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The purposes of this study are as follows: 1) to study the desirable characteristics
of graduate students from the perspectives of their advisors, enroled in the international
curriculum at Mahidol University; 2) to examine a causal relationship model consisting of
psychological traits, social situations, psychological states, and the characteristics
established by the advisors and factors that have an effect on the efficiency of thesis
performance behavior; and 3) to compare the causal relationship model of factors including
psychological traits, social situations, psychological states, and characteristics established
by the advisors on the efficiency of the thesis performance behavior of Master’ s and
Doctoral degree students. To construct an instrument for the section on characteristics,
Researcher used an in-depth interview regarding the key informants including Thai
graduate students in the international curriculum of five universities and passed the defense
examination evaluation or oral examination. They were specifically selected and based on
the idea of pursuing their degree. All of the interviewers had experienced advisory practices
since graduation and are also capable of explaining the significant factors related to
success in their thesis. The samples were three hundred and ten Thai graduate students
who passed the oral examination in the international curriculum at Mahidol University in
2016. Eight questionnaires were used to collect the data. The data were analyzed by
structural equation model analysis and the invariance model.
The results were as follows: 1) the desirable characteristics as stated by the
advisors were planning together, guidance and couseling, understanding the proceedings of
the thesis, following up on the progression, an awareness of the requirements for graduat
students, 2) the hypothesis structural equation model of the causal factors was adjusted,
resulting in level of goodness of fit indices with F2 = 160.76, df = 49, p < .000, F2/df =
3.28, RMSEA = 0.074, GFI = 0.93, TLI = 0.98, CFI = 0.99. In terms of the efficiency thesis
performance behavior directly influences the ability to create the thesis in English, self
awareness in research ability and an internal locus of control directly influencing the
efficiency of thesis performance behavior, the research climate and a conscienctiousness

personality directly affected self awareness in terms of research ability, and the desirable
characteristics and achievement motivation of their advisors directly affected their internal
locus of control; 3) the results of the invariance of the model revealed that the form of the
causal relationship was similar between both Master’s and doctoral degree students.
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การวิจยั นีมวี ตั ถุประสงค์เพืHอ 1) เพืHอศึกษาคุณลักษณะทีปH รึกษาวิทยานิพนธ์ทพHี งึ ประสงค์
ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ แ ละผลของพฤติก รรมการทํ าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพของนั ก ศึก ษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลัก สู ต รนานาชาติ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล และ 3) เปรีย บเที ย บแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทําวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างระดับการศึกษาปริญญาโทและ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก การสร้างเครือH งมือในส่วนของคุณลักษณะทีปH รึกษาวิทยานิพนธ์ ใช้แนว
คําถามในการสัม ภาษณ์ เชิงลึก กับ ผู้ให้ข้อ มูล หลัก ทีHเป็ น นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สูต ร
นานาชาติ จํานวน _ มหาวิท ยาลัย ทีHเป็ น คนไทยเท่ านัน และผ่ านการสอบวิท ยานิ พ นธ์เสร็จสิน
เรีย บร้อ ยแล้ว ทีHม ีเกณฑ์ก ารคัด เลือ กเพืHอ ให้ไ ด้ผู้ให้ข้อ มูล ทีHเต็ม อิHม ไปด้ว ยข้อ มูล ประกอบด้ว ย
มีประสบการณ์ ตรงในการทําวิทยานิพนธ์สําเร็จตามเวลาทีHกําหนด มีกระบวนการวางแผนร่วมกับ
อาจารย์ทHีปรึกษาและสามารถดําเนินการได้ต ามแผนทีHต งั  ไว้ 3) มีก ารรายงานความก้าวหน้ ากับ
อาจารย์ทHปี รึกษาของตัวเองอย่างต่อเนืHอง อย่างน้ อย 2 ครัง /เดือน กลุ่มตัวอย่างทีHใช้ในการศึกษา
เป็ น นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สู ต รนานาชาติ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ปี ก ารศึก ษา 2559
ทีHเป็ นคนไทยเท่ านัน และผ่ านการสอบวิทยานิพ นธ์เสร็จสิน เรียบร้อ ยแล้ว จํานวน {|} คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ใช้วดั 8 ตัวแปร วิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นและการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลียH นของแบบจําลอง
ผลการวิจ ัย พบว่ า 1) คุ ณ ลัก ษณะทีH พ ึ ง ประสงค์ ข องอาจารย์ทHี ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
ประกอบด้วย การวางแผนรวมกับนักศึกษา การให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่นักศึกษา ความรูแ้ ละ
ความเข้าใจในกระบวนการทํา วิท ยานิ พ นธ์ข องนัก ศึก ษา การติด ตามความก้าวหน้ าในการทํ า
วิทยานิพนธ์ และการรับรูข้ อ้ กําหนดในการจบการศึกษา 2) แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ผลของพฤติกรรมการทําวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพทีHปรับแก้มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ โดยมีค่ า F2 = 160.76, df = 49, p < .000, F2/df = 3.28, RMSEA = 0.074,
GFI = 0.93, TLI = 0.98, CFI = 0.99 โดยพฤติก รรมการทํ าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ การรับรูค้ วามสามารถในการ
วิจ ยั และความเชืHอ อํ า นาจในตนในการทํ า วิท ยานิ พ นธ์ม ีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการทํ า
วิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการวิจยั และบุ คลิกภาพแบบมีจติ สํานึกมีอิทธิพ ล

ทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั และคุณลักษณะทีHปรึกษาวิทยานิพนธ์และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความเชืHออํานาจในตนในการทําวิทยานิพนธ์ และ 3) แบบจําลองของ
นักศึกษาระหว่างระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกไม่แตกต่างกัน

