทำวิจัยคงไมสามารถสำเร็จได...”   

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 1) 
 

“...นักศึกษาควรเตรียมพรอมตัวเองทั้งดานความรูและคาใชจายในการศึกษา และตองแบง

เวลาทำวิทยานิพนธใหชัดเจน การรูจักวางแผนการเรียนและความมีวินัยในตนเองจะชวยใหการเรยีน

การทำวิจัยประสบความสำเร็จได...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 2) 
 

 “...คุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา คือ ตองเปนผูท่ีมีวินัย และมีความรบัผิดชอบ มีการวาง

แผนการเรียนรวมกับอาจารยที่ปรึกษา ถึงจะมีการวางแผนแตบางอยางก็ไมเปนไปตามแผนที่วางไว 

เนื ่องจากหลายปจจัย นอกจากนี้นักศึกษาควรเตรียมพรอมตัวเองทั้งดานความรูและคาใชจายใน

การศึกษาดวย...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 3) 
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“...คุณลักษณะสวนตัวท่ีสำคัญ ในการที่จะทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ไดนั้น หลัก ๆ คือ 

นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดการเวลาตัวเองได ความมีวินัยมีผลตอการสำเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดมีผลมาก หนูตองใชเวลาเรียนถึง 4 ป ที่หนูใชเวลาเยอะ 

คือ ตอนที่เก็บขอมูล และตอนวิเคราะหขอมูล หนูใชเวลา 1 ปเต็ม เนื่องจากกลุมตัวอยางคอนขาง

เยอะ และเครื่องมือก็ไมคอยวาง ตองขามไปเปนอาทิตย ๆ ก็พยายามเก็บและวิเคราะหไปเรื่อย ๆ ซึ่ง

จริงหนูสามารถที่จะเขียนบทที่ 4 ควบคูกันไปไดแตมันคอนขางเหนื่อยไมมีเวลา ก็เลยมาเขียนทีหลัง

ทำใหตองใชเวลา...” 

(ปริญญาโท สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร คนที่ 4) 
 

   สรุปความคิดเห็นดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษาไดวา คุณลักษณะสวนตัวท่ี

สำคัญในการที่จะทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ไดแก มีความสัมพันธที่ดีกับอาจารยที่ปรึกษา การ

เปดใจรับสิ่งใหม ๆ มีเปาหมายของตนเองที่ชัดเจน เอาใจใสตอการเรียน มีความตั้งใจ ขยัน อดทน 

กระตือรือรน และพรอมที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา ฯลฯ ซึ่งปจจัยที่สำคัญตอการสำเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คือ ความมีวินัยตอตนเอง เพราะ ถามีความรับผิดชอบและรูจักบริหาร

จัดการดานเวลาก็จะทำใหสำเร็จการศึกษาไดตามหลักสูตร และนักศึกษาบางคนไดมีการวางแผนการ

เรียนและการทำวิจัยรวมกันอาจารยที่ปรึกษา จึงสงผลใหการดำเนินการวิจัยสำเร็จลุลวงไดอยางมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 

   5. ขอเสนอแนะอื ่น ๆ จากประเด็นคำถามที ่ว า ทานมีขอเสนอแนะประเด็นใด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการที่ทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกำหนดอีก

หรือไม ซึ่งผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลกึไดใหความคิดเห็นไวดังน้ี 
  

 “...อยากใหมีศูนยรับดำเนินการติดตอเรื่องวัตถุดิบที่หายาก ที่จบชาก็เพราะสวนหนึ่งกวาจะ

หาวัตถุดิบในการมาทำไดก็ยากพอสมควรเพราะไมไดมีจำหนายทั่วไป...” 

(ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตรคนที่ 1) 
  

 “...การใหขอมูลบริการตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษายังเขาถึงยาก เนื่องจากประกาศ

บางอยาง จำเปนตองเขาดูในระบบทะเบียนและประเมินผล ศูนยบริการการศึกษา เทานั้น...”  

(ปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คนที่ 2) 
 

 “...ควรมีการใหความชวยเหลือเรื่องการตีพิมพผลงานอยางใกลชิด...” 

(ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 1) 
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 “…บัณฑิตศึกษาสวนใหญอยูในวัยแรงงาน ความกังวลในการเรียนยอมมีมาก ไมวาเรียนจบ

ไปแลวจะมีงานไหม งานวิจัยก็ไมออก เพื ่อน ๆ ก็จบหมดแลว ความกังวลความเครียดมีมาก ๆ 

มหาวิทยาลัยควรใจใจเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง พวกเรานั่งคุยกันสวนใหญจะปรับทุกขไปปรึกษาอาจารยก็

ไมได เพราะอาจารย บางทานจะตอบไมพรอม กลัวแลวมาเรียนทำไม พวกเราเลยไมกลาไปปรึกษาก็

คุยกันเอง...”  

(ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คนที่ 3) 
 

   สรุปความคิดเห็นจากขอเสนอแนะอื่น ๆ ไดวา นักศึกษาเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย

จัดตั้งศูนยประสานงานเก่ียวกับเรื่องวัตถุดิบในการทำวิจัย ศูนยใหคำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธและ

การเผยแพรผลงานวิจัย และศูนยใหคำปรึกษาดานจิตใจ (Counseling Service Center) และควรมี

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับนักศึกษาระดบับัณฑิตที่หลากหลายชองทาง 

 

 4.3.2  การวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษากับปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
    

  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับ

ปจจัยที่ม ีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) ดังตารางท่ี 4.31 
 

 

ตารางที่ 4.31  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลา 

                  การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา r P-value 

  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน .054 .559 

  ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  -.116 .212 

  ดานการทำวิทยานิพนธ -.120 .195 

  ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา -.118 .201 

 

 จากตารางที่ 4.31 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษากับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา พบวา ระยะเวลาการ

สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ไม

มีความสัมพันธกัน  
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 เนื่องจากผลการวิจัย การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษากับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา พบวา ระยะเวลา

การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับปจจัยที ่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของ

นักศกึษาไมมีความสัมพันธกันแลวนั้น ผูวิจัยจึงทำการวิเคราะหขอมูลที่นาสนใจเพ่ิมเติม ไดแก 1) การ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับสถานภาพการ

ทำงาน และ 2) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษา (การ

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และการสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด) กับสถานภาพการทำงาน ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

  1) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กับสถานภาพการทำงาน ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคอนติงเจนซี (Contingency 

Coefficient) ดังตารางที่ 4.32 – 4.33 

 

ตารางที่ 4.32  จำนวนและรอยละของนักศึกษาจำแนกตามระดับการศกึษา สถานภาพการทำงาน และ 

      ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สถานภาพการ

ทำงาน 

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 

รวม 
จำนวนคน (รอยละ) 

สำเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด 

จำนวนคน (รอยละ) 

สำเร็จการศกึษาเกิน

ระยะเวลาท่ีหลักสูตร

กำหนด 1 ป 

จำนวนคน (รอยละ) 

สำเร็จการศึกษาเกิน

ระยะเวลาท่ีหลักสูตร

กำหนด 2 ป 
จำนวนคน (รอยละ) 

สำเร็จการศึกษาเกิน

ระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด 3 ป 
จำนวนคน (รอยละ) 

ปรญิญาโท ยังไมไดทำงาน 7 (25.00%) 10 (35.70%) 6 (21.40%) 5 (17.90%) 28 (100%) 

ทำงานแลว 6 (14.30%) 13 (31.00%) 10 (23.80%) 13 (31.00%) 42 (100%) 

รวม 13 (18.60%) 23 (32.90%) 16 (22.90%) 18 (25.70%) 70 (100%) 

ปรญิญาเอก 

(ตรี-เอก) 

ยังไมไดทำงาน - 2 (50.00%) - 2 (50.00%) 4 (100%) 

ทำงานแลว - - - - - 

รวม - 2 (50.00%) - 2 (50.00%) 4 (100%) 

ปรญิญาเอก 

(โท-เอก) 

ยังไมไดทำงาน 3 (25.00%) 2 (16.70%) 2 (16.70%) 5 (41.70%) 12 (100%) 

ทำงานแลว 1 (2.90%) 9 (26.50%) 13 (26.50%) 11 (32.40%) 34 (100%) 

รวม 4 (8.70%) 11 (23.90%) 15 (32.60%) 16 (34.80%) 46 (100%) 

รวม 

ยังไมไดทำงาน 10 (22.70%) 14 (31.80%) 8 (18.20%) 12 (27.30%) 44 (100%) 

ทำงานแลว 7 (9.20%) 22 (28.90%) 23 (30.30%) 24 (31.60%) 76 (100%) 

รวม 17 (14.20%) 36 (30.00%) 31 (25.80%) 36 (30.00%) 120 (100%) 

 

 จากตารางที่ 4.32  จำนวนและรอยละของนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา สถานภาพ

การทำงาน และระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา พบวา โดยภาพรวม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยัง

ไมไดทำงานสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 1 ป คิดเปนรอยละ 31.80 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำงานแลวสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตร
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กำหนด 3 ป คิดเปนรอยละ 31.6 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ยังไมไดทำงานสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 1 ป คิดเปนรอยละ 

35.70 และที่ทำงานแลวสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 1 ป และ 3 ป 

คิดเปนรอยละ 31.00 สวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาตรี) ทั้งหมดยังไมได

ทำงานจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 1 ป และ 3 ป คิดเปนรอยละ 50.00 และ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาโท) ที่ยังไมไดทำงานสวนใหญจะสำเร็จการศึกษา

เกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 3 ป คิดเปนรอยละ 41.70 และที่ทำงานแลวสวนใหญจะสำเร็จ

การศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 3 ป คิดเปนรอยละ 32.40 

 

ตารางที่ 4.33  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับ 

      สถานภาพการทำงาน 
 

ระดับการศกึษา   Value 
Approximate 

Significance 

ปรญิญาโท Nominal by Nominal Contingency Coefficient .179 .509 

N of Valid Cases 70  

ปรญิญาเอก (ตรี-เอก) Nominal by Nominal Contingency Coefficient .c  

N of Valid Cases 4  

ปรญิญาเอก (โท-เอก) Nominal by Nominal Contingency Coefficient .359 .078 

N of Valid Cases 46  

รวม Nominal by Nominal Contingency Coefficient .208 .144 

N of Valid Cases 120  

c. No statistics are computed because working status is a constant. 

  

จากตารางที่ 4.33  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษากับสถานภาพการทำงาน พบวา ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กับสถานภาพการทำงานท้ังระดับการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกไมมีความสัมพันธกัน 
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  2) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษา (การ

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และการสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด) กับสถานภาพการทำงาน ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธฟาย (Phi coefficient) 

ดังตารางที่ 4.34 - 4.35 

 

ตารางที่ 4.34  จำนวนและรอยละของนักศึกษาจำแนกตามระดับการศกึษา สถานภาพการทำงาน และ 

      สถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สถานภาพการ

ทำงาน 

สถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษา 
รวม 

จำนวนคน (รอยละ) 
สำเร็จการศกึษาตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกำหนด 

จำนวนคน (รอยละ) 

สำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกำหนด  

จำนวนคน (รอยละ) 

ปรญิญาโท ยังไมไดทำงาน 7 (25.00%) 21 (75.00%) 28 (100%) 

ทำงานแลว 6 (14.30%) 36 (85.70%) 42 (100%) 

รวม 13 (18.60%) 57 (81.40%) 70 (100%) 

ปรญิญาเอก 

(ตร-ีเอก) 

ยังไมไดทำงาน - 4 (100%) 4 (100%) 

ทำงานแลว - - - 

รวม - 4 (100%) 4 (100%) 

ปรญิญาเอก  

(โท-เอก) 

ยังไมไดทำงาน 3 (25.00%) 9 (75.00%) 12 (100%) 

ทำงานแลว 1 (2.90%) 33 (97.10%) 34 (100%) 

รวม 4 (8.70%) 42 (91.30%) 46 (100%) 

รวม 

ยังไมไดทำงาน 10 (22.70%) 34 (77.30%) 44 (100%) 

ทำงานแลว 7 (9.20%) 69 (90.80%) 76 (100%) 

รวม 17 (14.20%) 103 (85.80%) 120 (100%) 

 

 จากตารางที่ 4.34  จำนวนและรอยละของนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา สถานภาพ

การทำงาน และสถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษา พบวา โดยภาพรวม นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ยังไมไดทำงานสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คิดเปน 

รอยละ 77.30 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที ่ทำงานแลวสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเกิน

ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คิดเปนรอยละ 90.80 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา นักศึกษา

ระดับการศึกษาปริญญาโทท่ียังไมไดทำงานสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด คิดเปนรอยละ 75.00 และที่ทำงานแลวสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด คิดเปนรอยละ 85.70 สวนนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาตรี) 

ทั้งหมดยังไมไดทำงานจะสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คิดเปนรอยละ 100.00 

และนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาโท) ที่ยังไมไดทำงานสวนใหญจะ

สำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คิดเปนรอยละ 75.00 และท่ีทำงานแลวสวนใหญจะ

สำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คดิเปนรอยละ 91.30 
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ตารางที่ 4.35  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษากับสถานภาพ 

         การทำงาน 
 

ระดับการศกึษา   Value 
Approximate 

Significance 

ปรญิญาโท Nominal by Nominal Phi .135 .259 

 Cramer’s V .135 .259 

N of Valid Cases 70  

ปรญิญาเอก (ตรี-เอก) Nominal by Nominal Phi .c  

 Cramer’s V   

N of Valid Cases 4  

ปรญิญาเอก (โท-เอก)  Nominal by Nominal Phi .344 .020* 

 Cramer’s V .344 .020* 

N of Valid Cases 46  

รวม Nominal by Nominal Phi .187 .041* 

 Cramer’s V .187 .041* 

N of Valid Cases 120  

c. No statistics are computed because working status and student status at graduation is a constant. 

   * มีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.35  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสถานภาพนักศึกษาในการ

สำเร็จการศึกษากับสถานภาพการทำงาน พบวา โดยภาพรวม สถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จ

การศึกษากับสถานภาพการทำงานมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาปริญญาโท สถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จ

การศึกษากับสถานภาพการทำงานไมมีความสัมพันธกัน และสำหรับระดับการศึกษาปริญญาเอก 

(ศึกษาตอจากปริญญาโท) สถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษากับสถานภาพการทำงานมี

ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  



บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศึกษาความสัมพันธของ

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

การวิจัยนี้แบงการรวบรวมขอมูลเปน 2 สวน คือ  ขอมูลเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 

2561 จำนวน 120 คน และขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มี

ผลตอระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. จาก 5 สำนักวิชา รวม 

20 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติที่เกี่ยวของ ไดแก จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การแจกแจงความถี่ หาความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยการสำเร็จ

การศึกษา ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) และ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา  

กลุมตัวอยางในการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ จำนวน 120 คน เปนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มากที่สุด รอยละ 58.33 รองลงมา คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร รอยละ  

20.00 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รอยละ 10.00 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รอยละ 9.17 และ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 2.50 ตามลำดับ เปนเพศชาย รอยละ 60.00 เพศหญิง รอยละ 

40.00  สำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท รอยละ 58.33 ระดับปริญญาเอก รอยละ 41.67   

กลุมตัวอยางในการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 20 คน เปนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจาก

5 สำนักวิชา ๆ ละ 4 คน ไดแก สำนักวิชาวิทยาศาสตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร เปนเพศหญิง  

รอยละ 80.00 เพศชาย รอยละ 20.00  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 60.00 ระดับ

ปริญญาเอก รอยละ 40.00  
 

 ผูวิจัยนำเสนอขอมูลตามหัวขอดังนี้ 

  5.1 สรุปผลการวิจัย 

  5.2 อภิปรายผล 

  5.3 ขอเสนอแนะ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได 3 สวน ประกอบดวย 1) ระดับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2) ผลวิเคราะหขอมูลจากคำถามปลายเปด และขอมูลจาก

การสัมภาษณ และ 3) ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยที ่มีผลตอ

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ 

 5.1.1  ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  ปจจัยที ่ม ีผลตอระยะเวลาการสำเร ็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานอาจารย

ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ อยู ในระดับมากที ่ส ุด และรองลงมาอยู ในระดับมาก ไดแก ดานการทำ

วิทยานิพนธ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา  

ตามลำดับ  ปจจ ัยที ่ม ีผลต อระยะเวลาการสำเร ็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบ ัณฑิตศ ึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดานการทำวิทยานิพนธ และดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

   1) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

       พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การมีแหลงศกึษาคนควา สืบคน

ขอมูลอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ รูปแบบการสอนที่ครอบคลุมทั ้งการบรรยาย 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง สัมมนา และฝกปฏิบัติ และการศึกษาในหลักสูตรชวยเพิ่มความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหปญหา ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ รายวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตร

มีความเหมาะสม  

   2) ดานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

       พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษา ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การสนับสนุนและใหคำแนะนำนักศึกษา

ในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมหรือตีพิมพในวารสารวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การให

คำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ ความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยของอาจารย
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การแนะนำแหลงทุนในการวิจัยเพ่ือ

ชวยเหลือนักศึกษาในการทำวิจัย  

   3) ดานการทำวิทยานิพนธ 

    พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษา ดานการทำวิทยานิพนธ โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การตัดสินใจเลือกหัวขอการทำวิจัยมี

ระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การตอบรับการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย การสงเลมวิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด คือ การไดรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย  
 
 

   4) ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา  

    พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษา ดานคุณลักษณะสวนตัวนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยาง

สม่ำเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความรูและความสามารถในการวิจัย เชน การวางแผน/เก็บ

ตัวอยาง/การทำการทดลอง/การวิเคราะหขอมูล/การสรุปผลการวิจัย ความสามารถในการสืบคน

ขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามลำดับ และขอที ่มีคาเฉลี ่ยนอยที่สุด คือ การมีทักษะการเขียน

รายงานการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ  
 

 5.1.2  ผลวิเคราะหขอมูลจากคำถามปลายเปด และขอมูลจากการสัมภาษณ 

   1) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

        ความคิดเห ็นและขอเสนอแนะที ่ม ีความถี ่มากท ี ่ส ุด 3 ลำด ับแรก ได แก               

1) หลักสูตรควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตามสภาพสังคมและเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใหสามารถ

ประยุกตใชกับสภาพปจจุบันไดอยางเหมาะสม 2)  หลักสูตรควรเพิ่มการใหความรูเกี่ยวกับการเขียน

รายงานการวิจัย และการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูง 3) ควรมีรายวิชาที่หลากหลายใหนักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนไดตามความสนใจและสอดคลองกับงานวิจัย  

   2) ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

      ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถ่ีมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก 1) อาจารย

ท่ีปรึกษาควรมีเวลาในการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา ติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธอยาง

ตอเนื่อง กระตุนใหดำเนินการตามแผนอยางสม่ำเสมอ 2) การสนับสนุนใหคำปรึกษา แนะนำนักศึกษาใน

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการ มีผลตอการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา 3) อาจารยที่ปรึกษาควรมีความรูความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญสามารถแนะนำให

คำปรึกษา และแกปญหาในการทำวิจัยได  
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   3) ดานการทำวิทยานิพนธ 

       ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก 1) การทำ

รูปเลมวิทยานิพนธ ความเขมงวดในการจัดรูปแบบทำใหใชเวลาในการจัดทำเลมนานเกินไป 2)  ความ

พรอมของเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ มีผลตอการทำวิจัย อยากใหลดขั้นตอนการขอใชอุปกรณเครื่องมือ

ตาง ๆ  3) การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ พยายามเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเปน

ประจำ และควรนำปญหาที่พบไปปรึกษาอาจารยเพื่อใหการทำวิจัยสำเร็จลุลวง   

   4) ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 

       ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก 1) การ

บริหารจัดการเวลา โดยเฉพาะผูที ่ทำงานประจำแลวลาศึกษาตอ ตองวางแผนการเรียนการทำวิจัย

เพื่อใหไมกระทบการทำงาน และมีเปาหมายในการศึกษา 2) นักศึกษาตองมีวินัยและพัฒนาตนเองอยู

เสมอในการทำวิทยานิพนธ 3) นักศึกษาควรมีทกัษะพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ   
  

 เปรยีบเทียบผลการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของปจจัยแตละดาน  

1) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี

ประเด็นที่แตกตางกัน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 

ไดแก 1) การมีแหลงศึกษาคนควาสืบคนขอมูลอยางเพียงพอ 2) รูปแบบการสอนที่ครอบคลุมทั้งการ

บรรยาย การศึกษาคนควาดวยตนเอง สัมมนา และฝกปฏิบัติ และ 3) การศึกษาในหลักสูตรชวยเพิ่ม

ความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา เชิงคุณภาพ พบวาปจจัยที ่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษา ไดแก 1) หลักสูตรควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตามสภาพสังคมและเทคโนโลยีใหม ๆ 

2) หลักสูตรควรเพิ่มการใหความรูเกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัย และการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูง 

3) หลักสูตรควรมีรายวิชาที่หลากหลายใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจและสอดคลอง

กับงานวิจัย 

 2) ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พบวา ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีความ

สอดคลองกัน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ไดแก 1) 

การสนับสน ุนให คำแนะนำน ักศ ึกษาในการนำเสนอผลงานในท ี ่ประช ุมหร ือการต ีพ ิมพใน

วารสารวิชาการ 2) การใหใหคำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ ่มตนจนเสร็จสมบูรณ และ 3) 

ความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เชิงคุณภาพ พบวาปจจัยที่มีผล

ตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ไดแก 1) การสนับสนุนใหคำปรึกษาแนะนำนักศึกษาในการนำเสนอ

ผลงานในที ่ประชุมหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการ 2) อาจารยที ่ปรึกษาควรมีเวลาในการให

คำปรึกษาแกนักศึกษา ติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธอยางตอเนื่อง และ 3) อาจารยที่

ปรึกษาควรมีความรูความสามารถสูง มีความเชี่ยวชาญสามารถแนะนำใหคำปรึกษาและแกปญหาใน

การทำวิจัยได  
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 3) ดานการทำวิทยานิพนธ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีประเด็นที่แตกตางกัน คือ 

การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ไดแก 1) การตัดสินใจเลือกหัวขอ

การทำวิจัยมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตร 2) การตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

และ   3) การสงเลมวิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด เชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการ

สำเร็จการศึกษา ไดแก 1) การทำรูปเลมวิทยานิพนธ ที่ใชเวลาในการจัดทำเลมนานเกินไป  2) ความพรอม

ของเครื่องมืออุปกรณ และ 3) การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   

 4) ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา ผลการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีประเด็นที่

แตกตางกัน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ไดแก 1) การเขา

พบอาจารยที ่ปร ึกษาอยางสม่ำเสมอ 2) ความรู และความสามารถในการวิจัยของนักศึกษา และ 3) 

ความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการ

สำเร็จการศึกษา ไดแก 1) การบริหารจัดการเวลา การวางแผนการเรียนการทำวิจัย การมีเปาหมายใน

การศึกษา 2) การมีวินัยและพัฒนาตนเองอยูเสมอ และ 3) การมีทักษะพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ   

 

 5.1.3  ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลา

การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

 ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการ

สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวา ระยะเวลาการ

สำเร็จการศึกษาไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ ดานการทำวิทยานิพนธ และดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา นอกจากนี้

ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลที่นาสนใจเพิ่มเติม คือ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลา

การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศกึษากับสถานภาพการทำงาน พบวา ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษากับสถานภาพการทำงานทั ้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ไมมี

ความสัมพันธกัน และการวิเคราะหความสัมพันธของสถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษากับ

สถานภาพการทำงาน พบวา โดยภาพรวม สถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษากับสถานภาพ

การทำงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา 

พบวา ระดับการศึกษาปริญญาโท สถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษากับสถานภาพการทำงาน

ไมมีความสัมพันธกัน สวนระดับการศึกษาปริญญาเอก สถานภาพนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษากับ

สถานภาพการทำงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5.2  อภิปรายผล 

       จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

 5.2.1 ศ ึกษาปจจัยที ่ม ีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศ ึกษาของนักศึกษาระดับ  

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  1) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

    จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก สวนใหญเห็นวา การมีแหลงคนควาสืบคนขอมูลอยางเพียงพอ รูปแบบการสอนที่

ครอบคลุมทั ้งการบรรยาย การศึกษาคนควาดวยตนเอง สัมมนา และฝกปฏิบัติ และการศึกษาใน

หลักสูตรชวยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา เปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจำเปนตองสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ประกอบกับตัวนักศึกษาเองก็

ตองมีทักษะการคนควาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสำหรับการศึกษาวิจัยดวย และหากมหาวิทยาลัยไดมีการ

จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมวิชาการตาง ๆ ที่เสริมสรางศักยภาพใหกับ

นักศึกษา ก็จะเปนการชวยสงเสริมใหนักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาได สอดคลองกับผล

การศึกษาของ รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี (2560) ซึ่งไดศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตและอาจารยที่ปรึกษา

เกี่ยวกับสภาพการทำวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พบวา ดานสถาบัน บัณฑิตมีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความทันสมัย เปนอันดับแรก รองลงมา คือ 

หลักสูตรท่ีมีจำนวนรายวิชาวิจัยและสถิติที่เหมาะสม และหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริม

การทำวิทยานิพนธใหแกนิสิต เชน การสัมมนาวิทยานิพนธ การเชิญวิทยากรมาใหความรู เปนตน สวน

อาจารยที่ปรึกษามีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการทำวิทยานิพนธ

ใหแกนิสิต เชน การสัมมนาวิทยานิพนธ การเชิญวิทยากรมาใหความรู เปนตน รองลงมา คือ หลักสูตร

มีความทันสมัย และหลักสูตรที่มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเนนการประยุกตใชความรูในการ

ทำวิทยานิพนธ เปนตน นอกจากนี้ อภิญญา  เจิมประไพ (2538) ไดศึกษาองคประกอบบางประการท่ี

มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา ความพรอมดาน

หลักสูตรควรปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการเสริม

การจัดการศึกษาในระดับนี้ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

  2) ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

       จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด สวนใหญเห็นวา การสนับสนุนและใหคำแนะนำนักศึกษาในการนำเสนอผลงานในที่

ประชุมหรือตีพิมพในวารสารวิชาการ การใหคำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ 
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และความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักมีปญหาดานทักษะในการเขียนบทความ และการนำเสนอผลงาน รวมถึงปญหา

ในการหาแหลงตีพิมพเผยแพร ดังนั้น การสนับสนุนและใหคำแนะนำนักศึกษาในการนำเสนอผลงาน

ในที่ประชุมหรือตีพิมพในวารสารวิชาการ จึงมีผลตอการสำเร็จการศึกษามาก เพราะหากผลงานของ

นักศึกษาไมไดรับการตีพิมพก็จะไมสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้การให

คำปรึกษาแนะนำในการทำวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ 

และการติดตามความคืบหนาการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ สงผลตอความสำเร็จใน

การศึกษาของนักศึกษาอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ ทรงธรรม ธีระกุล (2546) ไดทำการศึกษาปจจัยที่

สงผลตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา ปจจัยที่มี

ความสำคัญตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ มากเปนอันดับหนึ่ง 

คือ คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาควรทุมเทเวลา เอาใจใสดูแลและให

คำปรึกษาแนะนำนิสิตอยางเต็มที ่ ควรมีประสบการณการวิจัยและมีตำแหนงวิชาการ ศศิธร สุพันทวี  

(2561)  พบวาปญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเกิดจากคุณลักษณะสวนตัว

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดแก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีเวลาจำกัดใหนิสิตเขาพบ

เพื ่อใหความชวยเหลือแนะนำ อาจารยมีภาระงานอื ่นนอกเหนือจากงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ         

รัชนีวรรณ ตั้งภักดี (2560) ไดศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตและอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการ

ทำวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ดาน

อาจารยที่ปรึกษา บัณฑติมีความคิดเห็นวา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเอาใจใสและกำกับติดตามการทำ

วิทยานิพนธของนิสิตเปนอยางดี รองลงมา คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกำลังใจนิสิตในการทำ

วิทยานิพนธสม่ำเสมอ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรับฟงความคิดเห็นของนิสิต ซึ่งพิกุล เอกวรางกูล 

(2541) ไดศึกษาปญหาในการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังพบวาการที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมคอยมีเวลาใหคำปรึกษาและ

พบปะยาก เนื่องจากมีภาระงานมากทั้งดานการสอนและงานวิจัย เดินทางไปตางประเทศบอย ทำใหนิสิตกับ

อาจารยที่ปรึกษามีเวลาไมตรงกันทำใหเกิดปญหาในการทำวิทยานิพนธอีกดวย และดิลกรัตน โคตรสุมาตย 

(2554) ไดศึกษาปจจัยที ่สงผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ โดยภาพรวมเปน

ปจจัยที ่เปนปญหาอยู ในระดับมาก และปจจัยที่เปนปญหามีผลมากที่สุด คือ การใหคำปรึกษาและ

แนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ ความรูความชำนาญในหัวขอวิจัยของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ชนิตา รักษพลเมือง และสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549) ไดสรุปปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

ที่เปนปญหาเกี่ยวกับการเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษา คือ ปญหาดานทักษะการวิจัยและทักษะ
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ดานภาษาสงผลตอการเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ 

โดยเฉพาะวารสารและการประชุมที่มีการตั้งคณะบรรณาธิการ (Editorial Board หรือ Peer Review) 

พิจารณาผลงานที่จะตีพิมพ/นำเสนอ โดยเฉพาะหากมหาวิทยาลัยมีขอกำหนดใหเผยแพรผลงานเปน

ภาษาตางประเทศ นอกจากนี้นักศึกษายังมีปญหาในการหาแหลงตีพิมพเผยแพร หากมหาวิทยาลัย

หรือคณะไมมีบริการใหความชวยเหลือในดานดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการสำเร็จการศึกษาได   

  3) ดานการทำวิทยานิพนธ 

      จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานการทำวิทยานิพนธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

สวนใหญเห็นวา การตัดสินใจเลือกหัวขอการทำวิจัยมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตร 

การตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และการสงเลมวิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด เปนปจจัย

ที่มีผลมากที ่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเลือกหัวขอการวิจัยมีผลตอระยะเวลาในการศึกษาของ

นักศึกษา และหากนักศึกษายังไมมีประเด็นที่สนใจศึกษาก็จะตองใชเวลาในการหาหัวขอการวิจัย เม่ือ

ตัดสินใจเลือกหัวขอแลวก็จะตองมีการวางแผนการวิจัยอยางเหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษา เพ่ือให

สามารถทำวิจัยไดแลวเสร็จตามแผน หากนักศกึษาเลือกหัวขอการวิจัยที่เปนไปไดยากหรือมีขอบเขตที่

กวางเกินไปก็ทำใหตองใชระยะเวลาในการศึกษาวิจัยนานเชนกัน ประกอบกับการท่ีนักศึกษาจะสำเร็จ

การศึกษาได จะตองผานเงื่อนไขการตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และสงเลมวิทยานิพนธ

ฉบับสมบูรณใหกับมหาวิทยาลัย จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสำเร็จการศึกษา ดังนั้นนักศึกษา

จึงจำเปนที ่จะตองไดร ับการตีพิมพเผยแพรผลงาน และสงเลมวิทยานิพนธใหทันตามเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคลองกับ วรรณากร พรประเสรฐิ (2557) ไดวิเคราะหตัวแปรจำแนกกลุม

การสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา ตัวแปรที่ดีที่สุดในการ

จำแนกกลุมการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ ความสามารถ

ดานการวิจัย การวางแผนการทำวิทยานิพนธ นอกจากนี้ ชนิตา รักษพลเมือง และสมหวัง พิธิยานุวัฒน 

(2549) ไดสรุปปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เปนปญหาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาไว

ดังนี้  (1) การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ ไมมีประเด็นปญหาที่สนใจแนนอน มีความสนใจหลายเรื่อง 

เปลี่ยนหัวขอการวิจัยเกือบทุกครั้งที่มาพบอาจารยที่ปรึกษา เสนอหัวขอไมตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

เสนอหัวขอโดยยังไมไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของมาอยางดี คนควาเอกสารไมกวางขวาง 

ไมลึกซึ้งพอ หรือไมทันสมัย เสนอประเด็นปญหาการวิจัยที่ไมมีความสำคัญหรือไมมีความลุมลึก

เพียงพอ เสนอหัวขอวิทยานิพนธที่เปนไปไดยาก หรือมีขอบเขตกวางขวางจนอาจดำเนินการไมเสร็จใน

ระยะเวลาตามหลักสูตร (2) การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ นอกจากความไมชัดเจนของประเด็นปญหา 

และระเบียบวิธีและการออกแบบวิจัยที่เสนอในโครงรางวิทยานิพนธแลว นักศึกษาบางคนยังเลือกใช

ระเบียบวิธีวิจัยที่ไมมีความรูความชำนาญเพียงพอหรือไมมีความถนัด ทำใหมีปญหาในการดำเนินการ

วิจัย (3) การเขียนรายงานและการสอบปองกันวิทยานิพนธ นักศึกษาหลายคนยังมีปญหาดานภาษา 
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ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเปนทักษะสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ โดยเฉพาะ

วิทยานิพนธที่ใชระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ  

  4)  ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 

       จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก สวนใหญเห็นวา การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ำเสมอ ความรูและความสามารถใน

การวิจัย เชน การวางแผน เก็บตัวอยาง การทำการทดลอง การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย   

และความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน

เพราะนักศึกษาสวนใหญทำงานแลว มีภาระงานประจำทำใหไมมีเวลาในการศึกษาอยางเต็มที่ ขาด

ความตอเนื่องในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา เมื่อพบปญหาก็ปลอยทิ้งไวไมไดรับคำแนะนำเพื่อแกไข 

นานไปก็ขาดความกระตือรือรน จนกระทั่งใกลจะครบระยะเวลาการศึกษาจึงมาเรงมือในการทำ

วิทยานิพนธ และหากนักศึกษาขาดการวางแผนการวิจัย ไมมีความรูความสามารถในการวิจัยที่ดีพอ 

ขาดทักษะในสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดวยแลว ก็จะยิ่งเปนปญหาในการที่จะทำวิทยานิพนธให

เสร็จสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของธิดาพร ประทุมวี (2553) พบวา ปจจัยความสำเร็จใน

การทำวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดแก ความรู

ทางวิชาการของนักศึกษา และการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา ศศิธร  สุพันทวี  (2561) พบวา

ปญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เกิดจากคุณลักษณะของนิสิต 

คือ นิสิตขาดการวางแผนการเรียน การจัดทำตารางเวลา และขาดความรับผิดชอบในการไปพบ

อาจารยที่ปรึกษา เพ่ือขอคำปรึกษาแนะนำและตรวจงานอยางตอเนื่อง นิสิตไมแกงานตามท่ีอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธใหคำแนะนำ อรุณศรี พุมนวล (2552) พบวา ปญหาและอุปสรรคตอความสำเร็จใน

การทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ เปนปจจัยสวนบุคคลดานผูเรียน เชน ปญหา

การดำเนินงานไมเปนไปตามแผน การจัดสรรเวลาในการดำเนินงาน ขาดทักษะในการพิมพเอกสาร และ

พิกุล เอกวางกูร (2541) พบวา ปญหาในการทำวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของกับตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คือ เรียนโดยไมไดหาประเด็นปญหาและเขียนโครงการ

วิทยานิพนธพรอมไปดวย ไมสามารถควบคุมตนเองใหทำตามแผนที่วางไว เครียดและวิตกกังวลสูงในการ

ทำงาน ไมมีเวลาในการทำวิทยานิพนธ ทวีศกัดิ์ จินดานุรักษ (2539, อางถึงใน ณัฐพงษ จันทรกอน, 2546) 

กลาวถึง การวางแผนการเรียนเปนสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษา นักศึกษาจำเปนตองมีการวางแผนการ

เรียนของตนเอง การวางแผนการเรียนมีทั้งการวางแผนระยะยาวตลอดหลักสูตรเพื่อใหเรียนไดครบ

ตามหลักสูตร และการวางแผนในแตละภาคเรียน การจัดตารางเรียนก็เปนเครื่องมือสำคัญในการวาง

แผนการเรียน เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนดีจะรูจักการจัดตารางเวลาอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

ปฏิบัติตามตารางเวลาได ซึ ่งจะทำใหประสบความสำเร็จในการศึกษา ณีรนุช จงอารี (2543)  พบวา 
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องคประกอบท่ีทำใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สำเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาลาชากวาที่หลักสูตรกำหนด ไดแก การปฏิบัติตัวของนักศึกษา และ

ปญหา คือ นักศึกษาสวนใหญมีภาระงานประจำมาก ไมมีเวลาศึกษาคนควา ขาดการวางแผนการเรียน 

บัณฑติวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2545, อางถึงใน กัญญาวีร ปทมดิลก 

และคณะ, 2551) ไดสรุปสภาพปญหาเกี่ยวกับดานนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือที่ไมสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด ไดแก นักศึกษามีภาระงานมาก ไมทุมเทเวลา 

ขาดความกระตือรือรนในการคนควาวิจัย ขาดทักษะในการเขียนวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  

 5.2.2 ผลวิเคราะหขอมูลจากคำถามปลายเปด และขอมูลจากการสัมภาษณ 

  1) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

      ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก 1) หลักสูตร

ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตามสภาพสังคมและเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหสามารถประยุกตใช

กับสภาพปจจุบันไดอยางเหมาะสม 2) หลักสูตรควรเพ่ิมการใหความรูเกี่ยวกับการเขียนรายงานการ

วิจัย และการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูง 3) ควรมีรายวิชาท่ีหลากหลายใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได

ตามความสนใจและสอดคลองกับงานวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะประเทศไทยกำลังกาวสูยุค 4.0 เปลี่ยน

จากการขับเคลื ่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู การขับเคลื ่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรค และนวัตกรรม เปนรูปแบบที่มีการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ ปฏิรูปการวิจัยและการ

พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอม ๆ กัน ดังนั้น การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงดังกลาว นอกจากนี ้นักศึกษายังพบปญหา

เก่ียวกับการเขียนรายงานการวิจัยและการวิเคราะหทางสถิติเนื่องจากไมมีพื้นฐาน จึงควรเพิ่มรายวิชา

ท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจและสอดคลองกับงานวิจัยในหลักสูตร  

  2) ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

      ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก 1) อาจารยที่

ปรึกษาควรมีเวลาในการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา ติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธอยาง

ตอเนื่อง กระตุนใหดำเนินการตามแผนอยางสม่ำเสมอ 2) การสนับสนุนใหคำปรึกษา แนะนำนักศึกษา

ในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการ มีผลตอการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา 3) อาจารยที่ปรึกษาควรมีความรูความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญ สามารถแนะนำให

คำปรึกษา และแกปญหาในการทำวิจัยได ทั้งนี้เปนเพราะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูที่มี

บทบาทสำคัญ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ไดแก การใหคำแนะนำ

ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและวิจัยรวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาดำเนินการ

ศึกษาและวิจัย ใหคำปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธทั้งในเชิงวิชาการและเชิงภาษา 



95 

 

ประเมินความคืบหนาของการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษาและรายงานผลการ

ประเมินตอหัวหนาสาขาวิชา เปนตน ซึ่งหากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดทำหนาที่ดังกลาวโดย

สมบูรณแลว จะชวยใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาไดเปนอยางดี    

  3) ดานการทำวิทยานิพนธ 

      ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก 1) การทำ

รูปเลมวิทยานิพนธ อยากใหลดความเขมงวดในการจัด Format Thesis เนื่องจากทำใหเสียเวลาใน

การแกไขเลม อยากใหเจาหนาที่มีความพรอมในการตรวจสอบเลมวิทยานิพนธใหมากกวานี้ ทำรูปเลม

ถูกตองแลว เจาหนาที่ตรวจแลวยังมีขอผิดพลาด สุดทายตองกลับไปแกไขอีก ความเขมงวดในการจัด

แบบฟอรมทำใหใชเวลาในการจัดทำเลมนานเกินไป 2) ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ มีผล

ตอการทำวิจัย นักศึกษาบางรายจำเปนตองใชอุปกรณจากหนวยงานภายนอก อยากใหมีการลด

ขั้นตอนการขอใชอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ 3) การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่องสมำ่เสมอ ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะนักศึกษาตองใชเวลาในการจัดทำรูปเลมวิทยานิพนธนานเกินไป เจาหนาที่ตรวจแลว

ตองกลับมาแกไขทำใหเสียเวลาซึ่งเปนการแกไขสิ่งเล็ก ๆ  นอย ๆ ไมใชประเด็นหลัก โดยเฉพาะหาก

เปนการแกไขในหนาอนุมัติวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองเสียเวลาในการเสนอคณะกรรมการสอบวิทยา

นิพนเพ่ือลงนามอีกครั้ง และการท่ีนักศึกษาจะสามารถทำวิทยานิพนธใหสำเร็จลุลวงไปไดน้ันอาจารยที่

ปร ึกษามีส วนสำคัญมาก การเขาพบอาจารยท ี ่ปรึกษาวิทยานิพนธสม่ำเสมอ มีการรายงาน

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง จะทำใหการทำวิทยานิพนธสำเร็จไปดวยดี การเขาพบอาจารยที่ปรึกษา

บอย ๆ เปนประจำ แมงานที่ไดรับมอบหมายยังไมสำเร็จแตอยางนอยก็ควรนำปญหาที่พบไปปรึกษา

อาจารยเพ่ือใหทำงานลลุวงตอไปได 

  4) ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 

      ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถี่มากท่ีสุด 3 ลำดับแรก ไดแก 1) การบริหาร

จัดการเวลา การวางแผนการเรียนการวิจัย การมีเปาหมายในการศึกษา 2) นักศึกษาตองมีวินัยและ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ 3) นักศึกษาควรมีทักษะพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ

ปญหาหนึ่งที่เกิดจากตัวนักศึกษาคือเรื่องของเวลา เวลาที่ใชในการศึกษาไมเพียงพอจะนำมาซึ่งความ

ลมเหลวในการเรียน โดยเฉพาะผูที่ทำงานประจำแลวลาศึกษาตอ เรื่องของภาระงานประจำที่ยังตอง

ปฏิบัติอยางเต็มที่ ตองวางแผนการเรียนหรือการทำวิจัยเพื่อใหไมกระทบการทำงาน รวมถึงการมี

เปาหมายในการศึกษาที่ชัดเจน สวนหนึ่งที่ทำใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาได 

คือความมีวินัย และพัฒนาตนเองในดานวิชาการอยางตอเนื่อง และโดยเฉพาะทักษะพื้นฐานดาน

ภาษาอังกฤษ จะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดเปนอยางดี เพราะภาษามีความสำคัญมาก

ตอการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ในการสืบคนขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพบทความตาง ๆ 

และการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  
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 5.2.3  ศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยที่มีผลตอ

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสำเร็จการศึกษากับปจจัยที่มีผลตอ

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา พบวา ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาไมมีความสัมพันธกับปจจัยทั้ง 4 

ดาน ทั้งนี้อาจเปนไดวา โดยสวนใหญนักศึกษาจะใชเวลาในการศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่กำหนดของ

หลักสูตร อันเนื่องจากระยะเวลาที่ใชในการทำวิทยานิพนธ เชน การเสนอโครงรางวิทยานิพนธไม

เปนไปตามกรอบเวลา การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไมแลวเสร็จตามกำหนด การไมไดไปพบอาจารยที่

ปรึกษาตามที่นัดหมายเนื่องจากนักศึกษามีภาระงานประจำ หรือในนักศึกษาบางรายอาจารยที่ปรึกษา

ไมมีเวลาในการติดตามความกาวหนาของนักศึกษา การทำวิทยานิพนธไมเปนไปตามแผน นักศึกษาท่ี

ทำงานประจำแลวคิดวาเปาหมายของตน คือ การเรียนใหจบ ระยะเวลาการศึกษาไมใชปญหา เพราะ

ระยะเวลาที ่นักศึกษาใชในการศึกษา ไดเก็บเกี่ยวประสบการณจากอาจารยที่ปรึกษารวมถึงการมี 

connection ในระหวางเรียนและในอนาคตดวย นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาสวนหนึ่งทำงานวิจัย

เรียบรอยแลวแตมีความติดขัดในเรื่องของการทำรูปเลมวิทยานิพนธ การตีพิมพวิทยานิพนธ ทำใหไม

สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร     

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

 5.3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง ใหมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน ใหความรูเกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัย การ

วิเคราะหทางสถิติขั้นสูง และการเขียนบทความทางวิชาการ การใชภาษาในการเขียนไดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ และสามารถตีพิมพในวารสารทางวิชาการได   

  2) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกระตุน/เรงรัดใหมีการตีพิมพผลงานวิจัยใหเร็วที่สุดใน

กรณีที่นักศึกษาทำการสอบวิทยานิพนธโดยยังไมตีพิมพผลงานวิจัย หรือยังมีผลงานวิจัยไมครบตาม

เกณฑที่หลักสูตรกำหนด และควรมีระบบการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีที่นักศึกษามีปญหาในเรื่องการเรียน เชน การทำวิทยานิพนธ การตีพิมพผลงาน หรือปญหา

สวนตัวที่ไมสามารถแกไขดวยตนเองได  

  3) ดานการทำวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยโดยหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบเลมวิทยานิพนธ ควรมีการเผยแพรคูมือการเขียนวิทยานิพนธ รวมถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

ในการจัดทำรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ใหนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน หนวยงาน

หรือผูที่ทำหนาที่ตรวจสอบเลมวิทยานิพนธจะตองมีความชัดเจนในเรื่องของรูปแบบวิทยานิพนธและ
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ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งการลดความเขมงวดในการจัดทำรูปเลมวิทยานิพนธ ในสิ่งที่ไม

จำเปน เชน การเวนระยะขอบกระดาษที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กนอย ทำใหตองเสียเวลาแกไขสิ่งเล็ก ๆ 

นอย ๆ หลายรอบ โดยเฉพาะหนาอนุมัติที่ตองลงลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เปนตน 

  4) ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา นักศึกษาควรมีเปาหมายที่ชัดเจนในการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มีความพรอมทางวิชาการ และมีทักษะพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 

 5.3.2 ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี ่ยวกับปญหาการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาและการ

นำเสนอผลงาน  

  2) ควรเพิ่มการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเจาหนาที่

เกี่ยวของกับการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธของจำนวนชั่วโมงท่ี

นักศึกษาใชในการพบอาจารยที่ปรึกษาวามีความสัมพันธกับระยะเวลาการสำเรจ็การศกึษาหรือไม 

  3) ควรมีการศึกษาถึงปจจัยดานอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

เพิ่มเติม เชน ปจจัยดานสภาพแวดลอมของนักศึกษา ดานความสัมพันธกับบุคคลอื ่น ดานความ

คาดหวังในการสำเร็จการศึกษา เปนตน 



รายการอางอิง 
 

กัญญาวีร ปทมดิลก และคณะ.  (2551). การศึกษาสภาพปญหาการทำวิทยานิพนธระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร: 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

ชนิตา  รักษพลเมือง และสมหวัง พิธิยานุวัฒน.  (2549).  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หนาที่และ

บทบาท. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  

ณัฐพงษ  จันทรกอน.  (2546).  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการสำเร็จการศึกษาของทหารกอง

ประจำการตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนสังกัดหนวย

บัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพมหานคร.  

ณีรนุช  จงอารี.  (2543). แนวทางการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 

ดิลกรัตน โคตรสุมาตย. (2554). ปจจัยที่สงผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับ 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน, ขอนแกน. 

ทรงธรรม  ธีระกุล.  (2546).  ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา. 

ธิดาพร  ประทุมวี.  (2553).  ปจจัยความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 

ธีรวุฒิ  เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี : สถาบัน

ราชภัฏอุบลราชธานี. 

บุญชม  ศรสีะอาด.  (2560).  การวิจัยเบื้องตน.  พิมพครั้งที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน.   

พวงรัตน  ทวีรัตน . (2543).  วิ ธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพครั้ งที่  8.  

กรุงเทพมหานคร: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร. 

พิกุล  เอกวรางกูร.  (2541).  ปญหาในการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร, กรงุเทพมหานคร. 



99 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  ศูนยบริการการศึกษา.  (2561). รายงานสรุปผลการสำเร็จการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556-2560.  นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2560). ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศกึษาขั้น

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2560. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2562).  รายงานประจำป 2561. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี. 

รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตและอาจารยที่ปรึกษาเก่ียวกับสภาพ

การทำวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 23 (2), 138-152.  

วรรณากร  พรประเสริฐ.  (2557).  การวิเคราะหตัวแปรจำแนกกลุมการสำเร็จการศึกษาของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต). 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 

ศศิธร  สุพันทวี. (2561). ปญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธของนิสิตระดับระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา, 7 (1) , 198-203.  

ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2544). การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสำหรบัการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: บุญศิริการพิมพ. 

ศุภลักษณ  ลอมลาย และศศิธร ไทยรินทร .  (2542). ความคิดเห็นของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอการแนะนำควบคุมและใหการปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ. เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สหัทยา  ดำรงเกียรติศักดิ์.  (2543). ปจจัยที่สัมพันธกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยแมโจ. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  

อภิญญา  เจิมประไพ.  (2538).  องคประกอบบางประการที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

พิษณุโลก.  

อรุณศร ี พุมนวล.  (2552).  ความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา.  

อุบลรัตน  กําหนดเพชร.  (2548). ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   

  



101 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศกึษา 
 

  



102 

แบบสอบถาม 
เรื่อง ปจจัยทีม่ีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 

คำชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน  
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา  

ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวาง ที่ตรงตามขอมูลของทาน 

1. เพศ       ชาย     หญิง   
 

2. อายุ        ต่ำกวา 25 ป    25 – 34 ป     35 – 44 ป             45 ปขึ้นไป 
 

3. สำนักวิชา  วิทยาศาสตร    เทคโนโลยีสังคม   เทคโนโลยีการเกษตร 

  วิศวกรรมศาสตร    สาธารณสุขศาสตร   

4. ระดับการศึกษา  ปริญญาโท        ปริญญาเอก            

5. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ........................       

6. สถานภาพการทำงาน    

  ยังไมไดทำงาน   

  ทำงานแลว     ตำแหนงงาน ...................................................................... 

7. การลาศึกษาตอ          

  ไมลา   ลาเต็มเวลา         ลาบางเวลา       

8. ทุนการศึกษา       

   ไดรับทุนการศึกษา    ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 

9. แหลงคาใชจายในการศึกษา  

   จากตนเอง                บิดา/มารดา              ทุนการศึกษา      

   อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

10. ประสบการณในการทำวิจัย กอนท่ีจะเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  มีประสบการณ (เคยผานการทำวิจัย/รวมวิจัย/เคยไดรับการอบรมการทำวิจัย) 

  ไมมีประสบการณ      

11. ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนสำเรจ็การศึกษา รวม ................. ภาคการศกึษา 

           12.  เหตุผลท่ีสำคัญที่สุดท่ีทำใหทานตัดสินใจเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
         ........ การไดรับทุนการศึกษา    

         …….  ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

         .......  อาจารยท่ีปรึกษา 

         ....…  ความเชี่ยวชาญของตนเองในสาขาวิชาที่เขาศึกษา 

         .......  อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ.......................................................................... 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คำชี้แจง  เปนการสอบถามปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของทาน ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา   

            จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   

            โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
 

 

ปจจัย  
ระดับปจจัยมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศกึษา 

มากที่สุด  มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      

1) รายวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสม         

2) เนื้อหาวิชาที่ศกึษามีความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน       

3) การศึกษาในหลักสูตรชวยเพ่ิมความสามารถในการคดิวิเคราะหปญหา      

4) รูปแบบการสอนที่ครอบคลุมทั้งการบรรยาย การศกึษาคนควาดวยตนเอง 

สัมมนา และฝกปฏิบัติ 
   

  

5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสรมิใหมีการฝกทักษะการคนควาองค

ความรูจากแหลงตาง ๆ  
   

  

6) ความพรอมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณที่ทนัสมยัในการทำการวจิัย      

7) มีแหลงศึกษาคนควา สืบคนขอมูล อยางเพียงพอ      

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ      

8) การมีความรูความเขาใจในกฎระเบียบและขอกำหนดท่ีเก่ียวกับการทำ

วิทยานิพนธของอาจารย 
   

  

9)   ความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอวจิัยของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ      

10) การจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบอยางเพียงพอ      

11) การใหคำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตั้งแตเริม่ตนจนเสร็จสมบูรณ       

12) การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการทำวิจัยไดโดยอสิระ      

13) การแนะนำแหลงทุนในการวิจัยเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาในการทำวิจัย      

14) การติดตามความคืบหนาการทำวิทยานิพนธของนกัศึกษาอยางสม่ำเสมอ      

15) การสนับสนนุและใหคำแนะนำนักศึกษาในการนำเสนอผลงานในที่ประชุม

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ 

     

16) การเรงรดัใหนักศึกษาในความดูแลสามารถสำเรจ็การศกึษาภายในเวลาที่

หลักสตูรกำหนด 

     

ดานการทำวิทยานิพนธ      

17) การไดรบัทุนสนับสนุนการทำวิจัย      

18) การตัดสินใจเลือกหัวขอการทำวิจัยมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลา

ของหลักสูตร 

     

19) การเขียนโครงรางวิทยานิพนธมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาของ

หลักสตูร 

     

20) การดำเนินการทำวิทยานิพนธสอดคลองกับการวางแผนที่กำหนดไว      

21) ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณในการทดลองหรือการศึกษาวิจัย      

22) การเก็บรวบรวมขอมลูเปนไปตามแผนที่กำหนด      
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ปจจัย  
ระดับปจจัยมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 

มากที่สุด  มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด  

23) การวิเคราะหขอมลูเปนไปตามแผนท่ีกำหนด      

24) การเขียนวิทยานิพนธเปนไปตามแผนที่กำหนด       

25) การสอบวิทยานิพนธเปนไปตามแผนท่ีกำหนด      

26) การสงเลมวิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด      

27) การตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย      

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศกึษา      

28) พื้นฐานความรู/ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาในสาขาวิชาที่ศึกษา      

29) ความเขาใจในกฎระเบียบ และขอบังคับฯ การศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา      

30) ความมีวินัยในตนเอง      

31) การวางแผนการเรียนระหวางนกัศกึษากับอาจารยที่ปรึกษา      

32) การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ำเสมอ       

33) ความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ       

34) ความรูและความสามารถในการวจิัย เชน การวางแผน/เก็บตัวอยาง/การ

ทำการทดลอง /การวิเคราะหขอมลู/การสรปุผลการวิจยั 

     

35) การมีทกัษะการเขียนรายงานการวิจัย เปนภาษาอังกฤษ       
 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ในองคประกอบแตละดานที่เปนปจจัยมีผลตอระยะเวลา

การสำเร็จการศึกษา และขอเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการแกไขที่ทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อประโยชน

ตอการจัดการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา   

ปจจัย ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 

1. ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 1. 

2. 

3. 

 

2. ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1. 

2. 

3. 

 

3. ดานการทำวิทยานิพนธ 1. 

2. 

3. 

 

4. ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศกึษา 1. 

2. 

3. 
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แบบสัมภาษณ 

ปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 

ประเด็นคำถาม 
 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

- ทานคิดวารายวิชาในหลักสูตรมีความครบถวน เหมาะสม และตรงกับความตองการของทานหรือไมอยางไร 

- ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีความพรอมดานสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณในการทำวิจัย รวมถึงแหลงสบืคน

ขอมูลเพียงพอ หรือไม อยางไร 
 

 

ดานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

- ในการทำวิทยานิพนธ ทานมีปญหาหรอือุปสรรคเก่ียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ บางหรือไม  

- อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธของทานอยางตอเนื่องหรือไม  

- ทานคิดวาการสนับสนุนและใหคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา ในการเสนอผลงานหรือตีพิมพในวารสาร  

มีผลตอการสำเร็จการศึกษาหรือไม อยางไร 

- ทานคิดวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ควรมีคุณลักษณะและบทบาทหนาที่อยางไร ที่จะสนับสนุนใหทาน

สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา 
 

 

ดานการทำวิทยานิพนธ 

- ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ ตั้งแตการเลือกหัวขอฯ การเขียนโครงราง การดำเนินการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนวิทยานิพนธ ทานพบปญหาและอุปสรรคบางหรือไม อยางไร  

- ทานคิดวาขั้นตอนและแนวปฏิบัติของการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา เชน ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการ

ทำวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ และการสงเลมวิทยานิพนธ มีความยุงยาก ซับซอนหรือไม อยางไร และ

สงผลตอระยะเวลาการสำเรจ็การศึกษาอยางไรบาง 
 

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 

- ทานคิดวาคุณลักษณะสวนตัวที่สำคัญ ในการท่ีจะทำใหนักศกึษาสำเร็จการศึกษา คือ อะไร และมีผลอยางไร  

- ทานคิดวาความมีวินัยของทานมีผลตอการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดหรือไมอยางไร 

- ทานมีการวางแผนการเรียนกับอาจารยที่ปรึกษาหรือไมอยางไรบาง 
 

อื่น ๆ 

- ขอเสนอแนะของทาน เกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการที่ทำใหนักศึกษาสำเร็จการศกึษาไดตามท่ีหลักสูตร

กำหนด 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาพร อุนศวิิไลย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

3. ดร.จิตตานันท  ติกุล    เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป สวนแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

การหาความสอดคลองของวัตถุประสงคและเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของประเด็นขอคำถามเพื่อใชในแบบสอบถาม 

เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

คำช้ีแจง  

1. แบบสอบถามนี้อยูในขั้นตอนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดบับัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2. แบบสอบถามฉบับนี้มุงตรวจสอบ เพื่อหาคาความเท่ียงตรง (Validity)  โดยการวิเคราะห

ดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence :IOC) ของแบบสอบถาม 

และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

3. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน  

ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของระดับ

บัณฑติศกึษา  

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   

4. ขอความกรุณาผูเชี่ยวชาญ พิจารณารางแบบสอบถามวามีความสอดคลองกับตัวแปรของ

การวิจัยเรื่องนี้หรือไม  ดวยการใหคะแนนในแตละขอคำถามในระบบ IOC โดยทำ

เครื่องหมาย  ลงในชองวาง 

ใชเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

1) ให  1   คะแนน  เมื่อแนใจวาขอนั้นมีเนื้อหาที่สอดคลองกับตัวแปรและวัตถุประสงคที่

ตองการศกึษา 

2) ให  0   คะแนน  เมื่อไมแนใจวาขอนั้นมีเน้ือหาที่สอดคลองกับตัวแปรและวัตถุประสงคที่

ตองการศกึษา 

3) ให -1   คะแนน  เมื่อแนใจวาขอนั้นมีเนื้อหาไมสอดคลองกับตัวแปรและวัตถุประสงคที่

ตองการศกึษา 

5. ขอความกรุณาผูเชี่ยวชาญ ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ในประเดน็ที่ยังไมสมบูรณ  
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ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence :IOC) 

 

ตอนที่  1  ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอคำถาม 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ คะแนน

รวม 
คะแนน

เฉล่ีย 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง 

1 2 3 

1) เพศ  

      ชาย    

   หญิง   

1 1 1 3 1.00  

2) อายุ  

  ต่ำกวา 25 ป 

  25 – 35 ป 

  36 – 45 ป 

  46 ปขึ้นไป   

1 1 1 3 1.00  

3) สาขาวิชา ................................................ 1 1 1 3 1.00  

4) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ................... 1 1 1 3 1.00  

5) สถานภาพการทำงาน 

  ยังไมไดทำงาน      

  ทำงานแลว ตำแหนงงาน...............  
 

1 1 1 3 1.00 ผูทรงคณุวุฒิทานท่ี 1 

เพิ่มขอความ 

ยังไมไดทำงาน  

(ไมตองตอบขอ 6)  

6) การลาศึกษาตอ 

  ลา 

  ไมลา   
 

1 1 1 3 1.00  

7) ทุนการศึกษา 

  ไมไดไดรับทุนการศึกษา 

  ไดรับทุนการศึกษา ........................ 
 

1 1 1 3 1.00  

8) แหลงคาใชจายในการศึกษา  

  จากตนเอง   

  บิดา/มารดา     

  ทุนการศึกษา      

  อื่น ๆ ...................................... 

 

1 1 1 3 1.00 ผูทรงคณุวุฒิทานท่ี 1 

เพิ่มขอความ 

อื่น ๆ (โปรดระบุ)  
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ขอคำถาม 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ คะแนน

รวม 
คะแนน

เฉล่ีย 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง 

1 2 3 

9) เขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ ......  

    ปการศึกษา ...............  

สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ...... 

ปการศึกษา.................     

1 1 1 3 1.00  

10) ประสบการณในการทำวิจัย กอนที่จะ

เขาศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

  ไมมีประสบการณ     

  มีประสบการณ  (เคยทำวิจยั/รวมวิจยั/ 

       เคยไดรับการอบรมการทำวิจยั) 

1 1 1 3 1.00  

11) เหตุผลที่ทำใหทานตัดสนิใจเขาศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสีุรนารี  
       (โปรดเรยีงลำดับความสำคัญ) 

      ........ การไดรับทุนการศึกษา 

      …….  ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั 

      .......  อาจารยที่ปรึกษา  

      ……  ความเชี่ยวชาญของตนเองใน 

             สาขาวิชาท่ีเขาศึกษา 

      .......  อื่น ๆ   

 

1 1 1 3 1.00 ผูทรงคณุวุฒิทานท่ี 1 

 เพิ่มขอความ 

อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการสำเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

 

ขอคำถาม 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ คะแนน

รวม 
คะแนน

เฉล่ีย 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง 

1 2 3 

ดานการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร       

1) รายวิชาที่กำหนดไวในหลักสตูรมีความ

เหมาะสม  
1 1 1 3 1.00 

 

2) เนื้อหาวิชาที่ศึกษามีความสอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน  
1 1 1 3 1.00 

 

3) การศึกษาในหลักสูตรที่ชวยเพิม่ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหปญหา 
1 1 1 3 1.00 

 

4) รูปแบบการสอนที่ครอบคลุมทั้งการบรรยาย 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง สัมมนา และฝก

ปฏิบัต ิ

1 1 1 3 1.00 

 

5) การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่สงเสรมิ

ใหมีการฝกทักษะการคนควาองคความรูจาก

แหลงตาง ๆ  

1 1 1 3 1.00 

 

6) ความพรอมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณที่

ทันสมัยในการทำการวิจัย 
1 1 1 3 1.00 

 

7) มีแหลงศึกษาคนควา สืบคนขอมูล อยาง

เพียงพอ 
1 1 1 3 1.00 

 

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ       

8) การมีความรูความเขาใจในกฎระเบียบและ

ขอกำหนดที่เก่ียวกับการทำวิทยานิพนธของ

อาจารย 

1 1 1 3 1.00 

 

9) ความรู ความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัย ของ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
1 1 1 3 1.00 

 

10)  การจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบอยางเพียงพอ 1 1 1 3 1.00  

  



113 

 

 

ขอคำถาม 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ คะแน

นรวม 
คะแนน

เฉล่ีย 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง 

1 2 3 

11) การใหคำปรึกษาแนะนำการทำวิจยัตั้งแต

เริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ  
1 1 1 3 1.00 

 

12) การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ 

คิดเห็นในการทำวิจยั ไดโดยอสิระ 
1 1 1 3 1.00 

 

13) การแนะนำแหลงทุนในการวิจัยเพ่ือ

ชวยเหลือ นักศึกษาในการทำวิจัย 
1 1 1 3 1.00 

 

14)  การติดตามความคืบหนาการทำวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ 
1 1 1 3 1.00 

 

15)  การสนับสนนุและใหคำแนะนำนักศึกษาใน

การนำเสนอผลงานในที่ประชุม  

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1 1 1 3 1.00 

 

16)  การเรงรดัใหนักศึกษาในความดูแลสามารถ

สำเรจ็การศึกษาภายในเวลาที่หลกัสูตรท่ี

กำหนด  

1 1 1 3 1.00 

 

ดานการทำวิทยานิพนธ       

17)  การไดรับทุนสนับสนนุการทำวิจยั 1 1 1 1 1.00  

18)  การตัดสินใจเลือกหัวขอการทำวิจัย 1 1 1 1 1.00 
ผูทรงคณุวุฒิทานท่ี 1 

เพิ่มขอความ   

มีระยะเวลาที่เหมาะสม กับ

ระยะเวลาของหลักสูตร 
19)  การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ 1 1 1 1 1.00 

20)  การวางแผนและการดำเนนิการวจิัย 1 1 1 1 1.00 
ผูทรงคณุวุฒิทานท่ี 1 

แกไขเปน การดำเนินการทำ

วิทยานิพนธสอดคลองกับ

การวางแผนทีก่ำหนดไว 

21)  ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณในการ  

     ทดลองหรือการศึกษาวิจัย 

1 1 1 1 1.00  
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ขอคำถาม 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ คะแน

นรวม 
คะแนน

เฉล่ีย 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง 

1 2 3 

22)  การเก็บรวบรวมขอมูล 1 1 1 3 1.00 
ผูทรงคณุวุฒิทานท่ี 1 

 เพ่ิมขอความ   

เปนไปตามแผนที่กำหนด 23)  การวิเคราะหขอมูล 1 1 1 3 1.00 

24)  การเขียนวิทยานิพนธ  1 1 1 3 1.00 

25)  การสอบวิทยานิพนธ 1 1 0 2 0.67 

26)  การสงเลมวิทยานิพนธทันตามเวลาที่กำหนด 1 1 1 3 1.00  

27) การตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 1 1 1 3 1.00  

ดานคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 

28)  พื้นฐานความรู/ความเช่ียวชาญของนักศึกษา  

      ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
1 1 1 3 1.00  

29)  ความเขาใจในกฎระเบียบ และขอบังคบัฯ   

      การศึกษาในระดับบัณฑติศกึษา 
1 1 1 3 1.00  

30)  ความมีวินัยในตนเอง 1 1 1 3 1.00  

31)  การวางแผนการเรียนระหวางนักศึกษากับ 

     อาจารยท่ีปรึกษา 
1 1 1 3 1.00  

32)  การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ำเสมอ  1 1 1 3 1.00  

33)  ความสามารถในการสืบคนขอมูลจาก 

     แหลงขอมูลตาง ๆ  
1 1 1 3 1.00  

34)  ความรูและความสามารถในการวิจัย เชน  

      การวางแผน/เก็บตัวอยาง/การทำการ

ทดลอง  

1 1 1 3 1.00 
ผูทรงคณุวุฒิทานท่ี 1 

เพิ่มขอความ   

/การวิเคราะหขอมูล/การ

สรุปผลการวิจัย 

35) การมีทักษะการเขียนรายงานการวิจัย การ 

วิเคราะห  และสรปุผล 
1 1 0 2 0.67 

ผูทรงคณุวุฒิทานท่ี 1 

แกไขเปน การมีทักษะการ

เขียนรายงานการวิจยั เปน

ภาษาอังกฤษ   

 

       

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

               ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษารุนปการศึกษา 2556 - 2559 
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ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา 2556 - 2559 

ขอมูล ณ สิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2560 

 

ระดับปริญญาโท (แผนการศึกษา ทำวิทยานิพนธ) 

สำเร็จรุน 

ปการศึกษา 

รวม 

  

จบภายใน 6 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 9 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 12 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 15 ภาค

การศึกษา  

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

2556 164 17 10.37 55 33.54 37 22.56 55 33.54 

2557 134 20 14.93 38 28.36 29 21.64 47 35.07 

2558 121 20 16.53 37 30.58 25 20.66 39 32.23 

2559 141 24 17.02 63 44.68 29 20.57 25 17.73 

2560 110 28 25.45 41 37.27 28 25.45 13 11.82 
 

 

ระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาโท) 

สำเร็จรุน 

ปการศึกษา 

รวม 

  

จบภายใน 9 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 12 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 15 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 18 ภาค

การศึกษา  

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

2556 80 0 0.00 22 27.50 9 11.25 49 61.25 

2557 60 10 16.67 17 28.33 15 25.00 18 30.00 

2558 68 7 10.29 16 23.53 19 27.94 26 38.24 

2559 39 13 33.33 12 30.77 14 35.90 0 0.00 

2560 44 3 6.82 15 34.09 12 27.27 14 31.82 

 

ระดับปริญญาเอก (ศึกษาตอจากปริญญาตรี) 

สำเร็จรุน 

ปการศกึษา 

รวม 

  

จบภายใน 15 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 18 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 21 ภาค

การศึกษา  

จบภายใน 24 ภาค

การศึกษา  

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

2556 33 10 30.30 10 30.30 8 24.24 5 15.15 

2557 24 4 16.67 16 66.67 3 12.50 1 4.17 

2558 19 3 15.79 2 10.53 5 26.32 9 47.37 

2559 15 5 33.33 2 13.33 2 13.33 6 40.00 

2560 10 2 20.00 5 50.00 1 10.00 2 20.00 
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ประวัติผูวิจัย 
 

นางจรัญญา  สมอุดร  

การศึกษา :   ครศุาสตรมหาบัณฑิต (พลศกึษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ครุศาสตรบัณฑิต (พลศกึษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตำแหนง :   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานที่ติดตอ : ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศพัท 044-223028    e-mail : jarunya@sut.ac.th 
 


