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ณัฐมน ตัง้ พานทอง. (2560). ปั จจัยระดับบุคคลและคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทมี ่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา.
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทพ่ี งึ ประสงค์
ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ แ ละผลของพฤติก รรมการท 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 บแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างระดับการศึกษาปริญญาโทและ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก การสร้างเครือ่ งมือในส่วนของคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ใช้แนว
ค าถามในการสัม ภาษณ์ เชิงลึก กับ ผู้ให้ข้อ มูล หลัก ที่เป็ น นักศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษา หลักสูต ร
นานาชาติ จานวน 5 มหาวิท ยาลัย ที่เป็ น คนไทยเท่ านัน้ และผ่ านการสอบวิท ยานิ พ นธ์เสร็จสิ้น
เรีย บร้อ ยแล้ว ที่ม ีเกณฑ์ก ารคัด เลือ กเพื่อ ให้ได้ผู้ให้ข้อ มูล ที่เต็ม อิ่ม ไปด้ว ยข้อ มูล ประกอบด้ว ย
มีประสบการณ์ ตรงในการทาวิทยานิพนธ์สาเร็จตามเวลาที่กาหนด มีกระบวนการวางแผนร่วมกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและสามารถดาเนินการได้ต ามแผนที่ต งั ้ ไว้ 3) มีการรายงานความก้าวหน้ ากับ
อาจารย์ท่ปี รึกษาของตัวเองอย่างต่อเนื่อง อย่างน้ อย 2 ครัง้ /เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็ น นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สู ต รนานาชาติ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ปี ก ารศึก ษา 2559
ที่เป็ นคนไทยเท่ านัน้ และผ่ านการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น เรียบร้อ ยแล้ว จานวน 310 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ ใช้วดั 8 ตัวแปร วิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นและการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีย่ นของแบบจาลอง
ผลการวิจ ัย พบว่ า 1) คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องอาจารย์ท่ี ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
ประกอบด้วย การวางแผนรวมกับนักศึกษา การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นักศึกษา ความรูแ้ ละ
ความเข้าใจในกระบวนการท าวิท ยานิ พ นธ์ข องนัก ศึก ษา การติด ตามความก้าวหน้ าในการท า
วิทยานิพนธ์ และการรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา 2) แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพที่ปรับแก้มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ โดยมีค่ า 2 = 160.76, df = 49, p < .000, 2/df = 3.28, RMSEA = 0.074,
GFI = 0.93, TLI = 0.98, CFI = 0.99 โดยพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ การรับรูค้ วามสามารถในการ
วิจ ยั และความเชื่อ อ านาจในตนในการท าวิท ยานิ พ นธ์ม ีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการท า
วิทยานิพ นธ์อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการวิจยั และบุ คลิกภาพแบบมีจติ สานึกมีอิทธิพล

ทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั และคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ และ 3) แบบจาลองของ
นักศึกษาระหว่างระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกไม่แตกต่างกัน
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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 2 = 160.76, df = 49, p < .000, 2/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.

ปริญญานิพนธ์
เรือ่ ง
ปั จจัยระดับบุคคลและคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
ของ
ณัฐมน ตัง้ พานทอง
ได้รบั การอนุ มตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้นบั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.......................................................................... คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปั ญญาสกุล)
วันที.่ ........เดือน ................ พ.ศ. 2560

อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์

คณะกรรมการสอบปากเปล่า

.............................................. ทีป่ รึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา)

.................................................... ประธาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา)
.................................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา)
..................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม)
..................................................... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล)

ประกาศคุณูปการ
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ห่วงใยและเป็ นกาลังใจทีส่ าคัญ ตลอดจนขอบคุณคุณอรรถพงศ์ หวลโคกสูง ทีอ่ ยู่เคียงข้างให้กาลังใจ
เป็ นแรงผลักดันผูว้ จิ ยั จนสาเร็จการศึกษา
ณัฐมน ตัง้ พานทอง

สารบัญ
บทที่

หน้ า

1 บทนา………………………………………………………………………………...……
ภูมหิ ลัง……………………………………………………………………………….….
ความมุง่ หมายของการวิจยั ………………………………………………………….….
ความสาคัญของการวิจยั …………………………………………………………….….
ขอบเขตการวิจยั ………………………………………………………………………..
นิยามศัพท์เฉพาะ…………………………………………………………………….…
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร……………………………………………………………………..

1
1
4
5
5
7
7

2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง……………………………..………………………….
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล…...……………
พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ..…………………………………..
การวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม…….………………………...……………………..
ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ……………
ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์……………...………………………………...
ปั จจัยจิตลักษณะ.........................……………...………………………………...
ปั จจัยสถานการณ์ทางสังคม……………………………………….…..………….
ปั จจัยคุณลักษณะอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์…..……..………………..…….
ปั จจัยเชิงผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ…………………
กรอบแนวคิดในการวิจยั ………………….……………………………………………..
สมมติฐานการวิจยั ………………………………………………………...…………...

12
12
13
27
30
30
35
39
41
47
50
52

3 วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั ……………………………………………………………………......
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง…..…………………..…………………………
การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือวัดในการวิจยั ……………………………………….
การเก็บรวบรวมข้อมูล…………..…………………………………………….………...
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล…………………………………………….
การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์และจรรยาบรรณในการวิจยั ……………………………………...

53
53
55
77
78
81

สารบัญ (ต่อ)
บทที่
หน้ า
4 ผลการวิ เคราะห์…………………………………………………………………………. 82
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาเกีย่ วกับคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์…………….. 83
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง………………..…………………. 91
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร..……………………………………. 93
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั …………..……………… 101
5 สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ…...……………………………………………......
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา…..……………………………………………………..
การวิจยั เชิงคุณภาพ…..……………………………….…….……………………
การวิจยั เชิงปริมาณ.……………………………….………………………………
ข้อเสนอแนะการวิจยั …………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………………….
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป……………………………………………….

115
116
116
120
133
133
135

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………… 136
ภาคผนวก………………………………………………………………………………………..
ภาคผนวก ก...........................…..……………………………………………………..
ภาคผนวก ข...........................…..……………………………………………………..
ภาคผนวก ค...........................…..……………………………………………………..
ภาคผนวก ง...........................…..……………………………………………………..

146
147
163
165
167

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั ………………………………………………………………………………… 179

บัญชีตาราง
ตาราง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

หน้ า
ประเด็นการวัดพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ……………...….
จานวนประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ……………………………………………………...
จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั …………………………...………...…………...
เกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง………………………...…
จานวนและร้อยละของข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง……...…………………………
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม…....
ค่าสถิติท่ใี ช้ต รวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตั วแปรสังเกตในกลุ่มระดับ
ปริญญาโท……………………………………………………………………………..
ค่าสถิติท่ใี ช้ต รวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตั วแปรสังเกตในกลุ่มระดับ
ปริญญาเอก……………………………………………………………………………
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม…...…………...………
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาโท………….
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาเอก…………
ค่าดัชนีความกลมกลืนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์และผลการพิจารณาในกลุ่มรวม……...
คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
รวมของตัว แปรเชิง สาเหตุ แ ละผลของพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในกลุ่มรวม……………………………………………………………...
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาโทและกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก...................................
สรุปสถานการณ์ปัญหาและคุณลักษณะของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์………...

26
54
55
58
92
93
94
95
97
98
99
103

104

113
118

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
1
2
3
4

หน้ า

หลักในการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจยั …….……………….………...……... 25
องค์ประกอบของการทาวิทยานิพนธ์……………………………………………….….. 28
กรอบแนวคิดในการวิจยั .………………………………………..………………..……. 51
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองความสัมพันธ์ในกลุ่มรวม…………. 105

บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
การศึก ษาน ามาซึ่งการก่ อ เกิด ความรู้ ความสามารถ การพัฒ นาตนเอง เพื่อ น าไปใช้เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาทีใ่ ห้ความสาคัญกับการวิจยั เป็ นกระบวนการของ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เนื่องจากกระบวนการวิจยั จาเป็ นต้องมีการค้นคว้าหาความจริงอย่าง
เป็ น ระบบระเบียบ เพื่อ ให้ได้ข้อ มูล ที่เป็ น ประโยชน์ ในการแก้ไขปั ญ หาต่ างๆ ดังนัน้ ในหลักสูต รของ
บัณฑิตศึกษาจึงได้มกี ารจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดให้การทาวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์เป็ น
ส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของการจบการศึกษา ซึ่งจะมีความแตกต่างและเป้ าประสงค์ท่แี ตกต่างกันไปตาม
แต่ละสาขาวิชาทีม่ จี ดุ เน้นด้านการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในการดาเนินการทาวิท ยานิพนธ์หรือ
ปริญญานิพนธ์ยงั คงต้องมีกลไกการควบคุมให้สามารถดาเนินการไปได้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในกรอบของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อนักศึกษาและประโยชน์ต่อสังคม
ในสังคมปั จจุบนั นานาประเทศให้ค วามสาคัญ กับความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี และข้อ มูล
ข่าวสารเป็ นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการเปลีย่ นแปลงของยุคสมัยจากเดิมที่ประเทศต่างๆ นิยมสะสม
อาวุธ เพื่อ ใช้ป้ อ งกัน ประเทศของตนเอง แต่ เมื่อ เข้าสู่ยุค แห่ ง ศตรรษที่ 21 สิ่งที่ส าคัญ นั น้ กลับ อยู่ท่ี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ และข้อมูลข่าวสารทีม่ คี วามเทีย่ งตรง แม่นยา ยิ่งประเทศ
ใดมีขอ้ มูลข่าวสารมากยิง่ ผลักดันให้ประเทศนาข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้เพิม่ อานาจการแข่งขัน และลดปั ญหา
ในประเทศได้ แต่ ก ารจะได้ข้อมูล เหล่ านัน้ ต้องเกิดจากการฝึ กฝนบุค ลากรให้เป็ นกาลังสาคัญ ต่ อการ
พัฒนาชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ต้องเร่งสร้างคนให้สามารถผลิตผลงาน ผลิตข้อมูล
เพื่อ เข้าสู่ยุค แห่ งการแข่งขัน ดังนั น้ วิท ยานิ พ นธ์ม ีค วามส าคัญ ยิ่ง ในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา เนื่ อ งจาก
จุดมุ่งหมายของการทาวิทยานิพนธ์คอื การให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้านการค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ ๆ เกิดความชานาญมากขึ้นในสาขาและปรัชญานัน้ ๆ อย่างแท้จริง ผ่านการคิดอย่างมีหลักการ
สมเหตุส มผล และเพิ่มพูนความรู้ในด้านที่ตนสนใจ สามารถแก้ปัญ หาของสังคมได้ ดังนัน้ นักศึกษา
ในระดับบัณ ฑิต ศึกษาจึงต้อ งทาวิทยานิพนธ์ท่มี คี ุ ณ ภาพ สามารถนาวิทยาการใหม่ๆ มาพัฒ นาองค์
ความรูแ้ ละลดช่องว่างของการศึกษาได้
การทาวิทยานิพนธ์นัน้ ต้องอาศัยความขยันหมันเพี
่ ยร และความอุตสาหะเป็ นอย่างยิง่ สาหรับ
ผู้ท่เี รียนในระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก ต้องมีการวางแผนและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
มิเช่นนัน้ อาจส่งผลให้วทิ ยานิพนธ์มคี วามล่าช้า และทาให้ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ด ังตัง้ ใจ บางครัง้
ต้องสูญเสียโอกาสและทรัพย์เป็ นจานวนมากหากไม่สามารถบริหารเวลา ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อเสนอ
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โครงการได้ หรือ ไม่ ส ามารถป้ อ งกัน ข้อ ผิด พลาดที่เกิด ขึ้น ระหว่ า งท าวิท ยานิ พ นธ์ได้ ดัง นั น้ ท าให้
นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดความเครียด มีความวิตกกังวลเกีย่ วกับการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ ด้วยสาเหตุ
ที่แตกต่างกันไปซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวนิสติ นักศึกษา และอาจารย์ท่ปี รึกษา (สมศักดิ ์ ศรีสนั ติสุข.
2544) ทีเ่ ป็ นปั จจัยสาคัญต่อการก้าวข้ามอุปสรรคและการทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การทาวิทยานิพนธ์ เปรียบเสมือนการสร้างองค์ความรูใ้ ห้เกิดขึ้น
ทัง้ ในตัว ผู้ทาและก่ อเกิดประโยชน์ ต่ อส่ วนรวม ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒ นาองค์กร
การลดปั ญหาของสังคม ดังนัน้ การทาวิทยานิพนธ์จงึ ต้องอยูใ่ นกรอบของความมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
มีองค์ความรูท้ ส่ี ามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้และก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง มีความชัดเจนและมีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความหมายของคาว่าประสิทธิภาพ ทีใ่ ห้ความหมายว่าเป็ นความสามารถทีท่ าให้เกิดผลใน
งาน ทางานให้เกิดผลสาเร็จ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556)
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นหน่ วยงานหนึ่งทีเ่ ป็ นกาลังสาคัญต่อการผลิตบัณฑิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เข้าสู่ส ังคม จากสถิติพ บว่า ในปี ก ารศึก ษา 2557 มหาวิท ยาลัย มหิด ลมีจ านวนนั ก ศึก ษารวมทัง้ สิ้น
31,942 คน เพิม่ ขึน้ จากปี การศึกษา 2556 จานวน 639 คน คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.04 โดยเป็ น
นักศึกษาเข้าใหม่จานวน 8,971 คน เพิม่ ขึน้ จากปี การศึกษา 2556 จานวน 271 คน คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึน้
ร้อ ยละ 3.11 และในปี ก ารศึก ษา 2556 มีผู้ส าเร็จ การศึก ษาทัง้ สิ้น จ านวน 7,954 คน เพิ่ม ขึ้น จาก
ปี ก ารศึก ษา 2555 จานวน 437 คน คิดเป็ นอัต ราเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 6.10 โดยมีสถิติของผู้จบการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาในปี การศึกษา 2556 ในระดับปริญญาโทจานวน 1,779 คน และระดับปริญญาเอก
192 คน โดยมีหลักสูตรทัง้ สิ้น 579 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรไทย จานวน 387 หลักสูตร และ
หลัก สู ต รนานาชาติจ านวน 192 หลัก สู ต ร และในปี ก ารศึก ษา 2557 ได้เ ปิ ด หลัก สู ต รจ านวน 537
หลักสูตร แบ่งเป็ นหลักสูตรไทยจานวน 385 หลักสูต ร และหลักสูต รนานาชาติจานวน 189 หลักสูต ร
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มสาขาหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ 3) กลุ่ ม สาขาสังคมและมนุ ษ ยศาสตร์ ซึ่งทัง้ 3 กลุ่ มเปิ ดสอนทัง้ หลักสูต รไทย และ
หลักสูตรนานาชาติ ซึง่ ปรากฏสถิตใิ นปี การศึกษา 2557 ในระดับปริญญาตรีมหี ลักสูตรทัง้ สิน้ 7 หลักสูตร
แบ่งเป็ นหลักสูตรไทยจานวน 6 หลักสูตร และนานาชาติ 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรทัง้ สิ้น
9 หลักสูตร แบ่งเป็ นหลักสูตรไทยจานวน 1 หลักสูตรและนานาชาติจานวน 8 หลักสูตร ในระดับปริญญา
เอกเป็ นหลักสูตรนานาชาติจานวน 3 หลักสูตร (มหาวิทยาลัยมหิดล. 2558ข: ออนไลน์)
จากสถิตเิ ห็นได้ว่าทิศทางของการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลให้ความสาคัญคือการมีหลักสูตร
นานาชาติ แ ละปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ความทั น สมัย ดั ง เช่ น การขอเ ปิ ดหลัก สู ต รใหม่ จ าก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิ ดหลักสูตรใหม่จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิ เคชัน่ (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) และ
สาขาวิ ช าความมัน่ คงไซเบอร์ แ ละการประกั น สารสนเทศ (หลัก สู ต รนานาชาติ -ภาคพิ เ ศษ)
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(มหาวิท ยาลัย มหิด ล. 2558ข: ออนไลน์ ) ซึ่งการศึก ษาเกี่ย วกับ หลัก สูต รภาษาอังกฤษ ก่ อ ให้เกิด
ประโยชน์ ต่ างๆ มากมาย เช่ น การดึงดู ด นั ก ศึก ษาต่ างประเทศให้เข้ามาเรีย นในมหาวิท ยาลัย ได้
การเผยแพร่งานวิจยั ในระดับสากลได้ การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพระดับสากล เป็ นต้น มีความสอดคล้อง
กับ จุด มุ่งหมายส าคัญ ของสถาบัน อุ ด มศึก ษาในการจัด หลัก สูต รนานาชาติ คือ การมุ่งผลิต บัณ ฑิต
ที่ส ามารถท างานในหน่ ว ยงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อ งกับต่ างประเทศ การพัฒ นาอาจารย์ของ
สถาบัน การเตรียมคนไทยให้ม ีบทบาทในเวทีโลก และมีการแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรมร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ต่างชาติมคี วามรูเ้ กี่ยวกับประเทศไทยและมีโอกาสเรียนรูว้ ถิ ี
ชีวติ ของไทยมากขึน้ (ทองอินทร์ วงศ์โสธร; และคณะ. 2540) การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ตอ้ งผ่านเงือ่ นไขการสาเร็จการศึกษานันคื
่ อการทาวิทยานิพนธ์ทงั ้ สิน้
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการกาหนดให้
มีก ารทาวิจยั หรือ ทาวิทยานิพ นธ์เป็ นภาษาอังกฤษ จึงทาให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีค วามโดดเด่นและ
มีความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจยั ส่งผลให้มผี ลผลิตงานวิจยั ตีพิมพ์มากกว่า 3,000 บทความ
ในปี 2557-2558 เป็ นมหาวิท ยาลัย ที่ม ีผ ลงานวิจ ัย ที่ไ ด้ร บั การตีพิม พ์ ใ นระดับ นานาชาติท่ีม ีอ ยู่ใ น
ฐานข้อมูลสากลเป็ นจานวนสูงสุดของประเทศในทุกสาขา โดยผลงานวิจยั ที่ตี พมิ พ์ในวารสารนานาชาติ
จากทุ กสถาบันในประเทศไทยมากกว่าครึ่งมากจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อ มู ล สากลมากถึง 1,948 เรื่อ ง จึง ท าให้ ม หาวิท ยาลัย มหิด ลก้ า วเป็ นมหาวิท ยาลัย อัน ดับ 1
ในประเทศไทย โดยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติหลายสานัก (ได้แก่ QS University
Rankings, Times Higher Education University Ranking: THE, US News เ ป็ น ต้ น )
(มหาวิท ยาลัยมหิด ล. 2558ก: ออนไลน์ ) อย่างไรก็ต ามการด าเนิ น การท าวิท ยานิ พ นธ์ในหลักสูต ร
นานาชาติน้ี เป็ นสิง่ ที่มคี วามสาคัญ เป็ นการยกระดับการขยายองค์ความรูท้ ่ไี ม่จากัด ลดข้อจากัดด้าน
ภาษา ในขณะที่สงั คมไทยยังคงมีกาแพงด้านภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนัน้ นักศึกษาในเรียนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาต้องอาศัยความพยายามและลดข้อจากัดของตนเองในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ให้ม ี
ประสิท ธิภ าพ และก่ อ ให้เกิด ผลส าเร็จในที่สุ ด ซึ่งสอดคล้อ งกับ จุด มุ่ งหมายในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ
การค้น หาปั จ จัย เชิงสาเหตุ ท่ีม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพของ
นัก ศึก ษาระดับบัณ ฑิต ศึก ษาหลัก สูต รนานาชาติ มหาวิท ยาลัยมหิด ล เพื่อให้เกิดองค์ค วามรู้ในการ
พัฒนาการทาวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จของนักศึกษา จึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่ต้องค้นหา
ว่าปั จจัยใดทีม่ อี ทิ ธิพลบ้าง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ านมาเห็น ว่าการเกิดพฤติกรรมการทาวิทยานิพ นธ์อ ย่างมี
ประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ อธิบายได้โดยทฤษฎีทเ่ี กี่ยวกับสาเหตุ
ของพฤติก รรมที่ค รอบคลุ ม ทัง้ สาเหตุ ภ ายในและสาเหตุ ภ ายนอกตัว บุ ค คล ผู้ ว ิจ ัย จึง ยึด แนวทาง
ตามรูปแบบปฎิสมั พันธ์นิยม (Interactionism model) ทีเ่ ป็ นการกล่าวถึงสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลได้
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อย่างครอบคลุม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551) ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้จ ึ งต้องการศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรเชิงสาเหตุท่มี ตี ่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี ปัจจัยจิตลักษณะ ได้แก่
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ และบุ ค ลิก ภาพแบบมีจติ สานึ ก ปั จจัยสถานการณ์ ท างสังคม ได้แ ก่ บรรยากาศ
ในการวิจยั และปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั และความ
เชื่ออานาจในตน และคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง ผู้วจิ ยั ได้ทาการค้นหาคุณลักษณะที่สาคัญ
ของอาจารย์ท่ปี รึก ษาวิทยานิพ นธ์จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคุ ณ ลักษณะ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และได้ศกึ ษาปั จจัยเชิงผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพ นธ์เป็ น ภาษาอังกฤษ ในการวิจยั นี้ศึกษากับประชากร 2 กลุ่ม คือ
นัก ศึก ษาระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก เพราะทัง้ สองระดับนี้มกี ารทาวิทยานิพนธ์ในระดับความ
ซับ ซ้ อ น ความยากง่า ย และการน าไปใช้ ท่ีแ ตกต่ า งกัน โดยคาดว่ า การวิจ ยั ครัง้ นี้ จ ะท าให้ เกิด ผล
ประโยชน์ ท่สี ามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ค รอบคลุมใช้ประโยชน์ ได้กบั ทัง้ 2 ระดับการศึกษา สามารถ
ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทาให้พบผลการวิจยั ที่เป็ นความแตกต่างที่เป็ นประเด็นเฉพาะของแต่ละ
ระดับมากขึน้
กล่ าวโดยสรุป งานวิจ ยั นี้ ต้อ งการศึก ษาแบบจ าลองความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ แ ละผลของ
พฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่างมีประสิท ธิภ าพ โดยศึก ษาอิท ธิพ ลของปั จจัยจิต ลัก ษณะ ปั จจัย
สถานการณ์ทางสังคม ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ และปั จจัยคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ และผลที่เกิ ด ขึ้น จากการ
มีพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจยั จะมีประโยชน์ ทงั ้ ในเชิงทฤษฎี คือ
ทาให้ทฤษฎีถูกนาไปใช้ในเชิงปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน้ รวมทัง้ ในเชิงปฏิบตั ิ คือสามารถนาไป
พัฒ นาตัวแปรที่มอี ิทธิพ ลต่อ ตัวแปรผลลัพธ์ โดยนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อเสนอแนะในการกาหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ ลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มจะได้ให้องค์ความรู้ท่สี ะท้อนความ
แตกต่ างของระดับการศึกษาอันเป็ นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับบัณ ฑิต ศึกษาและเป็ น
แนวทางส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพ คุ ณ ภาพของวิท ยานิ พ นธ์ และสอดคล้อ งต่ อ ยุ ค แห่ ง
การเปลีย่ นผ่านของสังคมต่อไป

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่พี งึ ประสงค์ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. เพื่ อ เปรีย บเทีย บแบบจ าลองความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ และผลของพฤติก รรมการท า
วิ ท ยานิ พ น ธ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของนั กศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต รนาน าชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาโทกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
1. ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ส ามารถอธิบ ายให้ท ราบถึงปั จจัยเชิงสาเหตุ และผลของพฤติก รรม
การทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิท ยาลัยมหิด ล ว่านัก ศึก ษาควรมีปั จจัยเชิงสาเหตุที่สาคัญ ใดบ้างที่ ช่ว ยส่งเสริมหรือ สนับ สนุ น
การทาวิทยานิพ นธ์เป็ นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ควรมีค ุณ ลัก ษณะเป็ น เช่น ไรบ้า ง จึง จะส่ ง ผลให้เ กิด การท าวิท ยานิพ นธ์เ ป็ น ภาษาต่า งประเทศ
ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และผลลัพ ธ์ที่ไ ด้จ ากการทาวิท ยานิพ นธ์ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพที่ส าคัญ
มีด้านใดบ้าง
2. ข้อ ค้น พบที่ไ ด้จ ากการวิจ ยั ในครัง้ นี ้ ท าให้ไ ด้อ งค์ค วามรู ้ ที ่เ กี่ย วกับ พฤติก รรมการ
ทาวิท ยานิพ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพของนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาในหลัก สูต รนานาชาติ และ
สามารถใช้เ ป็ น กรณีศ กึ ษาที่เ ป็ น เลิศ (Best Practice) เพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ต่อ การสร้า งแนวทาง
ในการผลัก ดัน ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สูต รภาษาอัง กฤษอื่น ๆ ของมหาวิท ยาลัย มหิด ล รวมทัง้
หลัก สูต รนานาชาติใ นมหาวิท ยาลัย อื่น ๆ ให้ม คี ุณ ภาพและมาตรฐานตามกรณีศ กึ ษาที่เ ป็ น เลิศ
(Best Practice)

ขอบเขตของกำรวิ จยั
กำรวิ จยั เชิ งคุณภำพ
กลุ่มตัวอย่ ำงที่ ใช้ ในกำรวิ จยั
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ คื อ นั ก ศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
จาก 5 มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรนานาชาติ ทีเ่ ป็ นคนไทยเท่านัน้ และผ่านการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว โดยการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้ใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ได้เพิ่ม เกณฑ์ข องการคัด เลือ กเพื่อ ให้ได้ผู้ให้ข้อ มูล ที่เต็ม อิ่ม ไปด้ว ยข้อ มูล (Information rich case)
ประกอบด้ ว ย 1) มี ป ระสบการณ์ โดยตรงในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าเร็ จ ตามเวลาที่ ก าหนด
2) มีกระบวนการวางแผนร่วมกับอาจารย์ทป่ี รึกษาและสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่ตงั ้ ไว้ 3) มีการ
รายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์ทป่ี รึกษาของตัวเองอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ครัง้ /เดือน
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กำรวิ จยั เชิ งปริ มำณ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำงที่ ใช้ ในกำรวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี การศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ก ารศึก ษา 2559 ที่เป็ นคนไทยเท่านัน้ และผ่ านการสอบวิท ยานิพนธ์เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จานวน 310 คน
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิ จยั ประกอบด้วย
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ
1.1 ปั จจัยด้านจิตลักษณะ จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่
1.1.1 แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
1.1.2 บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
1.2 ปั จจัยด้านสถานการณ์ทางสังคม จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่
1.2.1 บรรยากาศในการวิจยั
1.2.2 ปั จจัยคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ซึง่ ได้มาจากการสัมภาษณ์กบั กลุ่ม
นัก ศึก ษาเกี่ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะที่ส าคัญ ที่อ าจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
หลักสูตรนานาชาติควรจาเป็ นต้องมี ประกอบด้วย
1) การวางแผนร่วมกับนักศึกษา
2) การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นกั ศึกษา
3) ความรูค้ วามเข้าใจในงานวิทยานิพนธ์
4) การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
5) การรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา
1.3 ปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่
1.3.1 การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
1.3.2 ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
2. ตัวแปรพฤติกรรม จานวน 1 ตัวแปร ได้แก่
2.1 พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตัวแปรผล จานวน 1 ตัวแปร ได้แก่
3.1 ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
4. ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ได้แก่ ระดับการศึกษา
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นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
นั ก ศึ ก ษำระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษำ หมายถึง นักศึกษาที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา 2559 ทัง้
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิ ยำมเชิ งปฏิ บตั ิ กำร
พฤติ กรรมกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ หมายถึง การทีน่ ักศึกษาได้แสดงออก
ในการปฏิบ ัติง านวิท ยานิ พ นธ์ใ ห้เป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานของงานวิท ยานิ พ นธ์นั น้ ๆ กล่ าว คือ
ได้แสดงพฤติกรรมการวางแผนก่อนสร้างโครงร่างวิทยานิพนธ์ และพฤติกรรมการปฏิบตั ิท่แี สดงถึง
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. กำรปฏิ บตั ิ ในระยะเริ่ มต้ นทำโครงร่ำงวิ ทยำนิ พนธ์ ได้แก่ กาหนดปั ญหาการวิจยั
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การทบทวนวรรณกรรมเพียงพอต่อการศึกษา การวางแผน
การดาเนินงานวิจยั สอดคล้องกับระยะเวลา งบประมาณ และใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั เหมาะสม และการเขียน
โครงร่างวิทยานิพนธ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้สร้างแบบวัด ขึน้ ตามแนวทางการประเมินผลการสอบปาก
เปล่ า วิท ยานิ พ นธ์ ข องบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ การ
ทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาวัดกระบวนการในการทาวิทยานิพนธ์ในช่วงเริม่ ต้นทาโครง
ร่างวิท ยานิ พ นธ์ จานวน 15 ข้อ โดยแต่ ล ะข้อ เป็ น มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุ ด ” ถึง
“ไม่ จ ริง เลย” นั ก ศึก ษาที่ไ ด้ค ะแนนสู ง กว่ าแสดงว่ า เป็ นผู้ ท่ีม ีพ ฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพในระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
2. กำรปฏิ บัติ ในระยะด ำเนิ นกำรในกำรท ำวิ ท ยำนิ พนธ์ ได้แ ก่ ด าเนิ น การสร้า ง
เครื่องมือวัด/ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การติดต่อประสานงาน/เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์/แปลผล
ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการศึกษา มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึน้ ตามแนวทางการประเมินผลการสอบปาก
เปล่ า วิท ยานิ พ นธ์ ข องบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ การ
ทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาวัดกระบวนการในการทาวิทยานิพนธ์ในช่วงการดาเนินการ
ในการทาวิทยานิพนธ์ จานวน 9 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง
“ไม่ จ ริง เลย” นั ก ศึก ษาที่ไ ด้ค ะแนนสู ง กว่ าแสดงว่ า เป็ นผู้ ท่ีม ีพ ฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพในระยะดาเนินการในการทาวิทยานิพนธ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
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แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง ลักษณะทางจิตของบุคคลทีม่ คี วามต้องการความสาเร็จ มีความ
เพียรพยายาม มานะบากบัน่ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มีความมุ่งมันในการท
่
างานเพื่อให้ประสบความสาเร็จ
ตามมาตรฐานความเป็ น เลิศ ของตนเอง รวมทัง้ มีก ารรู้ จกั เลือ กและก าหนดเป้ า หมายให้เหมาะสม
กับความรูค้ วามสามารถของตนเอง
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบวัด แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ของจุฑ ารัต น์ กิตติเขมากร
(2553) และได้ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ น
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด ” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้ค ะแนนสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า
บุคลิ กภำพแบบมีจิตสำนึ ก หมายถึง การที่นักศึกษามีลกั ษณะของการมีสมรรถนะ มีความ
เป็ นระเบียบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีวนิ ยั ในตนเอง และมีความสุขมุ รอบคอบ
ส าหรับ การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้ แ บบวัด บุ ค ลิก ภาพแบบมีจ ิต ส านึ ก ของปั ญญฎา
ประดิษ ฐบาทุ ก า (2556) และได้ปรับ ปรุงให้ม ีค วามเหมาะสมกับ บริบ ทของกลุ่ มตัว อย่าง ทัง้ นี้ย งั ได้
ตัดการมุ่งความสาเร็จออกเพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 12 ข้อ โดยแต่ละข้อ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผูท้ ม่ี บี ุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้ค ะแนนต่ากว่า
บรรยำกำศ ใน กำรวิ จั ย หมายถึ ง การรับ รู้ ข องนั ก ศึ ก ษ าที่ ม ี ต่ อ สภาพ แวดล้ อ ม
ภายในสถาบันการศึกษาทีต่ นเองศึกษาอยู่ ว่ามีการกระตุน้ ส่งเสริมในด้านการวิจยั เช่น การแลกเปลีย่ น
ความคิด เห็น กัน การเข้าถึงห้อ งสมุด วิจยั ได้ง่าย การมีกิจ กรรมที่ให้โอกาสนั ก วิจ ยั ได้เสนอผลงาน
เป็ นต้น
ส าหรับ การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ใช้แ บบวัด บรรยากาศการวิจยั ของวินัย ด าสุ ว รรณ (2542)
และได้ป รับ ปรุงให้เหมาะสมเข้า กับ บริบ ทของกลุ่ ม ตัว อย่ าง จ านวน 9 ข้อ โดยแต่ ล ะข้อ เป็ น มาตร
ประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุ ด ” ถึง “ไม่จริงเลย” นัก ศึกษาที่ได้ค ะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ น
ผูท้ ไ่ี ด้รบั บรรยากาศในการวิจยั สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
กำรรับ รู้ค วำมสำมำรถในกำรวิ จ ัย หมายถึง ความเชื่อ มันของนั
่
ก ศึก ษาว่ าตนเองนั ้น
มีความสามารถและทักษะทีจ่ ะทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั และทางานวิจยั ให้สาเร็จได้มากน้อยเพียงใด
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถด้านการวิจยั ของพรพรรณ
บัวทอง (2557) และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมเข้ากับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 ข้อ โดยแต่ละข้อ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชื่อมันในความสามารถด้
่
านการวิจยั สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
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ควำมเชื่ ออำนำจในตนในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์ หมายถึง ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับการ
ทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มปี ระสิทธิภาพนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการกระทาหรือ
ความสามารถของตนเอง มากกว่าเป็ นผลทีเ่ กิดมาจากความบังเอิญ โชคลาภ สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์บันดาล หรือ
อิทธิพลจากสังคม
สาหรับ การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ได้ใช้แ บบวัด ความเชื่อ อ านาจในตนของนิ ชาภัทร โพธิ ์บาง
(2550) และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมเข้ากับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ า เป็ นผู้
ทีม่ คี วามเชื่ออานาจในตนสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า
คุณลักษณะที่ปรึกษำวิ ทยำนิ พนธ์ เป็ นส่วนทีไ่ ด้นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารภายหลังจากศึกษาตาม
ความมุ่ ง หมายของการวิจ ัย ในข้อ ที่ 1 ในส่ ว นของงานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ ซึ่ง คุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ หมายถึง การที่นักศึกษารับรูถ้ งึ บทบาทหน้าที่ท่สี าคัญของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย
1. กำรวำงแผนร่ วมกับ นั กศึ ก ษำ หมายถึง การที่นัก ศึก ษารับรู้ว่า อาจารย์ท่ีป รึกษา
วิท ยานิพ นธ์เข้ามามีส่ วนร่วมในการวางแผนการทาวิทยานิพ นธ์ร่ว มกับนักศึกษา ตัง้ แต่ การเริ่ มต้น
ทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ จนสิน้ สุดกระบวนการ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนระยะเวลาที่ทาวิทยานิพนธ์
รวมทัง้ งบประมาณหรือเงินทุนทีใ่ ช้ทาวิทยานิพนธ์ดว้ ย
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้สร้างแบบวัดการวางแผนร่วมกับนักศึกษาตามนิยาม
เชิง ปฏิบ ัติก ารที่ไ ด้จ ากการศึก ษาตามความมุ่ ง หมายของการวิจ ยั ในข้อ ที่ 1 ในส่ ว นของงานวิจ ัย
เชิงคุณภาพ จานวน 9 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ ร่ี บั รูว้ ่าอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์มกี ารวางแผนร่วมกับ
นักศึกษาสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
2. กำรให้ ค ำแนะน ำและค ำปรึ ก ษำแก่ นั ก ศึ ก ษำ หมายถึง การที่นั ก ศึก ษารับ รู้ว่ า
อาจารย์
ที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ มกี ารให้ค าแนะน า ข้อ เสนอแนะ และพร้อ มทุ่ ม เทเวลาให้
คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ทถ่ี ูกวิธ ี และถูกต้องตามหลักวิชาการ
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดการให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นักศึกษา
ตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ได้จากการศึกษาตามความมุง่ หมายของการวิจยั ในข้อที่ 1 ในส่วนของงานวิจยั
เชิงคุณภาพ จานวน 9 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผู้ท่รี บั รูว้ ่าอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ม ีการให้คาแนะนา
และคาปรึกษาแก่นกั ศึกษาสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
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3. ควำมรู้ค วำมเข้ ำใจในงำนวิ ท ยำนิ พนธ์ หมายถึง การที่นักศึกษารับรูว้ ่าอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพ นธ์มคี วามรูค้ วามเข้าใจในงานวิทยานิพนธ์ท่นี ักศึกษาสนใจที่จะศึกษา ว่าใช้แนวคิด
ทฤษฎี กรอบในการวิจยั อะไร มีระเบียบวิธกี ารวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบใดจึงจะเหมาะสม
ส าหรับ การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ได้ส ร้างแบบวัด ความรู้ค วามเข้าใจในงานวิท ยานิ พ นธ์
ตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ได้จากการศึกษาตามความมุง่ หมายของการวิจยั ในข้อที่ 1 ในส่วนของงานวิจยั
เชิงคุณภาพ จานวน 9 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผู้ทร่ี บั รูว้ ่าอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ม ีความรูค้ วามเข้าใจ
ในงานวิทยานิพนธ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
4. กำรติ ดตำมควำมก้ำวหน้ ำในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์ หมายถึง การที่นักศึกษารับรูว้ ่า
อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ม ีค วามเอาใส่ ใจ ถามไถ่ นักศึก ษา ขอติด ตามดูค วามก้าวหน้ าว่างาน
ของนักศึกษามีความคืบหน้าเป็ นอย่างไรบ้าง
ส าห รับ การวิ จ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ ส ร้ า งแบบวั ด การติ ด ต ามความก้ า วห น้ าใน
การทาวิทยานิพนธ์ตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ได้จากการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจยั ในข้อที่ 1
ในส่ ว นของงานวิจยั เชิงคุ ณ ภาพ จ านวน 6 ข้อ โดยแต่ ล ะข้อ เป็ น มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่
“จริงที่สุ ด ” ถึง “ไม่จริงเลย” นัก ศึก ษาที่ได้ค ะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ น ผู้ท่ีรบั รู้ว่าอาจารย์ท่ีป รึก ษา
วิทยานิพนธ์มกี ารติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า
5. กำรรับรู้ข้อกำหนดในกำรจบกำรศึ กษำ หมายถึง การที่นักศึกษารับรู้ว่า อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มกี ารจัดการเวลาให้นักศึกษาจบได้ทนั กาหนด และป้ องกันการข้ามขัน้ ตอนและ
ความผิดพลาดจากการผิดระเบียบบังคับ
ส าหรับ การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ส ร้า งแบบวัด การรับ รู้ห ลัก สู ต รการเรีย นการสอน
ตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ได้จากการศึกษาตามความมุง่ หมายของการวิจยั ในข้อที่ 1 ในส่วนของงานวิจยั
เชิงคุณภาพ จานวน 8 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
นัก ศึก ษาที่ได้ค ะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผู้ท่ีรบั รู้ว่าอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพ นธ์ทราบข้อ กาหนด
ในการจบการศึกษาสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
ผลสำเร็จในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์เป็ นภำษำอังกฤษ หมายถึง ลักษณะตัวเล่มวิทยานิพนธ์
ที่เป็ น ภาษาอังกฤษที่ส่อื สารสื่อความหมายได้อย่ างชัดเจนและสมบู รณ์ เช่น เขียนงานวิทยานิ พนธ์
ได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ ใช้คาศัพท์เฉพาะที่ถูกต้องและเหมาะสม จัดเรียงลาดับและมีความต่อเนื่อง
เป็ นเหตุเป็ นผล ใช้ภาษาเขียน รวมทัง้ เขียนได้สนั ้ กะทัดรัด และเข้าใจง่าย เป็ นต้น
ส าห รับ การวิ จ ั ย ใน ครัง้ นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ ส ร้ า งแบ บ วั ด ผล ส าเร็ จ ในการท าวิ ท ยานิ พ น ธ์
เป็ นภาษาอังกฤษตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 6 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
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ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผู้ท่มี ผี ลสาเร็จในการทา
วิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรม
การท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพของนั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาหลัก สูต รนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้นาเสนอเนื้อหาของการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในส่วนนี้
เป็ นการศึก ษาแนวคิดทฤษฎี การวัดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัว แปรที่ศึกษา โดยมีลาดับการ
นาเสนอตัวแปรและเนื้อหาตามลาดับดังนี้
1. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
2. พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม
4. ปั จจัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปั จจัยเชิงผลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กรอบแนวคิดการวิจยั
7. สมมติฐานการวิจยั

ตอนที่ 1 การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 เพื่อให้
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อ ยมีแนวทางการ
ปฏิบ ัติไ ปในทิศ ทางเดีย วกัน มีม าตรฐานและคุ ณ ภาพสอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา โดยข้อบังคับนี้สามารถใช้ได้สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา
ทุกหลักสูตร ซึง่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็ นหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีลกั ษณะสิน้ สุดในตัวเอง เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มคี วามชานาญในสาขาวิชา
เฉพาะ เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญสามารถปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้
2. หลักสูตรปริญญาโท เป็ นหลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ้ หม่ได้อย่างเป็ นอิสระ
รวมทัง้ มีค วามสามารถในการสร้างสรรค์จ รรโลงความก้า วหน้ าทางด้านวิชาการ เชื่อ มโยงและ
มีการบูรณาการศาสตร์ท่ตี นเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่นื ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง เป็ นหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาโทหรือ เทียบเท่า มีล กั ษณะสิ้นสุ ดในตัว เองมิใ ช่เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหลักสูต รปริญ ญาเอก
เน้นการพัฒนานักวชาการและนักวิชาชีพให้มคี วามชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มคี วามรูค้ วาม
เชีย่ วชาญสามารถปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้
4. หลัก สูต รปริญ ญาเอก เป็ นหลักสูต รสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มผี ลการเรียนดีมาก หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถ
บุก เบิก แสวงหาความรู้ใ หม่ไ ด้อ ย่างมีอิส ระ สามารถตีพิมพ์ผ ลงานในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ รวมทัง้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูร ณาการศาสตร์ท่ีต นเชี่ย วชาญกับ ศาสตร์อ่ืน ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มีคุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยหลักสูตรทัง้ 4 นี้ มีเพียง 2 หลักสูตรทีม่ กี ารทาวิทยานิพนธ์ นัน่ คือ หลักสูตรปริญญา
โท และหลักสูตรปริญญาเอก ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ได้ทาการเลือกเฉพาะนักศึกษาที่ศกึ ษา
อยู่ใ นหลัก สู ต รปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกที่เ ป็ นหลัก สู ต รนานาชาติ (International program)
ในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านัน้ เนื่องจากหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่เป็ นหลักสูตร
นานาชาติแทบทัง้ สิ้น และหลักสูตรนานาชาติเหล่านี้มคี วามเฉพาะ โดยมีลกั ษณะเป็ นองค์ความรู้
และเนื้อหาสาระที่มมี าตรฐานความเป็ นสากลและความเป็ นเลิศทางวิชาการ และมีการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความเป็ นนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อในการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์กว่า
ครึง่ หนึ่งเป็ นชาวต่างชาติ รวมทัง้ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติด้วย นัน่ คือ มุ่งให้บรรยากาศ
ของการเรียนและการใช้ชวี ติ ต่างๆ อีกทัง้ ยังมีการเรียนรู้และการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพและมาตรฐานสากล ซึง่ มีความสอดคล้องกับความต้องการทีจ่ ะทาให้
มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World class university)

ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับวิ ทยานิ พนธ์
2.1.1 ความหมายของวิ ทยานิ พนธ์
มีผู้ใ ห้นิ ย ามค าว่ า “วิท ยานิ พ นธ์ ” หรือ “ปริญ ญานิ พ นธ์ ” ไว้อ ย่า งมากมาย ได้แ ก่
ราชบัณ ฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของวิทยานิพนธ์ ว่าเป็ นบทที่ผู้นิพนธ์ท่ผี ู้เรียบเรียง
ยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึน้ ทาการวิจยั และพรรณนาขยายความเพื่อขอเสนอรับปริญญา และ
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์ (2532) ได้ให้ความหมายของวิทยานิพนธ์ ว่าเป็ นรายงานการค้นคว้าวิจยั
ที่เรียบเรียงอย่างละเอียดรอบคอบ มีเหตุมผี ลตามขัน้ ตอนระเบียบวิธกี ารวิจยั เพื่อใช้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบณ
ั ฑิต
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า วิทยานิพนธ์ หมายถึง รายงาน
การค้นคว้าวิจยั ที่มกี ารเรียบเรียงหัว ข้อ ใดหัวข้อหนึ่งอย่างละเอียดรอบคอบ ปฏิบตั ิต ามขัน้ ตอน
ระเบียบวิธกี ารวิจยั เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
2.1.2 ความสาคัญของวิ ทยานิ พนธ์
สุ ว ิท ย์ อารีกุ ล (2524) ได้เ สนอลัก ษณะส าคัญ ของวิท ยานิ พ นธ์ไ ว้ 5 ประการดัง นี้
1) เป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญทางการศึกษา ใช้วดั การเตรียมความพร้อมสาหรับงานอาชีพในอนาคตของ
นักศึกษา ไม่ใช่เป็ นการวัดการกระทาในระหว่างสิง่ ที่ศกึ ษาอยู่ ดังนัน้ วิทยานิพนธ์ท่ดี คี วรเขียนใน
เรื่องที่มคี วามเกี่ยวพันกันและมีความถูกต้องตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เขียน
รายละเอียดทุกอย่างของงานทีท่ าลงไป 2) มีสมมติฐานหรือข้อเสนอทีส่ ามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการ
กาหนดแนวทางในการศึกษาค้นคว้าได้ โดยควรบอกให้ผอู้ ่านทราบแน่ ชดั ถึงสมมติฐานที่ตงั ้ ขึน้ มา
3) มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข่าวสาร ตลอดจนการทดลองเพื่อแสดงและพิสูจน์สมมติฐานหรือ
ข้อเสนอนัน้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างมีระบบระเบียบ 4) มีลกั ษณะเป็ นการค้นคว้าทาง
วิชาการที่ส ามาถเผยแพร่เ ป็ น ความรู้แก่ ผู้อ่ืน ได้ และ 5) เป็ นผลงานของบุ ค คลคนเดียว ดังนัน้
นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะเลือกปั ญหา เลือกวิธที ่เี หมาะสมในการแก้ปัญหา แสดงผลการ
ทดลองแล้ว สรุ ป ผลออกมาได้อ ย่า งชัด เจนถู ก ต้อ ง ซึ่ง จะเป็ น การฝึ ก ฝนการเขีย นผลงานทาง
วิทยานิพนธ์ต่อไป
จากความสาคัญข้างต้น การทาวิทยานิพนธ์เป็ นเครื่องมือที่สาคัญ ที่เป็ นการฝึ กฝน
นักศึกษาให้สามารถทางานวิจยั ได้ มุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการบุกเบิกองค์ความรูใ้ หม่ๆ
ในสาขาวิช าที่ต นก าลัง ศึก ษาอยู่ และกระบวนการทาวิทยานิพนธ์จะช่ ว ยให้ส ามารถผลิต บุค คล
ที่มคี วามรู้ค วามสามารถ ความเพียรพยายาม การคิดวิเ คราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ การ
ทางานอย่างเป็ นระบบ และนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ต่อไป
2.1.3 คุณภาพและมาตรฐานของวิ ทยานิ พนธ์
การท าวิท ยานิ พ นธ์ เป็ น การวิจ ัย ที่เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึก ษาในระบบ นั น่ คือ
ทาให้ผู้ว ิจยั ส าเร็จ การศึก ษาในระดับ บัณ ฑิต ศึกษาตามข้อ กาหนดของหลักสูต ร หมายความว่ า
วิทยานิพนธ์ท่ที านัน้ จะต้องดี มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับว่าผู้ทาวิทยานิพนธ์สามารถ
ผ่านการศึกษาในระดับนัน้ ๆ ได้ โดยวิทยานิพนธ์ท่มี คี ุ ณภาพ รวมทัง้ มีมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้
(อาภรณ์พนั ธุ์ จันทร์สว่าง. 2535: 4)
1. วิทยานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพ มีลกั ษณะดังนี้
1.1 มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ อันเนื่องมาจากการศึกษาและวางแผนได้
เป็ นอย่างดี และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องตามหลักการในแต่ละขัน้ ตอนของแผนงาน
1.2 มีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทัง้ ความมีเหตุมผี ล
1.3 ข้อความและการใช้ภาษาต้องมีความแจ่มแจ้ง ชัดเจน สามารถสื่อสารได้
ตรงกับความเป็ นจริง รวมทัง้ มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ สละสลวย และกระชับ
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1.4 การอ้างอิงต้องทาอย่างถูกต้องตามระบบ หรือมีระเบียบแบบแผน
1.5 การจัดรูปแบบ เช่น การจัดแบ่งหัวข้อ การวางรูปของหัวข้อ การทาตาราง
ฯลฯ ต้องทาให้เป็ นระบบเดียวกันทัง้ หมด
2. วิทยานิพนธ์ทม่ี มี าตรฐาน มีลกั ษณะดังนี้
2.1 ต้องมีคุณภาพ (ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น)
2.2 ด้า นรูป แบบต้อ งมีค วามถู ก ต้ อ งตามรูป แบบของวิท ยานิ พ นธ์อ ัน เป็ น
รูปแบบมาตรฐานสากล เช่น ส่วนประกอบวิทยานิพนธ์ควรประกอบด้วยส่วนนา ส่วนเนื้อหาและ
ส่วนประกอบท้ายเรือ่ ง ซึง่ รายละเอียดมักจะกล่าวไว้ในคู่มอื การทาวิทยานิพนธ์
2.3 ด้ า นการเป็ นแบบอย่ า งหรื อ ตั ว อย่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ค วรต้ อ งมี ก าร
บูรณาการรวมหน่ วย มีคุณภาพ มีรูปแบบ มีขนาดและอื่นๆ ที่สามารถบอกได้ว่านี่คอื วิทยานิพนธ์
ทีส่ ามารถเป็ นตัวอย่างให้ผอู้ ่นื ได้ทาการศึกษา เป็ นแนวทางหรือทาตามอย่างได้
นอกจากนี้ ประดิษฐ์ มีสุข (2544) ได้กล่าวถึงคุณภาพวิทยานิพนธ์ว่าเป็ นคุณภาพตาม
มาตรฐานวิทยานิพนธ์ ซึ่งมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ถือเป็ นข้อกาหนดที่ใช้เป็ นหลักประกันคุณภาพ
(ขัน้ ต่า) ของวิทยานิพนธ์โดยจาแนกตามมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานการดาเนินการ ดังนี้
1. มาตรฐานทางวิชาการ เป็ นมาตรฐานทางด้านองค์ความรู้ โดยการทาวิจยั นัน้
จะต้อ งสร้า ง พัฒนา หรือ ค้นพบองค์ค วามรู้ใ หม่ ในศาสตร์ข องสาขาวิช านัน้ ๆ ทัง้ นี้ อ งค์ค วามรู้
ดัง กล่ า วตลอดจนระเบีย บวิธ ีว ิจ ัย ควรมีค วามเป็ น สากล หรือ เป็ น ที่ย อมรับ ในระดับ สากล และ
เป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการและ/หรือต่อสังคม
2. มาตรฐานการด าเนิ น การ เป็ น มาตรฐานที่เ กี่ย วข้อ งกับ กระบวนการวิจ ัย
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา โดยมีกรอบมาตรฐาน 2 ประการ
2.1 โครงสร้างพื้นฐานของการดาเนินการวิจยั ประกอบด้วยจานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ ระยะเวลาในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ คุณสมบัตแิ ละความสามารถในการทาวิจยั
ของนักศึกษา ความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และแหล่ ง
สนับสนุนการทพวิทยานิพนธ์
2.2 ขัน้ ตอนการจัด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ประกอบด้ ว ย การก าหนดหั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ การจัดทาโครงร่างหรือเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ การสอบ
ป้ องกันหรือสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และการดาเนินการอนุมตั หิ รือการรับรองผลวิทยานิพนธ์
จากแนวคิดวิทยานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพและมาตรฐาน จะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
เนื้อ หามีความสมบูรณ์ เป็ นเหตุเ ป็ นผล มีค วามถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ มีการอ้างอิงทีถ่ ูกต้องเป็ นระบบ และจัดวางรูปเล่มได้ถูกต้อง รวมทัง้ สามารถสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยการใช้ระเบียบวิธ ีวจิ ยั ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคมต่อไป
จากแนวคิด เกี่ย วกับ วิท ยานิ พ นธ์ด ัง กล่ า วข้า งต้ น จึง สามารถสรุป ได้ว่ า วิท ยานิ พ นธ์
หมายถึง รายงานการค้นคว้าวิจยั ทีม่ กี ารเรียบเรียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง อย่างละเอียดรอบคอบ ปฏิบตั ิ
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ตามขัน้ ตอนระเบีย บวิธ ีก ารวิจ ยั เพื่อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึก ษาตามหลัก สู ต รบัณ ฑิต ศึก ษา
โดยวิทยานิพนธ์ทท่ี าต้องดีมคี ุณภาพตามมาตรฐานวิทยานิพนธ์
2.2 แนวคิ ดพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์
2.2.1 พฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์
พฤติกรรม คือ การกระทาหรือการแสดงออกทุกอย่างของมนุ ษย์ ไม่ว่าการกระทานัน้
ผู้ก ระท าจะกระท าโดยรู้ต ัว หรือ ไม่รู้ต ัว (ณัฐภร อิน ทุยศ. 2556: 3) ส่ ว นวิทยานิ พนธ์ หมายถึง
รายงานการค้นคว้าวิจยั ที่มกี ารเรียบเรียงหัวข้อใดหัว ข้อ หนึ่งอย่างละเอียดรอบคอบ ปฏิบตั ิตาม
ขัน้ ตอนระเบียบวิธกี ารวิจยั เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
หมายถึง การทีบ่ ุคคลกระทาหรือแสดงออกในการทารายงานการค้นคว้าวิจยั ทีม่ กี ารเรียบเรียงหัวข้อ
ใดหัว ข้อ หนึ่ งอย่างละเอียดรอบคอบ ปฏิบตั ิต ามขัน้ ตอนระเบีย บวิธ ีการวิจยั เพื่อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
2.2.2 องค์ประกอบที่สาคัญของการทาวิ ทยานิ พนธ์
เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ (2542) กล่าวถึงองค์ประกอบทีส่ าคัญ มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้ท าวิท ยานิ พ นธ์ ควรมีคุ ณ สมบัติค ือ ต้อ งทุ่ ม เทกับ การศึก ษาอย่า งเต็ม ที่
มีทกั ษะในการบริหารเวลา ศึกษาหาความรู้ให้เ กิดความก้าวหน้ าเสมอ มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่ลอกเลียนงานผูอ้ ่นื และเข้าใจเรือ่ งสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา สามารถลงมือทาวิจยั ได้เอง ตัง้ แต่
คิดก าหนดหัว เรื่อ ง ส ารวจติดตาม ค้นหาวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้อ ง กาหนดวัต ถุ ประสงค์/ประเด็น
ที่ต้อ งการศึก ษา วางแผนการศึก ษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สถิติท่เี หมาะสม
สามารถอธิบายและวิจารณ์ ผ ลการศึก ษาได้ และสามารถนาข้อ มูล มาสรุป นาเสนอในที่ป ระชุ ม
วิชาการ หรือนาเสนอในรูปแบบการเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์ หรือตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการได้
นอกจากนัน้ ผู้ทาวิท ยานิพ นธ์ค วรมีว ินัย ของตนเอง โดยมีการแบ่งเวลาเพื่อ ทางานวิทยานิพนธ์
อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนร่วมกันกับอาจารย์ท่ปี รึกษา มีการนัดหมายกับอาจารย์ท่ปี รึกษาเป็ น
ระยะๆ อย่า งสม่ า เสมอ ตรงต่ อ เวลาที่นัด ไว้ เตรีย มประเด็น ในการศึก ษา เตรีย มหาทางเลือ ก
หลายๆ ทางในการขอคาปรึก ษา มีค วามสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อ ย่างคุ้มค่ า รวมถึง
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ ๆ และเพื่อนๆ ทีส่ นใจในสาขาเดียวกัน ทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม แบ่งปั นข้อมูล
และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่างปล่อยให้มคี วามรู้สกึ โดดเดี่ยวเหมือนตัวเองอยู่คนเดียวเพียงลาพัง
พยายามสร้างความชานาญในการค้นคว้าจากห้องสมุดและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ งานวิจยั เชิงปริมาณ
และเชิง คุ ณ ภาพ อ่ า นผลการวิเ คราะห์ จัด พิม พ์ น าเสนอ ในรู ป กราฟ ตาราง แผนภู ม ิ ตาม
ความเหมาะสม
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2. โครงร่า งวิท ยานิ พนธ์ การท าโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ใ ห้ม ีค วามสมบูร ณ์ ท่ีสุ ด
ในกระบวนการตัง้ แต่ต้น จะเป็ นการประกันให้มนใจได้
ั่
ว่านักศึกษาได้ทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ไปได้
ถูกทางและมีคุณภาพ
3. อาจารย์ทป่ี รึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ควรมีความสนใจและเชีย่ วชาญ
ในสาขานัน้ ไม่ใ ช่อ าจารย์ท่ านใดก็ไ ด้ มหาวิท ยาลัยที่ม ีช่อื เสีย งในต่ างประเทศจะขอให้ผู้ส มัค ร
เข้าเรียนแจ้งหัวข้อทีป่ ระสงค์หรือสนใจจะทาวิทยานิพนธ์ไปให้ดูก่อน เพื่อแสวงหาอาจารย์ทป่ี รึกษา
ซึง่ ยินดีจะเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา จึงจะตอบรับให้เข้าศึกษาได้
4. ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ท่สี นใจในเรื่อ งเดียวกัน การหาผู้เ ชี่ยวชาญหรือผู้สนใจใน
เรื่องเดียวกัน นอกจากจะหาได้จากการอ่านผลงานของท่านเหล่านัน้ แล้วอาจค้นหาได้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ภายในประเทศ สภาวิจยั แห่งชาติ เป็ นต้น
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่สาคัญคือห้องสมุด นักศึกษาจะต้องใช้ชวี ติ ให้คุ้มค่า
ในห้อ งสมุด ในหมาวิท ยาลัย ที่ม ีช่ ือ เสีย งในต่ า งประเทศจะจัด ห้อ งท างานเล็ก ๆ ให้นิ ส ิต ระดับ
ปริญ ญาเอกเป็ น รายบุ ค คล ในห้อ งสมุด เพื่อ สนับ สนุ น ให้ม ีก ารค้น คว้า ได้อ ย่า งเต็ม ที่ ห้อ งสมุด
ในต่างประเทศจะปิ ดเที่ยงคืน ซึง่ ในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทีส่ ามารถค้นคว้า
ได้ ท่ีบ้ า นผ่ า นเวิร์ล ไวด์ เ ว็บ (WWW) ดัง นั ้น ทุ ก คนไม่ ว่ า จะเป็ นนั ก ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ใด
ในประเทศหรือต่างประเทศ ก็มโี อกาสเท่าเทียมกัน
6. การใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยให้นักศึกษา
ทางานได้ประหยัดเวลา ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีความเป็ นระบบระเบียบ สวยงาม
7. การบริหารเวลา ปั ญหาสาคัญทีส่ ุดปั ญหาหนึ่ งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คือ หมดกาหนดเวลาหรือใกล้จะหมดเวลา ที่เป็ นเช่นนี้ก็คอื นักศึกษาจะเริม่ หาหัวข้อวิทยานิพนธ์
เมื่อได้เรียนรายวิชาต่างๆ ครบแล้ว กว่าจะได้หวั ข้อ กว่าจะทาโครงร่างวิทยานิพนธ์จนสอบผ่าน
ก็หมดเวลาลาศึกษาต่อ ทาให้ภารกิจด้านการงานเข้ามาแทรก ความสนใจและความมุ่งมันลดลง
่
ความห่างไกลจากอาจารย์ทป่ี รึกษา ห่างไกลจากแหล่งความรูต้ ่างๆ มีมากขึน้ ทาให้ทาวิทยานิพนธ์
อย่างรีบเร่ง ขาดคุณ ภาพได้ง่ายๆ โดยการบริหารเวลาในการเรียน คิดหัว ข้อวิทยานิพนธ์ตงั ้ แต่
เริม่ เรียน เก็บสะสมวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องตลอดเวลาของการศึกษาค้นคว้าวิชาใดๆ ก็ตามแต่ละวันที่
ผ่านไปจะมีเนื้อ หาสาระ ความรู้เพื่อ ทาวิทยานิพนธ์เ พิม่ ขึ้นอย่างต่ อเนื่อง ไม่ว่าจะทารายงานจะ
ทาสัมมนา ก็จะเลือกเนื้อหาสาระทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ ที่สนใจอยู่ มีการฝึกหัดใช้คู่มอื เขียนวิทยานิพนธ์
ให้ชานาญ โดยใช้รปู แบบอ้างอิงให้เหมือนการเขียนวิทยานิพนธ์ทุกครัง้ มการเขียนแผนการทางาน
ว่าเมื่อไรจะทาอะไร เพื่อทางานเสร็จทันเวลาในแต่ละขัน้ ติดไว้ในทีม่ องเห็นได้ชดั รวมทัง้ เผื่อเวลาไว้
สาหรับกรณีฉุกเฉินบ้าง จะสามารถทาให้งานวิทยานิพนธ์เสร็จทันเวลาได้อย่างมีคุณภาพ
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จากแนวคิด เกี่ย วกับ องค์ ป ระกอบการท าวิท ยานิ พ นธ์ ได้ แ ก่ ผู้ท าวิท ยานิ พ นธ์
โครงร่า งวิท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ท่ีป รึก ษา ผู้เ ชี่ย วชาญและผู้ส นใจในเรื่อ งเดีย วกัน แหล่ ง ข้อ มูล
สารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ และการบริห ารเวลา เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยให้นักศึกษา
สามารถดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ได้
2.2.3 กระบวนการทาวิ ทยานิ พนธ์
การทาวิทยานิพนธ์ จะมีขนั ้ ตอนดังนี้ (ฉลาด จันทรสมบัติ ; และทองสง่า ผ่อ งแผ้ว .
2555: 16-19)
1. ก าหนดประเด็นปั ญ หาที่น่า สนใจ เมื่อ เริม่ จะท าวิ ท ยานิ พนธ์ จะต้อ งสารวจ
ตนเองก่อนว่ามีความถนัด ความสนใจประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเป็ นพิเศษ พยายาม
คิดประเด็นปั ญหาไว้มากๆ แล้วทาการวิเคราะห์แยกแยะของประเด็นปั ญหานัน้ จากนัน้ ให้พจิ ารณา
ว่านักศึกษาสนใจประเด็นปั ญหาใดบ้าง เรียงลาดับความสนใจจากมากไปน้อย แต่ถ้าหากพิจารณา
ประเด็น ปั ญ หาแล้ว ยังไม่น่า สนใจ ให้อ่ า นหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจยั และวิท ยานิ พนธ์
เพื่อเป็ นตัวอย่างและใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นปั ญหาทีส่ นใจอีกครัง้ หนึ่ง
2. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่อ ได้ ป ระเด็ น ปั ญหาที่ ส นใจ
แล้วนักศึกษาต้องศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นปั ญหาทีเ่ ลือกไว้ รวบรวมเอกสาร
และงานวิจยั ไว้ให้มากทีส่ ุด
3. กาหนดหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยยข้อง
ท าให้ม องเห็น ภาพรวมของประเด็ น ปั ญ หาทัง้ หมด นั ก ศึก ษาลองตัง้ หัว ข้อ เรื่อ งวิท ยานิ พ นธ์
โดยหัว ข้อ เรื่อ งวิท ยานิ พ นธ์เ กิด จากข้อ มูล หลัก ฐานที่ไ ด้ร วบรวม ศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ปรึก ษาอาจารย์ควบคุ มวิทยานิพนธ์ เมื่อตัง้ หัวข้อเรื่อ งวิทยานิพนธ์จากการ
กาหนดกรอบที่นักศึกษาได้ศึกษาแล้ว ก็นาหัวข้อเรื่องไปปรึกษากับอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
เพื่อ ขอค าชี้แ นะ หรือ ปรับ ปรุ ง ปรับ เปลี่ย นหัว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ม ีค วามกระชับ สัน้ และได้
ใจความสาคัญ หลังจากนัน้ ให้ประเมินหัวข้อเรือ่ งวิทยานิพนธ์ว่าจะเลือกทาหัวข้อนี้หรือไม่
5. ก าหนดกรอบวิท ยานิ พ นธ์ เมื่อ ตัด สิน ว่ า จะท าวิทยานิ พ นธ์ต ามหัว ข้อ เรื่อ ง
วิทยานิพนธ์ทเ่ี ลือกไว้แล้ว ต่อไปจะต้องพิจารณาว่าจะวิเคราะห์และกาหนดกรอบความคิดเรื่องนัน้
ให้ชดั เจน โดยพิจารณาจากคาสาคัญของหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ การเลือกรูปแบบการวิจยั ตัวแปร
ทีศ่ กึ ษา ความมุง่ หมายของการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และข้อตกลงเบือ้ งต้น เป็ นต้น
6. เขีย นเค้ า โครงวิท ยานิ พ นธ์ เมื่อ ได้ แ นวทางการท าวิท ยานิ พ นธ์ จ ากการ
ก าหนดกรอบแล้ ว ก็ จ ะถึง ขัน้ ตอนการเขีย นเค้ า โครงวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่ง เค้ า โครงวิท ยานิ พ นธ์
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บทแรก ได้แก่ บทนา เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และวิธดี าเนินการวิจยั
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7. สอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ เมื่อ นั ก ศึ ก ษาเขีย นเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผ่านการตรวจแก้ไขจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว ก็ทาการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงการทาวิทยานิพนธ์
8. สร้างเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล การทาวิท ยานิ พนธ์ส่ ว นมาก
แล้ว มัก จะมีก ารสร้า งเครื่อ งมือ ขึ้น มาเอง แต่ ห ากมีเ ครื่อ งมือ ที่เ ป็ น มาตรฐานที่มคี นสร้างไว้แล้ว
ก็ไม่จาเป็ นต้องสร้างอีก เพียงนามาปรับใช้ให้เหมาะกับเรื่องวิทยานิพนธ์ท่ที า แต่ก่อนนาไปใช้จริง
ควรนาเครือ่ งมือไปทดลองใช้และหาคุณภาพของเครือ่ งมือว่าเป็ นอย่างไร เข้าเกณฑ์หรือไม่
9. เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย โดยนักศึกษา
ต้อ งมีการวางแผนอย่างรัดกุมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะถ้าไม่มกี ารวางแผนแล้ว จะทาให้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
10. วิเคราะห์ขอ้ มูล เมือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลมาครบเรียบร้อย มีการตรวจสอบข้อมูล
การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ขัน้ ต่อมาจึงใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
11. แปลผลและเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จแล้ว ก็นาผล
มาแปลผลข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสอบปากเปล่า
12. สอบปากเปล่ า ด าเนิ น การสอบปากเปล่ า โดยนั ก ศึก ษาจะต้ อ งส่ ง เล่ ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสอบปากเปล่าให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อน 1 สัปดาห์ หลังจากนัน้ ดาเนิน
การสอบตามวันเวลาทีก่ รรมการนัดหมาย
13. แก้ไขและทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ขัน้ ตอนนี้ถอื เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของ
การทาวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบปากเปล่าเสร็จ นักศึกษาต้องทาการแก้ไขตามคาชี้แนะของกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
จากกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ดงั กล่าว สามารถเริม่ ต้นจากกาหนดประเด็นปั ญหา
ที่น่าสนใจ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กาหนดหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ ปรึกษาอาจารย์
ควบคุมวิทยานิพนธ์ กาหนดกรอบวิทยานิพนธ์ เขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สร้า งเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เก็บ รวบรวมข้อ มูล วิเ คราะห์ข้อ มูล แปลผลและ
เขียนรายงานวิทยานิพ นธ์ สอบปากเปล่า และกระบวนการสุดท้ายคือ แก้ไขและทาวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
2.2.4 ปัญหาที่พบในกระบวนการทาวิ ทยานิ พนธ์
บุญ ชม ศรีส ะอาด (2532) ได้ก ล่ า วถึง ข้อ บกพร่อ งที่ม กั พบในการท าวิท ยานิ พ นธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผนการวิจ ัย ดัง นี้ 1) นั ก ศึก ษาหาหัว ข้อ เรื่อ งได้ช้า บางคนขาด
ความกระตือรือร้นในการหาเรื่องทีจ่ ะวิจยั บางครัง้ กว่าจะหาเรื่องอย่างจริงจังก็จวนสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษา 2) ไม่ได้วางแผนการวิจยั ไว้ในทุกขัน้ ตอน ทาให้ดาเนินการไม่ทนั และสาเร็จการศึกษาช้า
3) ในการวางแผนไม่ได้คานึงถึงความคลาดเคลื่อนหรือมีแผนสารองไว้ จึงมักไม่เป็ นไปตามแผน
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ที่คาดการณ์ไว้ 4) ไม่ได้พ ิจารณาถึงลักษณะของข้อ มูล ลักษณะของผลการวิเคราะห์ไว้ล่ว งหน้ า
และ 5) ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ทาการวิจยั อย่างรีบร้อน ทาให้ได้ผลงานวิจยั ทีข่ าดคุณภาพ
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อ ง ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องน้ อยเกินไป
ไม่พยายามแสวงหาทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องให้มาก จากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานการวิจยั
วารสาร หนั ง สือ พิม พ์ ฯลฯ ท าให้ ข าดรากฐานที่ส าคั ญ ทางทฤษฎี แ ละผลงานวิจ ัย และ 2)
ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเฉพาะบทสรุป ไม่ได้ศกึ ษาวิธดี าเนินการวัดตัวแปร และสิง่
ทีม่ คี ุณค่าอื่นๆ ทีท่ าให้การวิจยั ไม่รดั กุมเพียงพอ
3. การรวบรวมข้อมูลการวิจยั ดังนี้ 1) ใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่มคี ุณภาพต่ า
ขาดความเที่ยงตรงจึงทาให้ไม่อาจวัดค่าของตัวแปรนัน้ ได้อย่างสมบูรณ์ และ 2) คาตอบหรือข้อมูล
ทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างขาดความเทีย่ งตรง เช่น กลุ่มตัวอย่างตอบไม่ตรงสิง่ ทีต่ ้องการจะวัด ซึง่ คาตอบ
ทีน่ นั ้ จะมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริง
4. การออกแบบการวิจยั ดังนี้ 1) ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถเป็ นตัวแทนที่ดไี ด้
และมีจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งน้ อ ยเกิ น ไป 2) การเลือ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมัก ยึด เอาความสะดวก
ในการรวบรวมข้อมูลมากกว่าการเป็ นตัวแทนที่ดขี องประชากรที่งานวิ จยั นัน้ สามารถนาไปอ้างอิง
ยังกลุ่มอื่นๆ ได้ 3) ใช้แบบการวิจยั ทีม่ จี ุดอ่อน เช่น การทดลองโดยไม่มกี ลุ่มควบคุมเปรียบเทียบผล
หรือไม่มกี ารตรวจสอบจุดเริม่ ต้นของกลุ่มตัวอย่างทีต่ ้องการทราบผลของสภาพเงื่อนไขการทดลอง
4) การเลือ กตัว แปร ไม่ไ ด้เ ลือ กตามหลักเหตุ ผ ล ไม่ส ามารถอธิบายได้ว่าทาไมจึงศึกษาตัว แปร
เหล่านัน้ และ 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิ ยั ฝ่ าฝื นข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล และเลือกใช้สถิตวิ เิ คราะห์ทต่ี อบปั ญหาการวิจยั ได้ไม่สมบูรณ์เท่าทีค่ วร
5. การเขียนรายงาน ดังนี้ 1) ข้อบกพร่องโดยทัวไป
่ คือ ใช้ภาษาที่ไม่รดั กุมและ
ไม่มคี วามชัดเจน เขียนไม่ถูกต้องตามรูปแบบ การจัดระบบหัวข้อไม่ได้มองภาพรวมทัง้ ระบบ ทาให้
ยากต่ อ การท าความเข้า ใจ นอกจากนัน้ ยัง ขาดความคงเส้น คงวา ไม่ใ ช้ค าเดีย วกันตลอด เช่ น
“ค่าเฉลีย่ ” ทีใ่ ช้ในบทหนึ่ง แต่ใช้คาว่า “มัชฌิมเลขคณิต” ในอีกบทหนึ่ง เป็ นต้น และ 2) ข้อบกพร่อง
ในส่วนต่างๆ เช่น ภูมหิ ลังหรือความเป็ นมา เขียนไม่ชดั เจนว่าปั ญหาในการวิจยั คืออะไร เหตุใด
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรือ่ งนัน้ ไม่ได้เขียนโดยใช้กรอบแนวคิดของตนเองเป็ นสาคัญ แต่จะเอาข้อความ
คากล่าวของคนอื่นมาเรียงต่อๆ กัน จุดมุ่งหมายของการวิจยั เขียนได้ไม่ครอบคลุม และไม่ชดั เจน
ความสาคัญของการวิจยั เขียนไม่ชดั เจน และมักอ้างความสาคัญเกินขอบเขตของผลการวิจยั เรือ่ งนัน้
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ใช้หวั ข้อต่างๆ ไม่เหมาะสม บางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกั บเรื่องที่
ทาการวิจยั อย่างแท้จริง ขาดการสรุปแต่ละเรือ่ ง และขาดการเชื่อมโยงเรือ่ งทีจ่ ะวิจยั การเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่ได้จดั ระบบการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ได้ง่าย การใช้ภาษาไม่ชดั เจน ไม่รดั กุมเพียงพอ การสรุปผลการวิจยั ไม่ชดั เจนและรัดกุมเพียงพอ
และการอภิปรายผลมัก เป็ นการสรุปผลการวิจยั ไม่ได้อภิปรายผลอย่างแท้จริง กรณีผ ลการวิจยั
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ไม่อาจให้เหตุผลทีน่ ่าเชื่อถือเพื่ออธิบายลักษณะทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว
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นอกจากนี้ การทาวิทยานิพนธ์ม กั ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการกาหนดเรื่องหรือหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ เช่น หัวข้อกว้างเกินไปหรือแคบเกินไป เป็ นหัวข้อที่นักศึกษาไม่ถนัด ไม่สนใจ หรือ
เป็ นหัวข้อที่ไม่มคี วามส าคัญ และไม่เห็นประโยชน์ ต่อส่ว นรวม หรือ เป็ นหัวข้อ ที่ซ้าซ้อนกับหัวข้อ
ที่มผี ู้ทาวิจยั มาแล้ว เป็ นต้น ปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการทาวิจยั เช่น การค้นหาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กี่ยวข้อง การกาหนดวิธกี ารวิจยั การเขียนวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น ปั ญหาเกี่ยวกับอาจารย์ทป่ี รึกษา
ปั ญหาเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ และปั ญหาเกี่ ยวกับทุนใน
การทาวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น (สุมาลี สังข์ศรี; และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. 2549: 10-15)
จากปั ญหาข้างต้น จึงพอสรุปปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่
ปั ญ หาการก าหนดหัว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ ปั ญ หาในกระบวนการท าวิท ยานิพ นธ์ ปั ญ หาด้านทัก ษะ
การทาวิจยั ปั ญหาเกี่ยวกับอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ ปั ญหาการวางแผนและการบริหารเวลา
ในการทาวิทยานิพนธ์ และปั ญหาทุนในการทาวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
จากแนวคิดพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์ขา้ งต้น โดยได้อธิบายความหมายของพฤติกรรม
การทาวิทยานิพนธ์ องค์ประกอบทีส่ าคัญของการทาวิทยานิพนธ์ กระบวนการทาวิทยานิพนธ์ และ
ปั ญ หาที่พ บในกระบวนการท าวิท ยานิ พ นธ์ เป็ น ต้ น และเนื่ อ งจากในการวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การ
ทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ จึงต้องใช้ความสามารถและทักษะเป็ นพิเศษ โดยทาวิทยานิพนธ์
อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด หลีกเลี่ยงการเกิดปั ญ หาเหล่านี้ใ ห้น้อยที่สุ ด จึงต้อ งมีการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน เพื่ อ เชื่ อ มโยงสู่ พ ฤติ ก รรมการ
ทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2.3 แนวคิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
2.3.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
เนื่องจากการทาวิทยานิพนธ์ ก็ถอื เป็ นการทางานวิจยั ในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนัน้ ผู้วจิ ยั
มีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์ ว่าต้องทาอย่างไรจึ งจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุ ด
โดยเชื่อ มโยงแนวคิด ประสิท ธิภ าพในการท างานเข้ า สู่ พ ฤติ ก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการทางาน (Efficiency) มีผใู้ ห้นิยามไว้มากมาย ได้แก่ สมโภช จัตุพร
(2543: 11) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทางาน เป็ นผลการปฏิบตั ิงาน (Performance) ถ้ามีผล
การปฏิบตั งิ านทีด่ ี แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการทางานสูง และในทางตรงข้าม ถ้ามีผลการปฏิบตั งิ าน
ทีไ่ ม่ดี แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการทางานต่ า ส่วน ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538: 2) ได้ให้ความหมาย
เพิม่ เติมว่า ประสิทธิภาพ เป็ นการทางานที่มคี ุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทัน เวลา
ผู้ท่ีป ฏิบ ัติง านมีจ ิต ส านึ ก ที่ดีใ นการท างาน และการบริก ารเป็ น ที่พ อใจต่ อ ผู้ ม ารับ บริก าร และ
อรรถวุฒ ิ ตัญธนาวิทย์ (2544) ได้กล่าวถึงแนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ปั จจัย
นาเข้า (Input) โดยพิจารณาถึงความพยายาม ความพร้ อม ความสามารถ ความคล่องแคล่วในการ
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ปฏิบ ัติง าน พิจ ารณาเปรีย บเทีย บกับ ผลที่ดีค ือ ความพึง พอใจของผู้ ร ับ บริก ารหรือ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการทางาน หมายถึง
การปฏิบตั ิงานของบุคคลที่ทาด้วยความพยายาม ความพร้อ ม ความสามารถ ความคล่อ งแคล่ ว
ในการปฏิบตั งิ าน ให้เกิดการทางานทีม่ คี ุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทันเวลา คุม้ ค่า ซึง่ สามารถ
ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี นเองได้ตงั ้ ไว้
2.3.2 แนวคิ ดการวัดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ประสิท ธิภ าพ เป็ น เรื่อ งของการใช้ ปั จ จัย และกระบวนการในการด าเนิ น งานโดย
มีผลผลิตที่ได้รบั เป็ นตัวกากับในการแสดงประสิทธิภาพของการดาเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของ
ประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกาไรที่ได้รบั ซึ่งถ้า
ผลกาไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไร ก็ยงิ่ แสดงว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่ได้แสดง
ออกเป็ นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงออกด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และ
เวลาในการปฏิบตั อิ ย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มกี ารสูญเปล่าเกินความจาเป็ น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์
หรือ เทคนิ ค วิธ ีก ารปฏิบ ัติท่ีเ หมาะสมสามารถน าไปสู่ก ารบัง เกิด ผลได้เ ร็ว ตรงและมีคุ ณ ภาพ
โดยบุ ค คลที่ม ีป ระสิท ธิภ าพในการท างาน คือ บุ ค คลที่ม ีค วามตัง้ ใจในการปฏิบ ัติง านอย่ า ง
เต็มความสามารถ ใช้กลวิธหี รือเทคนิคการทางานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็ นผลงานที่มคี ุณภาพ
เป็ นทีน่ ่ าพอใจ โดยสิน้ เปลืองทุนค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสุขและพอใจ
ในการทางาน เป็ นบุคคลทีม่ คี วามพอใจจะเพิม่ พูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลง
วิธกี ารทางานให้ได้ผลดียงิ่ ขึน้ (สมใจ ลักษณะ. 2549: 7)
จาเนียร จวงตระกูล (2531: 28) ได้สรุปวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 3 วิธ ี ดังนี้
1. การวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยตรง คือ จะมุ่งไปที่ผลของงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
ว่ามีลกั ษณะอย่างไร โดยกาหนดมาตรฐานขึน้ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการวัดเสียก่อน แล้วจึงเปรียบเทียบ
ผลงานกับเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้
2. การวัดเพื่อ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยทางอ้อ ม วิธ ีน้ีส่ ว นมากจะวัดลักษณะ
ของการแสดงออกในการปฏิบตั งิ านเป็ นส่วนใหญ่ เพราะลักษณะของการแสดงออกในการปฏิบตั งิ าน
นัน้ สามารถบ่งชีส้ งิ่ ทีต่ อ้ งการวัดได้ ซึ่งจะต้องมีการกาหนดคุณลักษณะและระดับค่าของคุณลักษณะ
ถือเป็ นระดับค่าของผลการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งการ
3. การวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยทางตรงและทางอ้อมรวมกัน จะทาให้การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีความสมบูรณ์และเชื่อถือได้มากขึน้
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538: 2) ได้กล่าวถึงวิธกี ารในการวัดประสิทธิภาพในการทางาน
โดยประสิทธิภาพเป็ นสิง่ ทีท่ าการวัดได้ในหลายมิติ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการพิจารณา ดังนี้
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1. ประสิทธิภาพในมิตขิ องค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากร
การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีทม่ี อี ย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิดการสูญเสียให้น้อยทีส่ ุด
2. ประสิทธิภาพในมิตขิ องกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทางานทีถ่ ูกต้อง
ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีทส่ี ะดวกกว่าเดิม
3. ประสิทธิภาพในมิตขิ องผลผลิตและผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ การทางานที่มคี ุณภาพ
เกิด ประโยชน์ ต่ อ สัง คม เกิด ผลก าไร ทัน เวลา ผู้ท่ีป ฏิบ ัติง านมีจ ิต ส านึ ก ที่ดีใ นการท างาน และ
การบริการเป็ นทีพ่ อใจต่อผูม้ ารับบริการ
จากแนวคิดเรื่องการวัดประสิทธิภาพในการทางานข้างต้น ผู้ว ิจยั เล็งเห็นว่าการวัด
ประสิทธิภาพในการทางานที่ดี เป็ นการวัดว่าบุคคลสามารถปฏิบตั ิงานใดๆ บรรลุ ผลสาเร็จตาม
เป้ าหมายของงานที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ โดยสิง่ สาคัญที่ต้องการจะเน้นนัน่ คือ ประสิทธิภาพในมิติ
ของกระบวนการ ดูกระบวนการและขัน้ ตอนในการทางาน ตัง้ แต่เริม่ ต้นของการทางานไปจนสิ้นสุด
ของการทางานนัน้ ๆ จะทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร
2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาหรับกระบวนการในการทาวิทยานิพนธ์นัน้ กลุ่มอาร์ดีไดเรคท์ (ปิ ยวรรณ บุญ เพ็ญ .
2550: 15-16; อ้างอิงจาก RDDirect. 2004: 1-2) ได้สรุปกระบวนการในการวิจยั ต้องประกอบด้วย
1. การกาหนดประเด็นปั ญหาในการวิจยั ว่าตนมีเป้ าหมายในการศึกษาเป็ นอย่างไร
มีการตัง้ สมมติฐานเป็ นอย่างไร อะไรคือประเด็นที่เป็ นสิง่ ที่ค้นพบใหม่และจะเกิดผลประโยชน์เพียง
พอทีจ่ ะทาการศึกษาได้หรือไม่
2. การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ การค้นหาข้อมู ลที่ปรากฎอยู่แล้วในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ทีต่ นต้องการศึกษาเพื่อเป็ นฐานข้อมูล
3. การวางแผนการศึกษาและการพัฒนาวิธกี ารศึกษา ว่าในสิง่ ทีต่ นศึกษาตามแนวทาง
การศึกษาในทางใดทางหนึ่งเป็ นสิง่ ทีเ่ หมาสมทีจ่ ะได้คาตอบของการศึกษานัน้ มีความสนใจในกลุ่ม
ประชากรใด และความน่าจะเป็ นของกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะศึกษานัน้ เพียงพอหรือไม่ทจ่ี ะทาการศึกษา
4. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เขียนบนหลักวิชาการของตน ซึ่งอาจเขียนเองหรือ
ได้ผ่ านการปรึก ษากับผู้ทรงคุ ณ วุ ฒ ิมาแล้ว ทัง้ นี้ ต้ องเขียนให้ม ีความครอบคลุ มถึงภาพรวมของ
การศึกษา วัตถุ ประสงค์ รูปแบบกระบวนการ ประโยชน์ ท่ีได้ และทรัพยากรและตุ้นทุ นที่ต้องใช้
ในการศึกษา
5. การตัง้ งบประมาณส าหรับ การศึก ษา โดยมีก ารค านวณรายจ่ า ยทุ ก รายการ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่างทีท่ าการศึกษาตามความเป็ นจริง
6. การกาหนดเป้ าหมายของผลผลิตที่จะสามารถนามาปฏิบตั ไิ ด้ ได้แก่ การชี้แจงว่า
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการศึกษาในขอบข่ายของตนได้แก่อะไรบ้าง สามารถวัดได้อย่างไร
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7. การก าหนดวิธกี ารเก็บข้อ มูล โดยวางรูปแบบและกาหนดวิธ ีการที่จะเก็บข้อ มูล
อย่างชัดเจน มีการวางแผนล่วงหน้าในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
8. การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล และแปลความหมายข้อ มู ล มีก ารก าหนดสถิติท่ีใ ช้ และ
วางรูปแบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม มีความถูกต้องตามกระบวนการ
9. การระบุผ ลและระบุข้อ ค้นพบที่ได้จากการวิจยั ได้แก่ การสรุป ผลการวิจยั ที่ไ ด้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยความเป็ นจริง และสรุปผลบนฐานของความรูท้ เ่ี ชื่อถือได้
10. การเขียนรายงานผลการศึกษา ได้แก่ การเขียนรายงานอย่างระมัดระวังให้ม ี
ความกระจ่า งในผลที่เ กิด ขึ้น ตามหลัก วิช าการ มีก ารเขีย นสรุป ประเด็น และเป้ า หมายที่ว างไว้
อย่างชัด เจน รวมถึงมีก ารเตรียมความพร้อ มในเรื่อ งของรายงานผลการศึก ษาในรูป แบบต่ างๆ
ทีม่ คี วามเหมาะสม เช่น การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในงานสัมมนา การเขียนผลงานลงสู่วารสารวิชาการ
เป็ นต้น
หากพิจารณาตามกระบวนการในการทางานวิจยั ข้างต้น ผู้วจิ ยั เห็นว่ าการประเมินการ
ทาวิทยานิพ นธ์ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีการวัดที่ครอบคลุมกระบวนการวิจยั ทัง้ หมด
ตัง้ แต่ แ รกเริม่ ไปจนถึงการดาเนินงานเสร็จสิ้น โดยเริม่ ตัง้ แต่ การทาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ สอบ
โครงร่างวิทยานิพ นธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเ คราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล รวมไปถึง
การเขียนรายงานผลงานวิจยั ไปเผยแพร่ให้สงั คมได้รบั ทราบถึงคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจยั
แนวคิดการประเมินคุณ ค่าและคุ ณภาพการวิจยั ที่จะมีการประเมินคุณค่าของงานวิจยั
โดยให้พจิ ารณาจากผลประโยชน์ ของผลงานที่ได้รบั ต่อ สังคม และประเมินคุ ณภาพของงานวิจยั
จากพฤติร รมการวางแผนก่ อ นเริ่ม งานการปฏิบ ัติใ นช่ ว งท างาน จนกระทัง่ ถึง ขัน้ สุ ด ท้า ยของ
การทาพฤติกรรมภายหลังผลงานแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (วัลลภ กันทรัพย์. 2539)
1. การประเมินคุณภาพของงานวิจยั คือ การประเมินที่ดูจากรายงานการวิจยั ทีผ่ ู้วจิ ยั
ได้นาเสนอว่าตนได้มกี ารดาเนินการเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการวิจยั ได้ดาเนินไปได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบวิธวี จิ ยั หรือไม่ ส่วนประกอบย่อยๆ ที่เป็ นข้อกาหนดในงานวิจยั ตัง้ แต่ การระบุปัญหา
การตัง้ วัตถุ ประสงค์ การตัง้ สมมติฐาน การกาหนดตัว แปรและกลุ่ มตัว อย่าง การสร้างเครื่อ งมือ
การรวบรวมข้อมูล การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุปผล อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ
ทัง้ หมดนี้ถูกต้อง มีความเหมาะสมสอดคล้อง และมีความชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
2. การประเมินประโยชน์ใช้งานของการวิจยั คือ การประเมินทีด่ ูว่าผลงานวิจยั ที่ทานี้
เป็ นผลงานที่ต อบสนองปั ญ หาหรือ ความต้อ งการที่มอี ยู่จริงๆ หรือ ไม่ จะนาไปใช้ประโยชน์ คือ
แก้ ปั ญ หาหรือ ตอบสนองความต้ อ งการได้ เ พีย งใด ถ้ า เป็ น ผลงานวิจ ัย ทางสัง คมศาสตร์ห รือ
ทางการศึกษา ผลงานวิจยั อาจจะออกมาเป็ นสภาพความเป็ นจริง ข้อเสนอแนะ รูปแบบ แนวปฏิบตั ิ
วิธ ีก าร ซึ่งอาจมีส่อื ประกอบด้ว ย เป็ นสิ่งที่ผู้ว ิจยั สรุปว่าได้ข้อ ค้นพบจากการวิจยั และเสนอให้ม ี
การนาไปใช้ ประเด็นที่ส นใจคือ การวิจ ยั นัน้ สืบเนื่อ งจากปั ญ หาหรือ ความต้อ งการที่มอี ยู่จริง ๆ
หรือไม่ และผลงานวิจยั นัน้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการได้จริง
เพียงใด
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3. การประเมิน ความส าเร็จ ในการน าผลงานวิจ ัย ไปใช้เ พื่อ แก้ ปั ญ หาหรือ สนอง
ความต้องการ คือ เมื่อผลงานวิจยั นาเสนอออกมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ หรือวิ ธกี าร แล้วนาไปใช้จริง
จะมีผลทาให้ปัญหาหรือความต้องการหมดไปจริงหรือไม่
แนวคิด การประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านวิจ ัย มีค วามเกี่ย วข้ อ งกับ เกณฑ์ ม าตรฐาน
และคุณลักษณะและระดับค่าของการปฏิบตั งิ านวิจยั โดยได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 ประเภท
ดังนี้ (สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์. 2540)
1. การประเมิน แผนงานวิจ ยั หรือ การประเมิน ข้อ เสนอโครงการวิจ ัย ( Research
proposal) ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ประการ คือ การพิจารณาโจทย์วจิ ยั (Research question)
วิธวี ทิ ยาการวิจยั (Research methodology) โดยถ้าใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั เหมาะสมก็ จะทาให้คาตอบ
ซึ่งเป็ น ผลวิจยั ที่ต อบปั ญ หาหรือ โจทย์ว ิจยั และแผนการบริห ารงานวิจยั ซึ่งเป็ นการจัดแผนงาน
แผนคน และแผนเงินให้สอดคล้องภายใต้ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ตลอดจนกลยุทธ์การบริหารงานวิจยั
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ข้อเสนอโครงการวิจยั ทีด่ เี ป็ นโครงการวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะ SMART
S Specific
ความเฉพาะเจาะจง
M Measurable วัดผลได้
A Attainable ทาให้บรรลุผลได้
R Reasonable สมเหตุสมผล
T Timeliness ทาให้สาเร็จอย่างดีได้ภายในเวลาทีก่ าหนด
ข้อ เสนอโครงการวิจ ัย ที่ SMART จะท าหน้ า ที่ท ัง้ 3 ประการ คือ ประการแรก
เป็ นแผนปฏิบตั ิก ารเพื่อใช้ส่อื สารกันในหมู่นักวิจยั ซึ่งจะมีความสาคัญ เป็ นอย่างยิง่ ในการลงมือ
ดาเนินการวิจยั ตามข้อเสนอโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ ประการที่สอง เป็ นเอกสารสาหรับเสนอให้
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้ให้ความเห็นเพื่อการนาข้อมูลย้อนกลับมาทาการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้ดยี งิ่ ขึน้
และประการทีส่ าม คือ ข้อเสนอโครงการวิจยั เป็ นสัญญาในกรณีทม่ี กี ารลงนามในสัญญาแล้ว ข้อเสนอ
โครงการวิจยั จะเป็ นเนื้อหาสาระสาคัญของสัญญาทีน่ กั วิจยั จะต้องปฏิบตั ติ าม
2. การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ข องงานวิ จ ั ย ( Formative) เป็ นการประเมิ น
การดาเนินงานหรือการปฏิบตั งิ านวิจยั ตามข้อเสนอโครงการวิจยั กล่าวคือ เป็ นการนาแผนงานวิจยั
ทีเ่ ขียนในรูปข้อเสนอโครงการวิจยั สู่การปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลความก้าวหน้าตามแผนทีก่ าหนดไว้ให้มาก
ที่สุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้ การประเมินความก้าวหน้ าของงานวิจยั มุ่งประโยชน์ ในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานวิจยั อย่างทันท่วงที ในกรณ๊ทม่ี ปี ั ญหาและอุปสรรคในการวิจยั คาถามหลักในการประเมิน
ความก้ า วหน้ า ของงานวิจ ยั คือ นัก วิจ ัย ได้ป ฏิบ ัติง านวิจ ยั ตามข้อ เสนอโครงการวิจ ัย เพีย งใด
เป็ นเพราะเหตุ ใ ด นัก วิจยั ประสบปั ญ หาและอุ ปสรรคในการดาเนินงานวิจยั อะไรบ้าง และแก้ไข
อย่างไร ผลการดาเนินงานวิจยั มีความก้าวหน้าตามแผนทีก่ าหนดไว้หรือไม่ และได้ดาเนินการปรับ
แผน หรือมีกลยุทธ์การเร่งรัดอย่างไรบ้าง ซึง่ หลักในการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจยั สรุปได้
ดังนี้
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ข้อเสนอโครงการวิจยั
และการปฏิบตั ิ
งานวิจยั

=

การปฏิบตั งิ านวิจยั ตาม
มาตรฐานและแผนที่
กาหนดในการวิจยั

+

การหลีกเลีย่ ง
ข้อผิดพลาด
หรือหลุมพลาง

ภาพประกอบ 1 หลักในการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจยั
ทีม่ า: สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์ (2540)
3. การประเมินงานวิจยั เป็ นการประเมินรวมสรุปคุณค่าและคุณภาพของงานวิจยั ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ และเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญ กาหนดว่างานวิจยั จะเป็ นประโยชน์นาไปใช้ได้มาก
น้ อ ยเพีย งใด ถ้า งานวิจ ยั ไม่ม ีคุ ณ ภาพ งานวิจ ัย ชิ้น นัน้ ก็ไ ม่ม ีป ระโยชน์ ไม่ว่ า ทางวิช าการและ
การประยุกต์ใช้แก้ปัญหา อีกทัง้ เป็ นอันตรายถ้าผูใ้ ช้นาไปใช้เป็ นฐานในการตัดสินใจ โดยไม่ทราบว่า
เป็ นงานวิจยั ทีไ่ ม่มคี ุณภาพ เชื่อถือไม่ได้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านวิจยั ของสมหวัง
พิธ ิย านุ ว ัฒ น์ (2540) เนื่ อ งจากแนวคิด นี้ ไ ด้ก ล่ า วถึง เกณฑ์ม าตรฐานในการประเมิน งานวิจ ัย
โดยนามาประยุกต์กบั การทาวิทยานิพนธ์ เพราะการทาวิทยานิพนธ์ถอื เป็ นการทาวิจยั เช่นเดียวกัน
เริม่ ตัง้ แต่เริม่ ต้นวางแผนในการสร้างโครงร่างวิทยานิพนธ์ ความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์
และการเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการวิจยั ซึ่งถือเป็ นเกณฑ์มาตรฐาน
ทีน่ ักวิจยั ควรกระทา ดังนัน้ เกณฑ์ดงั กล่าวนี้จงึ เป็ นการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการทาวิจยั
หรื อ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผู้ ว ิ จ ั ย ได้ ส รุ ป ต ารางการวั ด พฤ ติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ตาราง 1 ประเด็นการวัดพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะการดาเนิ นงาน
ระยะเริม่ ต้นทาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์

ระยะดาเนินการในการทา
วิทยานิพนธ์

สิ่ งที่ต้องปฏิ บตั ิ
กาหนดปั ญหาการวิจยั

เกณฑ์
กาหนดจากความต้องการของประเทศ
หรือยุทธศาสตร์วจิ ยั ด้านต่างๆ
การทบทวนวรรณกรรม
มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเพียงพอ
การวางแผนการดาเนินงาน
วางแผนระยะเวลา จัดสรรงบประมาณ
วิจยั
เหมาะสม ใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั สอดคล้อง
กับแผนดาเนินงานวิจยั มีการกาหนด
กลุม่ ประชากรกับกลุม่ ตัวอย่างชัดเจน
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เขียนถูกต้องตามหลักของมหาวิทยาลัย
ดาเนินการสร้างเครือ่ งมือวัด/ ดาเนินการสร้างเครือ่ งมือและตรวจสอบ
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
คุณภาพเครือ่ งมือตามแผนทีว่ างไว้
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ติดต่อประสานงาน/
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์/แปลผลข้อมูล
เขียนรายงานผลการศึกษา
ระยะการเขียนรายงานเพือ่
เผยแพร่ภายหลังเสร็จสิน้
กระบวนการวิจยั

การเขียนเพือ่ เผยแพร่
ผลงานวิจยั

เป็ นไปตามแผนงานทีไ่ ด้กาหนดไว้
หากมีปัญหาเกิดขึน้ สามารถปรับแผนให้
สามารถดาเนินการต่อได้
การวิเคราะห์และแปลผลถูกต้องตาม
วิธวี ทิ ยาการวิจยั
มีการเขียนผลการศึกษาเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
ได้เขียนรายงานผลงการวิจยั เพือ่
เผยแพร่ผลงานวิจยั

กล่ า วโดยสรุ ป พฤติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง
การที่นักศึกษาได้แสดงออกในการปฏิบตั งิ านวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของงาน
วิทยานิพนธ์นัน้ ๆ โดยประเมินพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ประเมิน
จากพฤติกรรมผลการปฏิบตั ิงาน และเป้ าหมาย/วัตถุ ประสงค์เป็ นไปตามแผนงาน สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิในระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 2) การปฏิบตั ใิ นระยะ
ดาเนิน การในการทาวิทยานิพนธ์ และ 3) การปฏิบตั ิใ นระยะสิ้นสุดกระบวนการทาวิทยานิพนธ์
ซึ่ง ในการศึก ษาครัง้ นี้ ท าการศึก ษาเพียง 2 ระยะเท่ า นัน้ เนื่ อ งจากเป็ นกระบวนการสิ้น สุ ด ของ
การทาวิทยานิพนธ์ ส่วนการเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการวิจยั ซึ่งเป็ น
เงือ่ นไขของการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ได้เกีย่ วข้องกับการทาวิทยานิพนธ์
2.5 การวัดพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผู้ว ิจยั ได้ส ร้า งแบบวัดขึ้นตามแนวทางการประเมิน ผลการสอบปากเปล่ า วิท ยานิ พนธ์
ของบัณ ฑิต ศึก ษา มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ เพื่อ ให้ เ หมาะสมกับ การท าวิท ยานิ พ นธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) การปฏิบตั ิในระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ จานวน
15 ข้อ และ 2) การปฏิบตั ใิ นระยะดาเนินการในการทาวิทยานิพนธ์ จานวน 9 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ น
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า

ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์สาเหตุของพฤติ กรราม
เมื่อ พิจ ารณาการท าวิท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ป ระสบความส าเร็จ ในฐานะเป็ นกระบวนการ
มี 3 องค์ป ระกอบที่ส าคัญ คือ ด้า นหลัก สู ต รการเรีย นการสอน ด้า นคณะกรรมการที่ป รึก ษา
วิท ยานิ พ นธ์ และด้านนัก ศึก ษา แต่ ล ะองค์ป ระกอบต้อ งมีค วามสัมพัน ธ์ซ่ึงกัน และกัน และเป็ น
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กระบวนการต่อเนื่อง ดังภาพประกอบ 2 ซึง่ จะเป็ นแนวทางการทาวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จ
ได้ดงั มีรายละเอียดดังนี้ (สมศักดิ ์ ศรีสนั ติสุข. 2544)

ด้านคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

ด้านนักศึกษา

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของการทาวิทยานิพนธ์
ทีม่ า: สมศักดิ ์ ศรีสนั ติสุข (2544: 99)
1. ด้ า นหลักสูตรการเรี ย นการสอน กระบวนการในการจัด การเรีย นการสอนตาม
หลักสูตรต้องมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณภาพการบริการให้กบั
นักศึกษามากทีส่ ุด ในด้านนโยบายของสถาบันการศึกษา คณะ และภาควิชาที่มคี วามเห็นชอบกับ
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ประเด็น
หัว เรื่อ งของการท าวิทยานิ พนธ์ หลักสูต รมีเ นื้ อ หาวิชาต่ า งๆ ที่เ หมาะสมกับ
กระบวนการนาไปสู่
การทาวิทยานิพนธ์ คุ ณภาพของคณาจารย์ผู้สอนที่มคี วามรู้และ
ความสามารถในการถ่ายทอด และความพร้อมของห้ อ งสมุดที่จะให้นักศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง
ย่อมจะเป็ นแนวทางให้นักศึกษา
มีความรูจ้ ริง และสามารถทาวิทยานิพนธ์ให้ประสบ
ความสาเร็จได้
2. ด้ านคณะกรรมการที่ ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
นัก ศึก ษาต้ อ งมีค วามสัม พัน ธ์ท่ีดีต่ อ กัน และเข้า ใจกัน ดัง นัน้ การเลือ กคณะกรรมการที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษาจึงมีความสาคัญ
โดยนั ก ศึก ษาควรปรึก ษาอาจารย์ท่ีป รึก ษาทัว่ ไป หรือ หัว หน้ า ภาควิช า หรือ ขอค าแนะน า
จากนัก ศึก ษารุ่นพี่เ พื่อ เลือ กคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มคี วามสนใจและความชานาญในหัว ข้อ ที่
ทาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นไปอย่างราบรื่น สม่าเสมอ และต่อเนื่อง ซึง่ ทาให้
นักศึกษามีความตัง้ ใจและกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าทาวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จ
3. ด้านนั กศึกษา นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีบุคลิกภาพที่สาคัญหลายอย่าง
คือ เป็ นคนที่มคี วามรับผิดชอบในงานที่ได้รบั มอบหมายให้ทา มีความตัง้ ใจใฝ่ ศึกษาด้วยตนเอง
มีความอดทนในด้านรับคาปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษา มีความขยันหมันเพี
่ ยรในการศึกษา
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง มีความใจกว้างรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื แล้วนามาปรับใช้ มีความคิดริเริม่ จาก
การได้ค้นคว้ามาพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ นอกจากนี้นักศึกษาต้องมีการปรับตัว
เพื่อนาไปสู่สมั พันธภาพที่ดรี ะหว่างครอบครัว เพื่ อนฝูง และหน่ วยงานของตนในด้านการจัดสรร
แบ่งเวลาให้เ หมาะสม และความสัม พันธ์ด้านอื่นๆ ตลอดจนนักศึกษาต้อ งมีงบประมาณในการ
ท าวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่ง อาจจะเป็ นทุ น ส่ ว นตัว หรือ ได้จ ากการขอทุ น ท าวิท ยานิ พ นธ์ โดยส าหรับ
ด้า นนั ก ศึก ษานี้ เป็ นองค์ป ระกอบที่ส าคัญ และเป็ น กระบวนการที่เ กี่ย วกับ การพัฒ นาความ
เป็ นนักศึกษา จากกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม ตัง้ แต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ในระดับครอบครัว
โรงเรียนมหาวิทยาลัย และหน่ วยงานต่างๆ ซึง่ แต่ละสถาบันมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาการด้านความรู้
ความสามารถ และความมันใจของนั
่
กศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จได้
ดัง นั น้ จะเห็น ได้ว่ า การท าวิท ยานิ พ นธ์ใ นฐานะเป็ น กระบวนการมิใ ช่ อ งค์ป ระกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งเท่านัน้ ที่สาคัญ แต่เป็ นองค์รวมขององค์ประกอบทุกๆ ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์
ต่ อ กัน อย่า งสม่ า เสมอ และต่ อ เนื่อ ง การท าวิท ยานิ พ นธ์ใ ห้ป ระสบความส าเร็จ ได้นัน้ จึง ต้อ งมี
การพัฒ นาองค์ ค วามรู้ร่ ว มกัน ระหว่ า งหลัก สู ต รการเรีย นการสอน คณะกรรมการที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์และนักศึกษา จึงจะทาให้พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
มากทีส่ ุด
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพของนั ก ศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติในสาเหตุของการเกิด โดยมีทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรม
ที่ครอบคลุมทัง้ สาเหตุภายในและภายนอกตัวบุคคลในการอธิบายพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
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อย่างมีประสิทธิภาพในครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ใช้แนวทางรูปแบบปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism model)
ที่ ก ล่ า วถึ ง สาเหตุ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด พฤติ ก รรม
การท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่า งมีประสิท ธิภาพ อาศัย แนวทางการตัง้ สมมติฐ านการวิ เ คราะห์อิทธิพ ล
เชิงเส้น ตามแนวรูป แบบทฤษฎีปฏิส ัมพันธ์นิ ยม โดยตัง้ สมมติฐานในเชิงของกลุ่ ม ตัว แปรอิส ระ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม จากหลักการของรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวแปร
จิตลักษณะเดิม และกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม เป็ นกลุ่มตัวแปรอิสระที่สามารถส่งอิทธิพล
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมไปสู่ตวั แปรตาม โดยอิทธิพลทางอ้อ มนัน้ ส่งผ่ านกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ส่งอิทธิพลทางตรงไปสู่ตวั แปรตาม
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2550)
ในการกาหนดตัวแปรเชิงเหตุจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาทีผ่ ่านมา พบว่า
ในส่วน 1) ปั จจัยจิตลักษณะ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก 2) ปั จจัย
สถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ บรรยากาศในการวิจยั และคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
3) ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั และความเชื่ออานาจ
ในตนในการทาวิทยานิพนธ์

ตอนที่ 4 ปัจจัยเชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในส่วนนี้เป็ นการนาเสนอปั จจัยระดับบุคคลที่เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุของนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิต ศึก ษาที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการทาวิท ยานิพนธ์อ ย่า งมีป ระสิท ธิภาพ โดยใช้รูป แบบ
ปฏิสมั พันธ์นิยมมาอธิบาย โดยมีการกาหนดปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ปั จจัยจิตลักษณะ ปั จจัยสถานการณ์
ทางสังคม และปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ปัจจัยจิ ตลักษณะตามสถานการณ์
จากรูปแบบปฏิส มั พันธ์นิยม ปั จจัยจิต ลักษณะตามสถานการณ์ เป็ นปั จจัยที่เ กี่ยวข้อ ง
ทางด้านจิตลักษณะของบุคคลที่เป็ นผลของปฏิสมั พันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบนั ของบุคคลกับ
จิต ลัก ษณะเดิมของเขาทาให้เกิดจิต ลักษณะตามสถานการณ์ใ นบุค คลนัน้ โดยปั จจัยจิต ลักษณะ
ตามสถานการณ์ท่จี ะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั และความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
4.1.1 การรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
ความหมายการรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
แนวคิ ด การรับ รู้ ค วามสามารถของตน แบนดู ร า ( Bandura. 1977) กล่ า วว่ า
ความเชื่อมันในความสามารถของตนจะเป็
่
นสิง่ ที่ตดั สินว่าบุคคลจะสามารถกระทาพฤติกรรมใดๆ
ได้หรือไม่ ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนนี้จะมีผลกระทบต่อความคิด ความรู้สกึ และ
แรงจูงใจที่บุคคลมีต่อตนเอง รวมไปถึงพฤติกรรมที่บุคคลกระทา การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
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มีความสาคัญต่อแรงจูงใจและการบรรลุเป้ าหมายของบุคคล การทีบ่ ุคคลใดมีการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนต่อการกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสูง บุคคลก็มแี นวโน้มทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ สูง
แต่ ถ้า บุค คลมีก ารรับ รู้ค วามสามารถของตนในการกระท าพฤติก รรมนัน้ ต่ า บุ ค คลก็ม ีแนว โน้ ม
ที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ ต่ า หรืออาจไม่ทาพฤติกรรมนัน้ (Bandura. 2000) นอกจากนี้ แบนดูรา
ยังมีค วามเชื่อ ว่า การรับรู้ค วามสามารถของตนมีผ ลต่ อ การกระทาของบุค คล ถ้าบุค คลสองคน
มีค วามสามารถไม่ ต่ า งกัน แต่ อ าจแสดงออกที่แ ตกต่ า งกัน ได้ ซึ่ง พบว่ า คนสองคนมีก ารรับ รู้
ความสามารถของตนแตกต่ า งกัน แต่ ถ้ า รับ รู้ค วามสามารถของตนเองในแต่ ล ะสภาพการณ์
แตกต่างกัน ก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกันด้วยเช่นกัน แบนดูราเห็นว่าความสามารถ
ของคนเรานัน้ ไม่ตายตัว หากแต่ยดื หยุ่นตามสถานการณ์ ดังนัน้ สิง่ ที่จะกาหนดประสิทธิภาพของ
การแสดงออกขึน้ อยู่กบั การรับรูค้ วามสามารถของตนในสภาพการณ์นนั ้ ๆ นัน่ เอง นัน่ คือ ถ้าบุคคล
รับ รู้ ว่ า ตนเองนั ้น มีค วามสามารถ จะเป็ นบุ ค คลที่ม ีค วามอดทน อุ ต สาหะ ไม่ ท้ อ ถอย และ
ประสบความสาเร็จในทีส่ ุด (ประทีป จินงี.่ 2540: 110; อ้างอิงจาก Evans. 1989)
จากความหมายดัง กล่ า วข้า งต้น จึง สรุป ได้ว่ า การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจ ัย
หมายถึง ความเชื่อมันของนั
่
กศึกษาว่าตนเองนัน้ มีความสามารถและทักษะที่จะทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจยั และทางานวิจยั ให้สาเร็จได้มากน้อยเพียงใด
การวัดการรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
จากการศึก ษาเอกสารที่เ กี่ย วข้อ งกับ การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจ ัย ได้ แ ก่
สุรชิ า ฐานวิส ยั (2556) ได้ส ร้างแบบวัดการรับรู้ค วามสามารถของตนเอง โดยประเมินเกี่ยวกับ
ความเชื่ อ มัน่ ในการตั ด สิ น ใจ ความเชื่ อ มัน่ ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ และความเชื่ อ มัน่ ใน
การใช้ทรัพยากรสืบค้นข้อมูล จานวน 12 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “น้อยทีส่ ุด” ถึง
“มากที่สุ ด ” มีค่ า ความเชื่อ มัน่ แบบสัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ าของครอนบาค เท่ า กับ .90 นอกจากนี้
วินั ย ด าสุ ว รรณ (2542) ได้ ส ร้า งการรับ รู้ ค วามสามารถของตนในการท าวิจ ัย โดยประเมิน
ความเชื่อมันของผู
่
้ตอบว่ามีความสามารถและทักษะทีจ่ ะทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั และงานวิจยั
ให้สาเร็จได้มากน้อยเพียงใด จานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ยากที่สุด” ถึง
“ง่ า ยที่ สุ ด ” มี ค่ า ความเชื่ อ มัน่ แบบสั ม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟ่ าของครอนบาค เท่ า กั บ .83 ต่ อ มา
พรพรรณ บัว ทอง (2557) ได้ป รับ ใช้แ บบวัด การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการท าวิจ ัย ของ
วินัย ดาสุว รรณ (2542) จานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่มนใจเลย”
ั่
ถึง
“มันใจมากที
่
ส่ ุด” มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .73
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบวัดการรับรู้ความสามารถด้านการวิจยั ของ
พรพรรณ บัวทอง (2557) และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมเข้ากับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 ข้อ
โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่า เป็ นผู้ท่มี คี วามเชื่อมันในความสามารถด้
่
านการวิจยั สูงกว่านักศึกษาที่ได้คะแนน
ต่ากว่า
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
จากการศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรับ รู้ค วามสามารถ
ในการวิจ ยั กับพฤติก รรมการท าวิทยานิพ นธ์อ ย่า งมีประสิท ธิภ าพ ได้แก่ งานวิจยั ของกลอยใจ
ชัยเกียรติ (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีส่ ่งผลต่อการทาวิจยั ในชัน้ เรียนของครูระดับ
ประถมศึก ษา ผลการศึก ษาพบว่ า การรับ รู้ค วามสามารถในการท าวิจ ยั เป็ น ตัว แปรที่ส ามารถ
จ าแนกกลุ่ ม ทีเ คยท าวิจ ัย และไม่ เ คยท าวิจ ัย ได้ ในขณะที่ง านวิจ ัย ของฮาร์ช ( Harsch. 2008)
ศึกษาบทบาทการรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจ และการทาให้ตนเองเสียเปรียบใน
การทาวิทยานิพ นธ์ใ ห้ส าเร็จ ผลการศึกษาพบว่ าบุค คลที่มกี ารรับรู้ค วามสามารถของตนเองสูง
จะมีค วามสัมพันธ์ก ับลดระยะเวลาที่จะทาวิทยานิ พนธ์ไ ด้สาเร็จ นอกจากนี้งานวิจ ยั ของวาร์นีย์
(Varney. 2010) ศึกษาบทบาทของการรับรูค้ วามสามารถในการวิทยานิพนธ์ในการเพิม่ ความสาเร็จ
ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า การรับ รู้ ค วามสามารถในการท าวิท ยานิ พ นธ์
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.05 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสุรชิ า ฐานวิสยั (2556) ศึกษาอิทธิพลของการนิยมความสมบูรณ์แบบ
และการสนับสนุ นของอาจารย์ท่ปี รึกษาที่ส่งผลต่อ ความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ของนิส ิต
บัณ ฑิต ศึก ษาโดยมีพ หุ ต ัว แปรส่ ง ผ่ า น ผลการศึก ษาพบว่ า การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง
มีอิทธิพ ลทางตรงต่ อ ความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์อ ย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ . 01
ซึ่ง ความก้ า วหน้ า ในการท าวิท ยานิ พ นธ์น้ี เ ป็ น พัฒ นาการในการท าวิท ยานิ พ นธ์ท่ีเ ป็ น ไปตาม
ลาดับขัน้ ตอน ผู้วจิ ยั มองว่าความก้าวหน้าย่อมก่อให้เกิดการทาวิทยานิพนธ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพ และ
งานวิจ ัย ของพรพรรณ บัว ทอง (2557) ศึก ษาสถานการณ์ ใ นการท างาน และลัก ษณะทางจิต
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานวิจยั อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจยั ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
ความสามารถด้านการวิจยั เป็ นตัวแปรทีเ่ ข้าทานายอันดับแรกทีส่ ามารถทานายพฤติกรรมการทางาน
วิจยั อย่างสร้างสรรค์ได้รอ้ ยละ 55 และงานวิจยั ของโฮนิคและบรอดเบนท์ (Honicke; & Broadbent.
2016) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนในด้านวิชาการกับผลการปฏิบตั งิ าน
ทางวิช าการ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ พบว่า การรับรู้ค วามสามารถของตนใน
ด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านทางวิชาการ
จากหลัก ฐานงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งดัง กล่ า วข้า งต้ น แสดงให้เ ห็น ว่ า การที่บุ ค คลมี
ความมันใจว่
่ าตนมีความสามารถทางด้านการทาวิจยั บุคคลจะมีแรงจูงใจและมุ่งบรรลุเป้ าหมาย
นัน่ คือ การทาวิทยานิพ นธ์ไ ด้อ ย่างมีประสิทธิภาพ จึง เป็ นเหตุ ผ ลส าคัญ ที่ส นับสนุ นว่า การรับ รู้
ความสามารถในการวิ จ ัย เป็ นตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ น ธ์ อ ย่ า ง
มีป ระสิท ธิภ าพ ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ยั คาดว่ า การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจ ยั มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
ความหมายของความเชื่ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
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ความเชื่ออานาจในตน เป็ นแรงผลักดันทีเ่ กิดจากภายในตัวบุคคลทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม
และรับ รู้ถึงผลของพฤติก รรมนัน้ ๆ โดยสามารถขับเคลื่อ นให้บุค คลกระทาพฤติก รรมต่ า งๆ จน
บรรลุเป้ าหมาย เป็ นความเชื่อที่ว่าหากยิ่งทุ่มเทมากเท่าใด จะยิง่ ประสบความสาเร็จมากเท่านัน้
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2552) โดยมีการให้ความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออานาจในตน เป็ นการ
ทีบ่ ุคคลรับรูถ้ งึ ผลดีและผลเสียทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง ว่าเป็ นผลมาจากการกระทาของตนเองและตนเอง
สามารถทานายหรือควบคุ มผลที่เกิดขึน้ ได้ (Rotter. 1966) และดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
(2536: 38) ได้ให้ความหมายของความเชื่ออานาจในตนว่า เป็ นความตระหนักว่าสิง่ ต่างๆ ที่เกิด
กับตนไม่ว่าจะเป็ นทัง้ สิง่ ทีด่ แี ละไม่ดี เชื่อว่าผลทีเ่ กิดกับตนส่วนใหญ่เป็ นเพราะการกระทาของตนเอง
มากกว่าจะเกิดจากความบังเอิญ โชคลาภ สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์บันดาล หรือเกิดจากการกระทาของผูอ้ ่นื
ค ว า ม เ ชื่ อ อ า น า จ ( Locus of control) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ
2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถในการทานาย (Predictibility) แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะคือ
1.1) สามารถทานายสาเหตุ ท่ถี ูก ต้อ งและน่ าเชื่อ ถือ ได้ของผลนัน้ ๆ ว่าคือ อะไร 1.2) ถ้าสาเหตุ ท่ี
ตนทราบจากข้อก่อนหน้านี้ปรากฎขึน้ สามารถทานายได้ว่าผลของสาเหตุดงั กล่าวนัน้ จะเป็ นเช่นไร
จะเกิดขึน้ เมื่อใด และมีปริมาณเท่าใด และ 1.3) หากผลนัน้ ๆ ปรากฎขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นผลดีหรือผลเสีย
ที่เกิดขึ้นในเวลาและปริมาณต่างกัน จะสามารถทานายได้ว่า สาเหตุท่แี ท้จริงที่ถูกต้องและความ
น่ าเชื่อถือได้ของผลเหล่านี้คอื อะไร หรือเรียกว่าการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกบั ผล และ
2) ความเชื่อ ว่ า ตนสามารถควบคุ ม ให้ ผ ลเป็ นตามที่ต้ อ งการได้ ( Controllability) โดยเชื่อ ใน
3 ลัก ษณะคื อ 2.1) ถ้ า ต้ อ งการให้ ผ ลดี ป รากฎขึ้น อี ก หรือ ปรากฎในปริม าณที่ เ พิ่ ม มากขึ้น
ตนก็สามารถทาให้ผลดีนัน้ เกิดขึน้ ได้ด้วยความพยายามทีม่ ากขึน้ 2.2) ถ้าต้องการหลีกเลีย่ งผลเสีย
ที่จะปรากฎ ตนก็ส ามารถป้ อ งกันไม่ใ ห้เ กิดผลเสียนัน้ ได้ด้ว ยตนเอง และ 2.3) เชื่อ ว่า “ทามาก
ย่อมได้ผลมาก และทาน้ อย ย่อมได้ผลน้อย” ตลอดจน มีความเชื่อว่า “ทาดี ย่อมได้ผลดีตอบแทน
และท าชัว่ ย่อ มได้ผ ลชัว่ ตอบแทน” หรือ อีกนัย หนึ่ งคือ ความเชื่อ เกี่ ย วกับ กฎแห่ง กรรมในทาง
พุทธศาสนานันเอง
่
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2552: 110-111)
ความเชื่อ อ านาจในตนเป็ น จิต ลัก ษณะของบุ ค คลที่ม ีค วามเป็ น พลวัต (Dynamic)
สามารถเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิม่ ขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากสาเหตุ
2 ประการที่ส าคัญ ได้แ ก่ 1) การเรีย นรู้ท างสัง คม (Social learning) และ 2) การเปลี่ย นแปลง
ทางสภาพแวดล้อม (Environmetal change) (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2552: 127) ดังนัน้ ความเชื่อ
อานาจในตนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ผู้วจิ ยั มองว่า ความเชื่ออานาจในตนเป็ นจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ ซึง่ จะมีความเชื่อว่าตนมีความสามารถในการทานายได้และควบคุมได้มากกว่า
จากความหมายดัง กล่ า วข้ า งต้ น จึง สรุ ป ได้ ว่ า ความเชื่อ อ านาจในตนในการ
ทาวิทยานิพนธ์ หมายถึง ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่มปี ระสิทธิภาพนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการกระทาหรือความสามารถของตนเอง มากกว่า
เป็ นผลทีเ่ กิดมาจากความบังเอิญ โชคลาภ สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์บันดาล หรืออิทธิพลจากสังคม
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การวัดความเชื่ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
จากการศึก ษาเอกสารที่เ กี่ยวข้อ งกับความเชื่ออ านาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
ได้แก่ สุว ดี แย้มเกษร (2547) ได้สร้างและปรับปรุงแบบวัดความเชื่อ อ านาจในตน โดยประเมิน
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาของครู จานวน 10 ข้อ เป็ นมาตร
ประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุ ด ” และมีค่ าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์
แอลฟ่ าของ ครอนบาค เท่ากับ .92 นอกจากนี้ เพ็ญ ศรี บุญ ญฤทธิ ์ (2549) ได้สร้างและปรับปรุง
แบบวัดความเชื่ออานาจในตน โดยประเมินความเชื่อเกี่ย วกับการทาให้ประชาชนเชื่อมันในคุ
่ ณภาพ
น้ า ประปาดื่มได้มากยิ่งขึ้นนัน้ มาจากการประชาสัม พัน ธ์ จานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่ า
6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .78 ส่วน นิชาภัทร โพธิ ์บาง (2550) ได้สร้างแบบวัดความเชื่ออานาจในตนด้านการทางาน
โดยประเมิน ความเชื่อ เกี่ย วกับการท างานว่ า ผลที่เ กิด ขึ้น ไม่ว่า จะเป็ น ผลดีห รือ ผลเสีย นัน้ เกิด
จากตนเองมากกว่าที่จะเกิดจากคนอื่น หรือสิง่ อื่น จานวน 15 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ
.84
ส าหรับ การวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ได้ใ ช้แ บบวัด ความเชื่อ อ านาจในตนของนิ ช าภัท ร
โพธิ ์บาง (2550) และได้ปรับปรุงให้เ หมาะสมเข้ากับบริบทของกลุ่ มตัว อย่าง จานวน 5 ข้อ โดย
แต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชื่ออานาจในตนสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
จากการศึก ษางานวิจ ยั ที่เ กี่ย วกับ ความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างความเชื่อ อ านาจในตนใน
การทาวิทยานิพ นธ์ก ับพฤติก รรมการทาวิทยานิพนธ์อ ย่างมีประสิท ธิภาพ ไม่พบความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์หรือการทางานวิจยั โดยตรง ใช้ผลการปฏิบตั งิ านทางวิชาการแทน
ได้แก่ งานวิจยั ของลี เล็ปป์ และบาร์คเลย์ (Li; Lepp; & Barkley. 2015) ศึกษาความเชื่ออานาจและ
การใช้โทรศัพท์มอื ถือ การประยุกต์สาหรับคุณภาพการนอนหลับ ผลการปฏิบตั ิงานทางวิชาการ
และความผาสุกเชิงอัต วิส ยั ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อ อานาจมีค วามสัมพันธ์ทางบวกกับผล
การปฏิบตั งิ านทางวิชาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของอัลเบิรต์
และดาห์ลงิ (Albert; & Dahling. 2016) ศึกษาปฏิสมั พันธ์ของการมุ่งเป้ าหมายเพื่อการเรียนรูแ้ ละ
ความเชื่อ อ านาจในการท านายมโนทัศ น์ ท างวิช าการและผลการปฏิบ ัติง านทางวิช าการใน
กลุ่มนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่ออานาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน
ทางวิช าการอย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .01 และงานวิจ ัย ของโอลายทานและโมโรลู โ ย
(Olaitan; & Moroluyo. 2014) ศึกษาการสนับสนุ นการทดสอบความวิตกกังวล นิสยั การเรียน และ
ความเชื่อ อ านาจที่ม ีต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านทางวิช าการ ผลการศึก ษาพบว่ า ความเชื่อ อ านาจ
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มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านทางวิชาการ และความเชื่ออานาจยังร่วมกับตัวแปร
อื่นๆ ทานายผลสาเร็จทางวิชาการได้รอ้ ยละ 35.6 ในขณะทีง่ านวิจยั ของอิหม์ และคณะ (Ihm; et al.
2013) ศึกษาปั จจัยทีส่ ามารถทานายผลการปฏิบตั งิ านทางวิชาการในคณะทันตแพทย์ ผลการศึกษา
พบว่ า ความเชื่อ อ านาจในตนมีค วามสัม พัน ธ์ กับ ผลการปฏิบ ัติง านทางวิช าการ นอ กจากนี้
ยังพบความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ งานวิจยั ของฮาร์ช (Harsch. 2008)
ศึกษาบทบาทการรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจ และการทาให้ตนเองเสียเปรียบใน
การทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จ ผลการศึกษาพบว่าบุคคลที่มคี วามเชื่ออานาจในตนจะมีความสัมพันธ์
กับลดระยะเวลาทีจ่ ะทาวิทยานิพนธ์ได้สาเร็จ
จากหลัก ฐานงานวิจ ยั ที่เ กี่ยวข้อ งดังกล่ า วข้างต้น แสดงให้เ ห็นว่า บุค คลที่มคี วาม
เชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ บุคคลจะทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด
ที่ ว่ า ถ้ า ต้ อ งการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ส ามารถท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทาวิทยานิพนธ์เกิดขึ้นได้โดยใช้ความพยายามมากขึ้น จึงเป็ นเหตุผลสาคัญว่า ความเชื่ออานาจ
ในตนเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภ าพ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั
คาดว่ า ความเชื่อ อ านาจในตนในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ม ีอิ ท ธิ พ ล ทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมการ
ทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ปัจจัยจิ ตลักษณะ
จากรูปแบบปฏิสมั พันธ์นิยม ปั จจัยจิตลักษณะหรือจิตลักษณะเดิม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ทางด้า นจิต ใจของบุค คล โดยปั จ จัยจิต ลัก ษณะจะมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ กลุ่ ม ตัว แปรจิต ลัก ษณะ
ตามสถานการณ์ ปั จจัยจิตลักษณะทีส่ าคัญ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
เป็ นต้น
4.2.1 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นนั ้ จาเป็ นต้องมีลกั ษณะของการทาวิจยั
ที่ม ีค วามมุ่ง มานะ มุ่ ง มัน่ ไม่ ย่อ ท้อ จนกว่ า จะบรรลุ เ ป้ า หมายนัน่ คือ ท าวิท ยานิ พ นธ์ไ ด้ส าเร็จ
ซึง่ บุคคลจาเป็ นต้องมีลกั ษณะทางจิตทีเ่ รียกว่า “แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์”
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤ ทธิ ์ เป็ นตั ว แปรจิ ต ลั ก ษ ณ ะขอ ง บุ ค คล ที่ ส่ ง ผล ต่ อ คว า ม
ประสบความส าเร็จ ในการท างาน โดยปรากฎอยู่ใ นแนวคิด ทฤษฎีต้น ไม้จ ริย ธรรม (ดวงเดือ น
พั น ธุ ม นาวิ น . 2537) เป็ นแนวคิ ด ที่ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะท างานได้ อ ย่ า ง
ประสบความส าเร็จได้นัน้ จะต้องเป็ นทัง้ คนดีและคนเก่ง ซึ่งคนดีและคนเก่งจะต้องมีจติ ลักษณะ
ที่สาคัญ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ นัน่ เองจากทฤษฎีน้ีได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์
ว่า เป็ น ลัก ษณะทางจิต ของบุค คลที่แ สดงถึง ความมุม านะ บากบัน่ ฟั น ฝ่ าอุ ปสรรค ทางานหรือ
แก้ปัญหาจนประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้อย่างเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของตน
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โดยแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1987) ได้อ ธิบายเกี่ย วกับความต้อ งการประสบความส าเร็จ
มองว่าบุคคลมีแรงจูงใจแตกต่างกันไปตามแต่ละความต้องการของบุคคล บุคคลที่มคี วามต้องการ
ที่จ ะประสบความส าเร็จ มองว่ า เป็ น ความส าเร็จ ในการแข่ ง ขัน ในมาตรฐานของความเป็ น เลิศ
บุ ค คลมัก จะมีล ัก ษณะที่ช อบเสี่ย งอย่ า งเหมาะสม ชอบท้า ทายความสามารถของตนเอง เมื่อ
ท างานเสร็จ จะประเมิน ผลงานของตนเองทัน ที มีก ารคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า วางแผนระยะยาว
ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากการได้มองเห็นผลสาเร็จของงานมากกว่าอย่างอื่น บุคคลที่มแี รงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ ์สูง จึง เป็ น บุ ค คลที่มุ่ ง ความส าเร็จของงานเป็ น ส าคัญ นอกจากนี้ ยัง เอาใจใส่ ท่จี ะเป็ น
คนเลือกและกาหนดเป้ าหมายในงาน โดยจะทางานจนกว่างานชิน้ นัน้ จะสาเร็จ รวมทัง้ มีความสนใจ
ศึกษาวิธกี ารทางานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่มกี ารละทิ้งงานขณะที่งานยังทาไม่เสร็จ หากบุคคลใด
มีความต้องการความสาเร็จ จะมีความปรารถนาที่จะทางานสิง่ หนึ่งสิง่ ใดให้สาเร็จได้ดกี ว่ามาตรฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ โดยมีความมานะบากบันฟั
่ นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ เป็ นต้น
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ หมายถึง ลักษณะ
ทางจิตใจของบุคคลที่มคี วามต้องการที่จะประสบความสาเร็จ มีความเพียรพยายาม มานะบากบัน่
ไม่ย่อ ท้อ ต่อ อุปสรรค มีค วามมุ่งมันในการท
่
างานเพื่อ ให้ประสบความสาเร็จตามมาตรฐานความ
เป็ นเลิศของตนเอง รวมทัง้ มีการรูจ้ กั เลือกและกาหนดเป้ าหมายให้เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง
การวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ ได้แก่ วรวรรณ อร่ามพงศ์
(2551) ได้สร้างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ โดยประเมินปริมาณความต้องการของบุคคลทีจ่ ะทางาน
ในความรับผิดชอบของตนให้สาเร็จตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ด้วยความมุมานะเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคใดๆ รู้จกั กาหนดเป้ าหมายให้เหมาะกับความสามารถของตน อดทนทางานที่ยากได้
เป็ น เวลานาน ชอบเลือ กเพื่อ นร่ว มงานที่ม ีค วามสามารถเป็ นอัน ดับแรกและมุ่งแสวงหาความรู้
วิธกี ารใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาในการทางานโดยมุ่งแก้ปั ญหาให้หมดสิน้ ไปอย่างถาวร จานวน 10 ข้อ
เป็ นมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่ จ ริง เลย” ถึ ง “จริง ที่สุ ด ” และมีค่ า ความเชื่อ มัน่
แบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ ากับ .85 เช่นเดียวกับจุฑารัตน์ กิต ติเ ขมากร (2553)
ได้สร้างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ จานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย”
ถึง “จริงทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .79
ส าหรับ การวิ จ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้ แ บบวัด แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิข์ องจุ ฑ ารัต น์
กิตติเขมากร (2553) และได้ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 ข้อ
โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
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จากการศึ ก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิก์ ับ
ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ งานวิจยั ของเยาวรักษ์ ทองพุ่ม (2551) ศึกษา
การวิเคราะห์ตวั แปรจาแนกกลุ่มความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต ผลการศึกษา
พบว่ า แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ ์เป็ นตัว แปรที่ด ีใ นการจ าแนกกลุ่ มความส าเร็จ ในการทาวิทยานิ พ นธ์
ของมหาบัณ ฑิต งานวิจยั ของซัว เรซ-อัล วาเรซและคณะ (Suarez-Alvarez; et al. 2016) ศึกษา
การปรับปรุงความเชื่อ อ านาจ: การพัฒนาแบบวัดใหม่เ ป็ น 2 มิติ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่ออานาจในตนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
(r = 0.45) และงานวิ จ ัย ของบัน ซาล ธิ น ด์ และจาสวาล ( Bansal; Thind; & Jaswal. 2006)
ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณ ภาพของสภาพแวดล้อ มในบ้าน ความเชื่อ อ านาจ และแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ ์ในกลุ่ มวัยรุ่นหญิง ผลการศึก ษาพบว่ า บุ ค คลที่มรี ะดับแรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ปานกลาง
จะมีความเชื่ออานาจในตนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากหลัก ฐานงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งดังกล่ า วข้า งต้น แสดงให้เ ห็นว่ า คนที่ม ีแรงจูง ใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ ์ นัน่ คือ หากบุคคลมีความมังมั
่ นบากบั
่
น่ ทางานแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสาเร็จ
ตามมาตรฐานความเป็ นเลิศ ที่ต งั ้ ไว้ จะช่ว ยให้บุค คลเชื่อ ว่า สามารถทาวิจยั หรือ ทาวิทยานิพนธ์
ให้สาเร็จได้ด้วยความพยายามของตนเอง จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่สนับสนุ นว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์
เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ ความเชื่ออานาจในตน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั คาดว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
4.2.2 บุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก
ความหมายของบุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก
บุค ลิก ภาพ เป็ นคุณ ลักษณะต่ างๆ ของบุค คล ประกอบด้วย คุณลักษณะภายนอก
ได้แ ก่ รูปร่าง หน้ าตา เป็ นต้น และคุ ณลักษณะภายใน ได้แก่ นิสยั ความคิด ความเชื่อ เจตคติ
ค่ า นิ ย ม เป็ น ต้ น ที่แ สดงออกมาในรูป แบบของพฤติก รรม จนกลายเป็ น เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว
ของบุค คล ซึ่งทาให้บุคคลมีล กั ษณะบุค ลิกที่แตกต่ างกับบุค คลอื่น (สุชา จันทร์เ อม. 2533: 32;
เติม ศัก ดิ ์ คทวณิ ช . 2546: 233) โดยแนวคิด บุ ค ลิก ภาพหนึ่ ง ที่เ ป็ น ที่ย อมรับ กัน เป็ น อย่า งมาก
ในปั จจุบนั คือ แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big five personality model) ของคอสตาและ
แมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) ประกอบด้ว ยบุ ค ลิก ภาพที่ส าคัญ 5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่
1) บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั น่ ไหว (Neuroticism) 2) บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตั ว ( Extraversion)
3) บุ ค ลิ ก ภ าพ แบ บเ ปิ ดก ว้ า ง ( Openness to experience) 4) บุ ค ลิ ก ภ าพ แบ บ อ่ อ นโ ย น
(Agreeableness) และ 5) บุค ลิก ภาพแบบมีจติ สานึก (Conscientiousness) ซึ่ง ในการวิจยั ครัง้ นี้
ผู้ว ิจ ัย คาดว่ า บุ ค ลิก ภาพแบบมีจ ิต ส านึ ก (Conscientiousness) น่ า จะเป็ นลัก ษณะทางจิต หรือ
จิต ลัก ษณะเดิม ของบุค คลที่ช่ว ยส่ งเสริมสนับสนุ นให้นักศึกษาเกิดพฤติก รรมทาวิทยานิพนธ์ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกเป็ นบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ซึง่ ในทีน่ ้กี ค็ อื การทางานวิจยั หรือการทาวิทยานิพนธ์นนั ่ เอง
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก (Conscientiousness) สามารถแบ่งได้เป็ น 6 ลักษณะย่อย
ที่สาคัญ ดังนี้ 1) การมีส มรรถนะ (Competence) เป็ น ผู้ท่มี ีค วามสามารถจัดการกับการใช้ชีว ิต
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความเป็ นระเบียบ (Order) เป็ นผูท้ ่ชี อบจัดการสิง่ ต่างๆ เป็ น
ระบบ มีความระเบียบเรียบร้อ ย 3) ความรับผิดชอบในหน้ าที่ (Dutifulness) เป็ นผู้ท่มี กี ารยึดมัน่
ในหลักจริยธรรม และปฏิบตั ติ ามคามันสั
่ ญญาที่ได้ตงั ้ ไว้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ่ตี นเองได้รบั
มอบหมาย 4) ความมุ่ ง มัน่ สู่ ค วามส าเร็จ (Achievement striving) เป็ น ผู้ท่ีม ีค วามมุ่ ง มัน่ จริง จัง
เพื่อทาให้สงิ่ ต่างๆ ประสบความสาเร็จตามทีต่ นเองได้ตงั ้ เป้ าหมายไว้ 5) การมีวนิ ัยในตนเอง (Selfdiscipline) เป็ นผู้ ท่ีส ามารถเริ่ม งานและปฏิบ ัติ ง านจนสัม ฤทธิผ์ ล มีค วามซื่อ ตรงต่ อ แนวทาง
การปฏิบ ัติข องตนเองเพื่อ ให้เ กิด ผลส าเร็จ แม้จ ะมีอุ ป สรรคก็ต าม และ 6) ความสุ ขุม รอบคอบ
(Deliberation) เป็ นผู้ท่มี คี วามรอบคอบ รวมทัง้ มีค วามระมัดระวังในการลงมือ ปฏิบตั ิ (Costa; &
McCrae. 1992) บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกสามารถทานายแรงจูงใจที่จะเรียนรูไ้ ด้ (Major; Turner;
& Fletcher. 2006) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การท างานวิจ ัย และการท าวิท ยานิ พ นธ์ ที่ม ีล ัก ษณะของ
การทางานที่ทาให้จูงใจให้เกิดการเรียนรู้ เพราะการวิจยั เป็ นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่าง
เป็ นระบบ เพื่อตอบประเด็นทีเ่ ราสงสัยหรืออยากจะรู้
จากความหมายดังกล่ าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก หมายถึง
การที่นัก ศึก ษามีล กั ษณะของการมีส มรรถนะ มีค วามเป็ นระเบีย บ มีค วามรับผิดชอบในหน้ าที่
มีวนิ ยั ในตนเอง และมีความสุขมุ รอบคอบ
การวัดบุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก ได้แก่ วัลภา สบายยิง่
(2542) ได้แ ปลและปรับปรุงจากแบบวัด Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ซึ่งมีข้อ ค าถาม
ทัง้ หมด จานวน 60 ข้อ และนามาใช้เฉพาะบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก จานวน 12 เป็ นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เ ห็นด้ว ยเลย” ถึง “เห็นด้ว ยมากที่สุด ” มีค่ าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์
แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ า กับ .74 ส่ ว นวีร วรรณ สุ กิน (2551) ได้ท าการวัด การตระหนั ก ใน
หน้าที่รบั ผิดชอบ (Conscientiousness) ได้ดดั แปลงมาจากแบบวัดบุคลิกภาพของวัลภา สบายยิง่
(2542) โดยเป็ นการประเมินลักษณะความมีสมรรถนะ ความมีระบบระเบียบ การยึดมัน่ ในหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ การมุ่งความสาเร็จ การมีวนิ ัยในตนเอง และความสุขุมรอบคอบ จานวน 16 ข้อ
เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด” ถึง “เห็นด้วยมากทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมัน่
แบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .87 และในการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อไม่ให้มคี วามซ้าซ้อน
กับตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดความมุง่ มันสู
่ ่ความสาเร็จออกไป
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สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกของปั ญญฎา
ประดิษฐบาทุก า (2556) และได้ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของกลุ่ มตัว อย่าง ทัง้ นี้ยงั
ได้ตดั การมุ่งความสาเร็จออกเพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 12 ข้อ โดย
แต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี บี ุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก
จากการศึก ษางานวิจยั ที่เ กี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุค ลิกภาพแบบมีจติ สานึก
กับการรับรู้ความสามารถในการวิจยั ได้แก่ งานวิจยั ของวีรวรรณ สุกนิ (2551) ศึกษาอิทธิพลของ
จิต ลัก ษณะและสถานการณ์ ใ นการท างานที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการสอนอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
ของอาจารย์ส าขาวิช าวิศ วกรรมศาสตร์ ผลการศึก ษาพบว่า การตระหนัก ในหน้ า ที่รบั ผิด ชอบ
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าอิทธิพล
เท่ า กับ 0.45) เช่ น เดีย วกับ งานวิจ ัย ของดีจ ีอ ัน ตาและคณะ (Di Giunta; et al. 2013) ศึก ษา
ปั จจัยของผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ: บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง และการรับรูค้ วามสามารถใน
ด้านวิชาการ พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในด้านวิชาการ และงานวิจยั ของสตาจโควิคและคณะ (Stajkovic; et al. 2018) ศึกษาการทดสอบ
อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการรับรู้ความสามารถของตนที่มตี ่อผลการปฏิบตั งิ าน
ทางวิชาการ: การวิเคราะห์อิทธิพลแบบการวิเคราะห์เมต้า พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกเป็ น
ตัว ทานายที่สาคัญ ของการรับรู้ความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ยงั พบความสัมพันธ์กับการ
ทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ งานวิจยั ของแคปป์ และแวนเดอร์ไฟล์เออร์ (Kappe; & van der Flier. 2010)
ศึก ษาบุ ค ลิก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบที่ม ีต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านทางวิช าการ พบว่ า บุ ค ลิก ภาพ
แบบมีจติ สานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากหลักฐานงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า บุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพ
แบบมีจติ สานึก เนื่องจากมีลกั ษณะของการมีสมรรถนะ มีความเป็ นระเบียบ การมีวนิ ัยในตนเอง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความสุขมุ รอบคอบ คุณลักษณะเช่นนี้อาจช่วยให้บุคคลมีความเชื่อมัน่
ในความสามารถว่าตนเองทาวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ได้ จึงเป็ นเหตุผลสาคัญทีส่ นับสนุ นว่า บุคลิกภาพ
แบบมีจติ สานึกเป็ นตัวแปรที่เ กี่ยวข้อ งกับ การรับรู้ความสามารถในการวิจยั ดังนัน้ ผู้วจิ ยั คาดว่า
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
4.3 ปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม
จากรูปแบบปฏิสมั พันธ์นิ ยม ปั จจัยสถานการณ์ ทางสังคมหรือลักษณะทางสถานการณ์
เป็ นปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมของบุคคล โดยปั จจัยสถานการณ์ทางสังคมจะมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่ อ กลุ่ มตัว แปรจิต ลักษณะตามสถานการณ์ ปั จจัยสถานการณ์ ทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่
บรรยากาศในการวิจยั และคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
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4.3.1 บรรยากาศในการวิ จยั
ความหมายของบรรยากาศในการวิ จยั
บรรยากาศในองค์ก าร เป็ นตัว แปรหนึ่งในปั จจัยสถานการณ์ ทางสังคม โดยดูบริน
(Dubrin. 1984: 404) กล่าวว่า บรรยากาศในองค์การ เป็ นสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสภาวะ
การบริหารภายในองค์การทีบ่ ุคคลภายในองค์การนัน้ รับรู้ เข้าใจ และรูส้ กึ ได้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ เดสเลอร์ (Dessler. 1976: 279) ได้กล่ าวเพิ่ม เติมว่ า เป็ น ความเข้าใจหรือ การรับ รู้
ของบุคคลที่มตี ่อประเภทขององค์การที่ตนเองทางานอยู่ และความรู้สกึ ของตนที่มตี ่อองค์การใน
รูปแบบของมิตติ ่างๆ ได้แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง การเปิ ดโอกาส การให้ผลตอบแทน การดูแล
เอาใจใส่ ความอบอุ่น และการให้ความสนับสนุ น เป็ นต้น โดยบรรยากาศในองค์การมีความสาคัญ
ทีจ่ ะส่งผลให้ผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลดียงิ่ ขึน้ ไป สอดคล้องกับสเตียร์ส และพอร์เตอร์ (Steers; &
Porter. 1979: 364) กล่าวว่า บรรยากาศในองค์การเป็ นตัวแปรที่มคี วามสาคัญสาหรับการศึกษา
ในองค์ ก าร วิเ คราะห์พ ฤติก รรมการท างานของบุ ค คล รวมถึง ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
ขององค์ก าร หากขาดการพิจ ารณาถึง สภาพแวดล้อ มในองค์ก าร หรือ ที่เ รีย กว่ า บรรยากาศ
ในองค์การ อันเป็ นส่วนสาคัญทีม่ สี ่วนช่วยในการกาหนดเจตคติและพฤติกรรมการทางานของบุคคล
การอธิบายพฤติกรรมการทางานของบุคคลจะไม่สมบูรณ์
ในส่วนบรรยากาศในการวิจยั (Research climate) เชฟเฟอร์ และคินยากิ (Shaeffer;
& Nkinyaki. 1983: 13-14) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศในการวิจยั ว่าเป็ นสถานการณ์โดยรวม
ของการทางานวิจยั ทีม่ อี ุดมการณ์ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนักวิจยั ด้วยกัน ความสัมพันธ์
ระหว่ า งนั ก วิ จ ัย กั บ ผู้ ใ ช้ ผ ลงานวิ จ ัย ระหว่ า งสถาบั น ที่ ท าการวิ จ ัย กั บ รัฐ บาล บทบาทของ
นัก วิจยั ต่ างประเทศกับ ผู้ทางานวิจยั ระบบรางวัล ในการเผยแพร่ผ ลงานวิจยั รวมทัง้ การให้ทุ น
เป็ นต้น นอกจากนี้ พจน์ สะเพียรชัย (2537: 6-7) มองเห็นว่าบรรยากาศในการวิจยั เป็ นปั จจัยหลัก
ที่ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ที่จ ะน าพาการวิจ ัย ไปสู่ ก ารวิจ ัย ที่เ ป็ นสากล โดยองค์ ก ารจะต้ อ งจัด และ
พัฒนาบรรยากาศทางวิชาการเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้มกี ารทางานวิจยั เช่น การจัดประชุมสัมมนา
ให้มกี ารแลกเปลีย่ นความเห็นกัน เพื่อพัฒนาความคิด และขัดเกลาผลงานวิจยั ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ มีการ
จัดห้องทางานให้เป็ นอิสระ มีความสะดวกสบายและเข้าถึงห้องสมุดวิจยั ได้ง่าย มีการเชิดชูเกียรติ
นักวิจยั ดีเด่น มีกจิ กรรมที่ให้โอกาสนักวิจยั ได้เสนอผลงานให้เป็ นที่ประจักษ์แก่วงการวิชาการและ
สาธารณชนทัวไป
่ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ ศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ถือเป็ นการทาวิจยั เช่นกัน
มององค์การคือ หลักสูตรและทางสถาบันทีน่ กั ศึกษาสังกัดมีบรรยากาศการวิจยั เป็ นเช่นไร
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า บรรยากาศในการวิจยั หมายถึง การรับรู้
ของนัก ศึก ษาที่มตี ่ อ สภาพแวดล้อ มภายในสถาบันการศึกษาที่ต นเองศึกษาอยู่ ว่ามีการกระตุ้น
ส่ ง เสริม ในด้า นการวิจ ยั เช่ น การแลกเปลี่ย นความคิด เห็น กัน การเข้า ถึง ห้อ งสมุด วิจ ยั ได้ง่า ย
การมีกจิ กรรมทีใ่ ห้โอกาสนักวิจยั ได้เสนอผลงาน เป็ นต้น
การวัดบรรยากาศในการวิ จยั

41
จากการศึ ก ษาเอกสารที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ บรรยากาศในการวิจ ัย ได้ แ ก่ พรพิม าน
วงษ์ ปั ต ตา (2546) ได้ส ร้า งแบบวัด บรรยากาศที่เ อื้อ ต่ อ การท าวิจ ยั ในชัน้ เรีย น จ านวน 15 ข้อ
เป็ น มาตรประมาณค่ า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “น้ อ ยที่สุ ด ” ถึง “มากที่สุ ด ” และมีค่ า ความเชื่อ มันแบบ
่
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ ากับ .91 นอกจากนี้ วินัย ดาสุ วรรณ (2542) ได้สร้างแบบ
วัด บรรยากาศการวิจ ัย โดยประเมิน การรับ รู้ท างจิต วิท ยาของอาจารย์ม หาวิท ยาลัย เกี่ย วกับ
กระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านด้านการวิจยั ขององค์การระดับภาควิชาและคณะ แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
1) บรรยากาศด้านความกระตือรือร้นของผูเ้ กีย่ วข้อง 2) บรรยากาศของความร่วมมือในการวิจยั และ
3) บรรยากาศการส่งเสริมศักยภาพการวิจยั จานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่
“ต่ามาก” ถึง “สูงมาก” มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .87
ส าหรับการวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ใช้แบบวัดบรรยากาศการวิจยั ของวินัย ดาสุ ว รรณ
(2542) และได้ป รับปรุง ให้เ หมาะสมเข้ากับบริบ ทของกลุ่ มตัว อย่าง จานวน 9 ข้อ โดยแต่ ล ะข้อ
เป็ นมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุ ด ” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้ค ะแนนสูงกว่ า
แสดงว่า เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั บรรยากาศในการวิจยั สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในการวิ จยั
จากการศึก ษางานวิจยั ที่เ กี่ยวกับบรรยากาศในการวิจ ยั กับการรับรู้ค วามสามารถ
ในการวิจยั ได้แก่ งานวิจยั ของวิไลลักษณ์ ลังกา (2554) ศึกษาอิทธิพลทางสังคมและปั จจัยภายใน
ต่อการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูค้ วามสามารถของตนทางการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (r = 0.35-0.57) และงานวิจยั ของพรพรรณ บัว ทอง
(2557) ศึกษาสถานการณ์ในการทางาน และลักษณะทางจิตทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทางานวิจยั
อย่ า งสร้า งสรรค์ ข องนั ก วิจ ัย ในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม รัต นโกสิน ทร์ ผลการศึก ษาพบว่ า
บรรยากาศในการวิจ ัย มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ การรับ รู้ค วามสามารถด้ า นการวิจ ัย อย่ า ง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (r = 0.40)
จากหลัก ฐานงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดัง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บุ ค คลที่ ม ี
สภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่ อ การทาวิจ ยั หรือ วิท ยานิ พ นธ์นัน้ จะช่ ว ยส่ ง เสริมให้บุ ค คล มีค วามมันใจ
่
ในความสามารถของตนเองในการท าวิ จ ั ย เพิ่ ม มากขึ้ น อั น จะน าไปสู่ ก ารมี พ ฤติ ก รรม
การทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยบรรยากาศการวิจยั นี้จะกระตุ้นให้นักศึกษา
เข้า มาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง กับ การวิจ ัย ท าให้นั ก ศึก ษามีค ลุ ก คลีอ ยู่กับ การท าวิจ ัย หรือ วิท ยานิ พ นธ์
อย่า งต่ อ เนื่อ งประกอบกับการมีส ภาพแวดล้อ มในการท าวิจยั ที่เ อื้อ ให้เ กิดการทาวิจ ยั จึง ทาให้
เกิด ความเชื่อ มัน่ ว่ า ตนเองมีค วามสามารถในการท าวิจ ัย จึง เป็ น เหตุ ผ ลส าคัญ ที่ส นับ สนุ น ว่ า
บรรยากาศในการวิจยั เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ค วามสามารถในการวิจยั ดังนัน้ ผู้วจิ ยั
คาดว่าบรรยากาศในการวิจยั จึงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
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4.3.2 ปัจจัยคุณลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทงั ้ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถ
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ 2) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
ร่ว ม มีห น้ าที่ห ลัก คือ รับผิดชอบและควบคุ มการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ส อดคล้อ งกับ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ท่นี ักศึกษาสอบผ่ านจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่บี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยมี
คาสังสอบ
่
ให้คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาแก่นักศึกษาเกีย่ วกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธกี าร
ศึกษาวิจยั รวมทัง้ การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับ
การเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา ติดตามการดาเนินการวิจยั ให้เ ป็ นไปตามแผนงานและ
รับผิดชอบประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทาวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ
เป็ นต้น
จากคุณสมบัติอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
จะมีหน้าทีห่ ลัก คือ รับผิดชอบและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ท่นี ักศึกษาสอบผ่านจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่บี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีคาสังสอบ
่
ได้แ ก่ ให้ค าแนะน าและเป็ นที่ปรึก ษาในด้า นต่ างๆ ติด ตามการด าเนิน การวิจยั และรับ ผิด ชอบ
ประเมินผลการวิทยานิพนธ์
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
นั ก ศึ ก ษาคาดหวั ง ให้ ท่ี ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นผู้ รู้ แ ละติ ด ตามกฎระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัยที่เ กี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการสาเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ใ นการ
ให้คาปรึกษา รวมทัง้ มีคุณสมบัตทิ างวิชาการและมีคุณลักษณะอื่นๆ คือ (ชนิตา รักษ์พลเมือง; และ
สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์. 2549: 21-23)
1. คว ามสามารถและศ รั ท ธ างานวิ ช าการ (Academic competence and
enthusiasm) อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็ นผู้ท่มี ศี รัทธาต่อการดาเนินงานหรือการทางาน
ในเชิงวิชาการ มีโลกทัศน์กว้าง รอบรู้ ทันเหตุการณ์ในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ขณะเดียวกัน
ก็มคี วามรู้ล ึก ในศาสตร์แ ละระเบียบวิธ ีการวิจยั ในสาขาวิชาที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ต ลอดจน
มีผลงานทีแ่ สดงถึงความเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ อย่างไรก็ตาม อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์อาจ
ไม่จาเป็ นต้องมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะไปทุกเรื่อง แต่ต้องสามารถให้คาแนะนาที่ดี เสนอแนะ
แนวทาง ระเบียบวิธกี ารวิจยั และประเมินคุณภาพของผลงานวิจยั ในเรือ่ งนัน้ ได้
2. ความสามารถในการประพฤติต นเป็ นแบบอย่า งของนัก วิจ ยั (Role model)
อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งเป็ นแบบอย่ า งที่ดีข องนั ก วิจ ัย โดยการแสดงตนเป็ นผู้ ท่ี
ให้ค วามส าคัญ กับ งานวิจ ัย และเป็ น ผู้ท่ีม ีนิ ส ัย ในการท างานที่ส มควรน าเอาไปเป็ น เยี่ย งอย่า ง
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(Role model) เช่ น รับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีร ะเบีย บ ใส่ ใ จรายละเอีย ดที่จ าเป็ น ท างานอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ เสร็จภายในก าหนดเวลา เป็ น ต้น อาจารย์ท่ปี รึกษาวิท ยานิพนธ์จงึ ต้อ งเป็ นผู้ท่ี
ไม่ห ยุดนิ่ง สามารถผลิต ผลงานวิชาการและงานวิจยั อย่างต่ อ เนื่อ ง โดยนึกอยู่เ สมอว่าตนกาลัง
เป็ นแบบอย่างนักวิจยั ทีด่ สี าหรับนักศึกษา
3. ความรู้ ด้ า นจิ ต วิ ท ยาการให้ ค าแนะน าและค าปรึ ก ษา (Advising and
counseling) การท าวิท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นกระบวนการเรีย นรู้ ร่ ว มกัน ระหว่ า งอาจารย์ ท่ี ป รึก ษา
วิท ยานิพ นธ์ก ับนัก ศึก ษาในความดูแ ล หากทัง้ สองฝ่ ายเต็ม ใจที่จะเรีย นรู้ว ิธ ีการท างานร่ว มกัน
จะท าให้ก ารท าวิท ยานิ พ นธ์เ ป็ นประสบการณ์ ท่ีดี อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์จ ึง ต้อ งรู้จ กั ใช้
หลักจิตวิทยาทีจ่ ะช่วยให้สามารถเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจนักศึกษาทัง้ ในด้านวิชาการและอุปนิสยั
ส่วนตน ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรูปแบบการให้คาปรึกษาแบบต่างๆ เพื่อจะได้เลือกรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสมกับนักศึกษาในความดูแล
4. คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Personal characteristics) โดยอาจารย์ท่ีป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ควรมีบุคลิกภาพ ได้แก่ ฉลาดปราดเปรือ่ ง น่ าศรัทธา เชื่อถือได้ มีมนุ ษยสัมพันธ์ จริงใจ
เห็น อกเห็นใจผู้อ่ ืน อดทน ไวต่ อ ความรู้ส ึกของผู้อ่ืน ยืด หยุ่น แต่ ม ีศ ัก ดิ ์ศรี ยึด ความถู กต้อ งเมื่อ
มีปั ญ หา เป็ น ผู้ ม ีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม เป็ นต้ น และควรมีเ จตคติท่ีดีต่ อ นั ก ศึก ษา ได้แ ก่ มี
ความสนใจประเด็นปั ญหาที่ทาวิจยั ร่วมกัน ต้องการเห็นความสาเร็จ เชื่อมันในความสามารถและ
่
มันใจว่
่ านัก ศึก ษาจะท าสิ่งที่จาเป็ นต้อ งทาได้ ปฏิบตั ิต่ อ นักศึกษาเยี่ยงนักวิชาการ เอาใจใส่ ให้
ความสนใจ เคารพความคิดเห็นและมองเห็นความพยายามของนักศึกษา รักษาระยะห่างไว้พอควร
ประนีประนอมข้อขัดแย้ง/ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เต็มใจจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มอาจารย์
ทีป่ รึกษาหรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อนักศึกษา
จากคุ ณ สมบัติท่ีพ ึง ประสงค์ข องอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ด ัง กล่ า ว อาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ควรมีความสามารถและศรัทธางานวิชาการ มีความสามารถในการประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างของนักวิจยั มีความรูด้ ้านจิตวิทยาการให้คาแนะนาและคาปรึกษา และมีคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น
หน้ าที่ แ ละบทบาทของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ใ นกระบวนการท า
วิ ทยานิ พนธ์
เมื่อจาแนกบทบาทของอาจารย์ท่ปี รึกษาในระยะต่างๆ จะสามารถสรุปบทบาทหน้าที่
ได้ดงั นี้ (ชนิตา รักษ์พลเมือง; และสมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์. 2549: 35-48)
1. การให้คาปรึกษาในระยะก่อนขออนุ มตั ทิ าวิทยานิพนธ์ สิง่ ที่อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ค วรท าในการพบกับ นัก ศึก ษาในครัง้ แรกๆ คือ การเรีย นรู้นัก ศึก ษาในความดูแ ล
การท าความเข้า ใจธรรมชาติข องการวิจ ยั และการวางแผนท างานร่ว มกัน ก่ อ นลงมือ หาหัว ข้อ
วิท ยานิพ นธ์ ได้แ ก่ การส ารวจความสนใจและเรีย นรู้ข องนัก ศึก ษา ก าหนดหัว ข้อ วิทยานิ พนธ์
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การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบและกาหนดระเบียบวิธกี ารวิจยั การพัฒนา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research proposal) และการขออนุมตั โิ ครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. การให้คาปรึกษาในระยะหลังได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาวิทยานิพนธ์ เป็ นการบริหารและ
ก ากับ ดู แ ลให้ นั ก ศึก ษาด าเนิ น การวิจ ัย ไปตามขัน้ ตอนที่เ สนอในโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ และ
เขีย นรายงานวิจ ยั ฉบับ สมบูร ณ์ มีห น้ า ที่ดู แ ลให้ร ายงานที่เ ขีย นได้ม าตรฐานด้ว ยการประเมิน
การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์เพื่อดูตรรกะของงาน อ่านรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อให้
ค าวิจ ารณ์ ค รัง้ สุ ด ท้ า ย วิจ ารณ์ / ให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลับ ที่ส ร้า งสรรค์ เ กี่ย วกับ รู ป แบบ โครงสร้า ง
การตัง้ ประเด็นโต้แ ย้ง การวิเ คราะห์ ฯลฯ นอกจากนี้ต้อ งดูแลให้เ ขียนวิทยานิพนธ์ใ ห้เ สร็จตาม
ที่ก าหนดเวลา แต่ น่ า สัง เกตว่ า นั ก ศึก ษาใช้เ วลาเขีย นนานกว่ า ที่ค ิด สิ่ง ที่ช่ ว ยได้ ค ือ กระตุ้ น
ให้นักศึกษาคิดและเขียนตลอดเวลามากกว่าใช้เวลาคิดนานๆ แล้วจึงเขียน แนะนาหนังสือที่ควร
อ่านเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ กาหนดให้ส่งร่างรายงานเป็ นระยะๆ และควรแนะนาให้นักศึกษา
พัฒนาทักษะด้านภาษาด้วย
3. การให้ค าปรึก ษาระยะการสอบป้ อ งกันวิทยานิพนธ์ ในขัน้ ตอนนี้ มีบทบาท
เป็ นที่ปรึกษาและเป็ นผู้ประสานงาน ก่อนสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ควรทาความเข้าใจว่าเป้ าหมาย
ของการสอบวิทยานิพ นธ์ คือ การให้นักศึกษาแสดงให้เ ห็นว่าได้ทางานวิจยั มาเป็ นอย่างดีและมี
การเตรียมตัวทีด่ สี าหรับการนาเสนอผลงาน ควรดูแลให้นักศึกษาทารายงานวิจยั ให้สมบูรณ์ แนะนา
ขัน้ ตอนการสอบ ประเด็นสาคัญทีต่ ้องนาเสนอ ขอบเขตและความเหมาะสมในการนาเสนอ ตลอดจน
ศึก ษาข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย เช่ น รู ป แบบการพิม พ์ ร ายงาน การติด ต่ อ คณะกรรมการ
สอบวิท ยานิ พ นธ์ ระยะเวลาที่ต้ อ งส่ ง รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ส่ ว นในระหว่ า งการสอบป้ อ งกัน
วิทยานิพนธ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบและประกันคุณภาพผลงานและมาตรฐานความรูข้ องนักศึกษา
ในสาขาวิชา การสอบวิทยานิพนธ์ทด่ี คี วรมีบรรยากาศของการสัมมนาทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นความเห็น
เพื่อให้นักศึกษาได้คดิ ทบทวนกระบวนการต่างๆ ในการวิจยั ให้กระจ่างและแก้ไขงานของนักศึกษา
ให้ดยี งิ่ ขึน้
4. การให้คาปรึกษาระยะหลังการสอบวิทยานิพ นธ์ ในขัน้ ตอนนี้ มีหน้ าที่สาคัญ
อีก 2 ประการ คือ ดูแลให้นักศึกษาแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและส่งรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด กับดูแลให้นักศึกษานาส่วนหนึ่งของผลงาน
วิ ท ย านิ พ นธ์ ไ ปเขี ย นเ ป็ นบ ทคว ามห รื อ เ ผยแ พร่ ต ามเ กณฑ์ ม าต ร ฐา นหลั ก สู ต รขอ ง
กระทรวงศึก ษาธิก าร ปั ญ หาที่อ าจเกิด ขึ้น คือ นัก ศึก ษาอาจไม่ทราบวิธ ีก ารเขีย นบทความวิจ ยั
ตามแบบที่วารสารต่างๆ กาหนด อาจารย์ท่ปี รึกษาจึงควรให้มโี อกาสฝึ กเขียนบทความแบบต่างๆ
รวมทัง้ ควรแนะนาให้นกั ศึกษาเข้าใจความสาคัญของการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) เป็ นต้น
จากหน้ า ที่ แ ละบทบาทของอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นกระบวนการ
ท าวิท ยานิ พ นธ์ ด ัง กล่ า ว สามารถสรุ ป บทบาทหน้ า ที่ใ นแต่ ร ะยะ ได้ แ ก่ ระยะก่ อ นขออนุ ม ัติ
ทาวิทยานิพนธ์ ระยะหลังได้รบั อนุ มตั ิให้ทาวิทยานิพนธ์ ระยะสอบวิทยานิพนธ์ และระยะหลังการ
สอบวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
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ปัญหาด้านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
บทบาทหน้ า ที่ ข องอาจารย์ ท่ีป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ด ัง กล่ า วพบว่ า มีปั ญหามาก
โดยเฉพาะการให้ค าแนะนาการเขียนโครงการวิจยั และการติดตามผลการทาวิทยานิพนธ์ ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะอาจารย์ท่ปี รึก ษามีภาระงานสอน งานบริหาร และงานวิท ยานิ พนธ์มาก จึง ไม่ม ี
การวางแผนเพื่อ เตรียมการสอนไว้อ ย่างชัดเจน ทาให้การให้ค าแนะนาการเขีย นโครงการวิจ ยั
การติด ตามผลการท าวิท ยานิ พ นธ์เ ป็ น ปั ญ หา รวมทัง้ ไม่ ม ีก ารพัฒ นาระบบอาจารย์ท่ีป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ให้มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพในด้านความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อ
วิท ยานิ พ นธ์ ท าให้เ ป็ น อุ ป สรรคและส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ข องนัก ศึก ษา
ตลอดจนการเข้าพบอาจารย์ท่ปี รึก ษาไม่เ ป็ นไปตามนัดหมาย (กัญ ญาวีร์ ปั ทมดิล ก; และคณะ.
2551) นอกจากนี้ยงั มีปัญหาข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ปี รึกษาแต่ละท่านบางครัง้ มีความขัดแย้งกัน
ทาให้นกั ศึกษาเกิดความสับสนได้ (ธิดาพร ประทุมวี. 2553)
ในด้านกระบวนการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ วาร์ด (ชนิตา รักษ์พลเมือง; และสมหวัง
พิธ ิยานุ ว ฒ
ั น์ . 2549: 66-67; อ้างอิงจาก Ward. 1995: 7) ได้ทาการประมวลข้อ ผิดพลาดต่ างๆ
ทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ควรกระทาไว้หลายประการ ทีน่ ่าสนใจมีดงั นี้
- มอบหมายให้นัก ศึก ษาทาวิทยานิ พ นธ์ใ นหัว ข้อ ที่เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิจ ยั
ทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ได้รบั ทุนสนับสนุนหรืองานวิจยั ส่วนตัว
- ให้นักศึกษาในความดูแลทาวิทยานิพนธ์หวั ข้อเดียวกัน เปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง
เพียงเล็กน้อย หรือให้เลียนแบบข้อเสนอโครงการวิจยั ของเก่า หากเป็ นเรือ่ งเดียวกับงานของอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ดว้ ยยิง่ ดี
- ไม่ เ คยไปดูแ ลการท างานในห้อ งทดลองหรือ พื้น ที่ท าการวิจ ยั ของนัก ศึก ษา
เรียนรูผ้ ลการดาเนินงานวิจยั เท่าทีน่ กั ศึกษารายงาน
- ไม่ใ ห้ค าปรึก ษานั ก ศึก ษาในความดูแ ลเอง มอบหมายให้นั ก ศึก ษารุ่น พี่ไ ป
ทาหน้าทีแ่ ทน
- ไม่ ส่ ง เสริม ให้นั ก ศึก ษาคิด วิเ คราะห์ด้ว ยตนเอง หากนั ก ศึก ษามีค วามเห็น
ทางวิชาการทีต่ ่างออกไปจะไม่รบั ฟั งและใช้คาพูดบันทอนก
่
าลังใจ
- ใจดีเกินไป ผ่านงานทุกชิน้ ทีน่ กั ศึกษานาเสนอแม้มขี อ้ ผิดพลาด คลาดเคลื่อน
- หลีกเลีย่ งความขัดแย้งกับนักศึกษา ไม่ตามงาน ปล่อยตามใจ
- เรียกร้องให้นักศึกษาทางานเพิม่ ขึน้ ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็ นงานที่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตการวิจยั
- ตรวจงานนักศึกษาอย่างมากทีส่ ุดเพียง 1 ครัง้
- ไม่เคยยอมรับกับนักศึกษาตรงๆ ว่าไม่มคี วามรูห้ รือไม่ถนัดเรือ่ งทีถ่ าม
- ไม่เ คยแนะนาให้นักศึกษาไปร่ว มประชุมทางวิชาการ หรือ ไปพบนักวิชาการ
นักวิจยั ทีม่ ผี ลงานหรือประสบการณ์เกีย่ วข้องกับงานวิทยานิพนธ์
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- ไม่ เ คยนั ด ให้ นั ก ศึ ก ษามารายงานความก้ า วหน้ า ในการท าวิท ยานิ พ นธ์
การทางานทุกอย่างขึน้ กับนักศึกษา
- ปล่ อ ยให้นัก ศึก ษาท าวิท ยานิ พ นธ์ใ นหัว ข้อ ที่ล้า สมัย หรือ อยู่ ใ นกระแสนิ ย ม
มากเกินไป
- ชอบให้ นั ก ศึก ษาเขีย นอ้ า งอิง ความเห็น หรือ ผลงานของตนไว้ ใ นรายงาน
วิทยานิพนธ์
- ไม่แ นะนาวารสารทางวิชาการที่ควรนาบทความจากวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่
ปล่อยให้นกั ศึกษาหาทีล่ งบทความวิจยั เอง
- เป็ น ตัว อย่า งที่ไ ม่ดี เช่ น ไม่เ คยลงมือ ท างานวิจ ยั ในห้อ งทดลองด้ว ยตนเอง
ไปร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยไม่ศกึ ษาข้อมูลไปล่วงหน้า ไม่วางแผนการทางาน งาน
ทุกชิน้ ต้องเร่งให้ทนั กาหนดเวลา
- ให้นักศึกษาเลือกคนที่อยากรูจ้ กั เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) หรือ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แม้ว่าคนนัน้ จะไม่สนใจเรือ่ งทีน่ กั ศึกษาทาเป็ นวิทยานิพนธ์
- สร้างปั ญหากับอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่ว ม) หรือคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
จากปั ญ หาคุ ณ ลัก ษณะของอาจารย์ ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ด ัง กล่ า วจึง ส่ ง ผลต่ อ
ความล่าช้าในการทาปริญญานิพนธ์ เป็ นอุปสรรคสาคัญในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทาให้
นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ออกมาโดยไม่มปี ระสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อย ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้
ศึกษาการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาต่างประเทศ จึงยิง่ ต้องการความใส่ใจดูแลและการให้คาปรึกษา
จากอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์เ ป็ น อย่ า งมาก โดยผู้ว ิจ ัย มองว่ า หากสามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าวได้ นัน่ คือ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์มคี ุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ต่อการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา ก็จะส่งผลให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
คุณ ลัก ษณะที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท าวิ ท ยานิ พนธ์ อ ย่ า ง
มีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยคุณลักษณะหน้าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ดงั กล่าวข้างต้นจึงเป็ นที่มา
ของการศึ ก ษาปั จ จัย ระดับ คุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ท่ีม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ พฤติ กรรมการ
ท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพของนัก ศึก ษา และจากการสัม ภาษณ์ นัก ศึก ษาที่ผ่ า นการ
ทาวิทยานิพ นธ์เ ป็ นภาษาอังกฤษ รวมทัง้ อาจารย์ท่เี ป็ น ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน จึงได้กาหนดเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การวางแผนร่วมกับนักศึกษา หมายถึง การทีน่ ักศึกษารับรูอ้ าจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ร่วมกับนักศึกษา ตัง้ แต่การเริม่ ต้น

47
ท าโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ จนสิ้น สุ ด กระบวนการ นอกจากนี้ ยัง มีก ารวางแผนระยะเวลาที่
ทาวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ งบประมาณหรือเงินทุนทีใ่ ช้ทาวิทยานิพนธ์ดว้ ย
2. การให้ คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นักศึ กษา หมายถึง การที่นักศึกษารับรู้
ว่าอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์มกี ารให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และพร้อมทุ่มเทเวลาให้คาปรึกษา
แก่นกั ศึกษาในการเขียนวิทยานิพนธ์ทถ่ี ูกวิธ ี และถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ความรู้ค วามเข้ าใจในงานวิ ท ยานิ พนธ์ หมายถึง การที่นักศึก ษารับ รู้ว่ า
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์มคี วามรู้ความเข้าใจในงานวิทยานิพนธ์ท่นี ักศึกษาสนใจที่จะศึกษา
ว่าใช้แนวคิดทฤษฎี กรอบในการวิจยั อะไร มีระเบียบวิธกี ารวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบใดจึง
จะเหมาะสม
4. การติ ดตามความก้าวหน้ าในการทาวิ ทยานิ พนธ์ หมายถึง การที่นักศึกษา
รับรูว้ ่าอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์มคี วามเอาใส่ใจ ถามไถ่นักศึกษา ขอติดตามดูความก้าวหน้าว่า
งานของนักศึกษามีความคืบหน้าเป็ นอย่างไรบ้าง
5. การรับ รู้ข้อกาหนดในการจบการศึ กษา หมายถึง การที่นัก ศึกษารับรู้ว่ า
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์มกี ารจัดการเวลาให้นักศึกษาจบได้ทนั กาหนด และป้ องกันการข้าม
ขัน้ ตอนและความผิดพลาดจากการผิดระเบียบบังคับ
การวัดคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้สร้างและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะของอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพ นธ์จากนิยามปฏิบตั ิการ ประกอบด้ว ย 1) การวางแผนร่ว มกับนักศึกษา จานวน 9 ข้อ
2) การให้ค าแนะนาและค าปรึกษาแก่ นักศึกษา จานวน 9 ข้อ 3) ความรู้และความเข้าใจในงาน
วิทยานิพนธ์ จานวน 9 ข้อ 4) การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ จานวน 6 ข้อ และ
5) การรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา จานวน 8 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผู้ท่รี บั รูค้ ุณลักษณะ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
จากการศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์กบั ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ งานวิจยั ของชลกมล สนองคุณ
(2548) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านวิชาการและการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์มผี ลต่อความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ .05 นอกจากนี้ ม ีก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ใ นการท าวิท ยานิ พ นธ์ และก าหนดกลยุ ท ธ์
และมาตรการเสริมทีส่ าคัญ ได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น ทีจ่ ะทาให้
การทาวิทยานิพนธ์เกิดผลสัมฤทธิ ์ที่มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และงานวิจ ยั ของอรุณศรี พุ่มนวล
(2552) ศึก ษาความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต โดยใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุ ณภาพ
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พบว่า คุ ณ ลัก ษณะและบทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ท่สี นับสนุ นให้นักศึกษา
ประสบความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ คือ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็นที่นักศึกษา
ทา มีเวลาให้คาปรึกษา นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้ง่าย พูดให้กาลังใจ เสริมแรง
ให้ นั ก ศึก ษามีก าลัง ใจท างาน มีค วามเป็ น กัน เอง ไม่ ดู ถู ก ไม่ ต อกย้ า ข้อ บกพร่ อ ง ให้ เ กีย รติ
ต่อนัก ศึกษา เสียสละและอดทน ใจเย็น มีเ มตตา มีจติ ใจที่จะส่งเสริมให้ศิษย์ประสบความสาเร็จ
เอาใจใส่ นัก ศึก ษา ติดตามและกระตุ้น นักศึกษาอย่างต่ อ เนื่อ ง แม้ว่าจะไม่ม ีงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ ง
กับความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์โดยตรง แต่คุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจ
ส่งผลต่อความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ คุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทส่ี าคัญ เช่น
การวางแผนร่ ว มกับ นั ก ศึก ษา การให้ค าปรึก ษา ค าแนะน า ความรู้ค วามเข้า ในวิท ยานิ พ นธ์
การติดตามความก้าวหน้ าของอาจารย์ท่ปี รึก ษาวิทยานิพ นธ์ และการรับรู้ข้อ กาหนดในการจบ
การศึก ษา สิ่ง เหล่ า นี้ อ าจเป็ น คุ ณ สมบัติท่ีส าคัญ ของอาจารย์ท่ีป รึก ษาที่ ช่ ว ยให้นั ก ศึก ษาเกิด
ความเชื่อว่าตนทาวิทยานิพนธ์ได้ดว้ ยความพยายามและการกระทาของตนเอง
จากหลัก ฐานงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น
ว่ า คุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์เ ป็ น ตัว แปรที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความเชื่อ อ านาจในตนในการ
ทาวิทยานิพนธ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั คาดว่าคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มอี ิทธิพลทางตรงต่อความ
เชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์

ตอนที่ 5 ปัจจัยเชิ งผลของพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในส่ว นนี้เป็ นการนาเสนอปั จจัยที่เ ป็ นตัว แปรเชิงผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่ ม นัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ได้แก่ ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ผลสาเร็จในการทาวิ ทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
ความหมายของผลสาเร็จในการทาวิ ทยานิ พนธ์ด้านภาษาอังกฤษ
จากทัก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ของอเมริก า (Partnership for 21st Century Skills.
2011) ทัก ษะหนึ่งที่ส าคัญ คือ ทัก ษะการสื่อ สาร ในประเด็นของการสื่อ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
ในสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลายรวมทัง้ ในสภาพแวดล้อมที่ส่อื สารกันด้วยหลายภาษา ซึง่ สอดรับกับ
การเรียนการสอนของในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เน้นการเรียนการสอนทีเ่ ป็ น
ภาษาอังกฤษ มีการสื่อสารทัง้ กับอาจารย์ นักเรียนต่างชาติ เป็ นต้น ซึง่ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล
ที่ม ีก ารใช้ ก ั น อย่ า งแพร่ ห ลายทัว่ โลก ดัง นั ้น การเรีย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษจึง นั บ ว่ า เป็ นภาษา
ทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้อ่นื อย่างเป็ นสากล เช่นเดียวกัน
กับวิทยานิพนธ์ ทีต่ อ้ งทาเป็ นภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่งานวิจยั ให้เป็ นทีร่ จู้ กั
ในระดับสากล จึงมีความจาเป็ นอย่างมากทีน่ กั ศึกษาจาเป็ นจะต้องมีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษ
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เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ องหรือภาษาต่างประเทศ การจะได้มาซึ่งทั กษะ
ด้า นภาษาอัง กฤษนั น้ ไวก็อ ตสกี (ชญานิ ศ า แสงเจริญ . 2558: 13-14) กล่ า วว่ า การเรีย นรู้
ภาษาต่ างประเทศกับการเรียนรู้ภาษาแม่ มีค วามแตกต่ างกันกล่ าวคือ เด็กเริม่ เรียนรู้ภาษาแม่
ได้ โดยธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัติ ก่อนทีจ่ ะเรียนรูล้ กั ษณะทีซ่ บั ซ้อนของภาษา ได้แก่ ลักษณะของ
เสียงหลักไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษา ส่วนการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ผูเ้ รียนต้องใช้วธิ กี าร
เรีย นรู้ท่ีเ ป็ น ระบบโดยการท าความเข้าใจและสร้า งความตระหนักรู้ถึง หลัก การของภาษาก่ อ น
ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาให้คล่องแคล่วในภายหลัง กล่ าวคือ ผู้เรียนต้องเรียนรูร้ ูปแบบระดับสูง
ของภาษาก่อนทีจ่ ะพัฒนาการใช้ภาษาให้เกิดความชานาญและคล่องแคล่ว เช่นเดียวกับ ลิทเทิลวูด
(ชญานิศา แสงเจริญ. 2558: 13-16; อ้างอิงจาก Littlewoods. 1996) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศว่า ทฤษฎีในกลุ่มพฤติกรรมนิยม เน้ นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้ว ยการเลีย นแบบและมีก ารฝึ ก ฝนให้เ ป็ นนิส ัย ต้อ งใช้ค วามรู้ค วามเข้าใจเป็ นอย่า งมากในการ
สร้า งสรรค์แ ละสร้า งความหมายของภาษา เช่ น เดีย วกับ การเรีย นภาษาแม่ ซึ่ง ในการเรีย น
ภาษาต่ างประเทศ โดยผู้เ รียนจะต้อ งบรรลุ เป้ าหมายใน 3 ประการที่สาคัญ คือ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถในการปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนด้วยภาษาที่เรียน และความสามารถในการ
ใช้วธิ กี ารแลกเปลีย่ นบทบาทกันได้ ดังนัน้ การเรียนภาษาต่างประเทศเป็ นรูปแบบการเรียนรูท้ กั ษะ
ซึง่ เน้นการทาความเข้าใจหลักการ ให้การชีแ้ นะและฝึกปฏิบตั หิ รือทากิจกรรม
การเรียนภาษาอังกฤษ ถือเป็ นรูปแบบการเรียนรู้ทกั ษะหนึ่ง โดยทักษะ หมายถึง
ความสามารถในการทีจ่ ะทางานได้คล่องแคล่วว่องไว โดยไม่มผี ดิ หรือคลาดเคลื่อนไปจากความจริง
ในสิง่ นัน้ (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543) ส่วนอัจฉรา วงศ์โสธร (2544: 88-89) กล่าวว่า
ทักษะทางภาษา ในมิตขิ องเนื้อหา ประกอบด้วย 1) ทักษะการฟั ง เป็ นทักษะทีอ่ าศัยความสามารถ
ทางภาษา 3 ด้าน คือ การฟั งและแยกเสียง ความเข้าใจส่วนประกอบเฉพาะต่างๆ ของข้อความ และ
ความเข้าใจเนื้อความทีต่ ่อเนื่องทัง้ หมด 2) ทักษะการพูด เป็ นทักษะทางสังคม (Social skill) การพูด
อย่างมีประสิท ธิภาพขึ้นอยู่ก ับ ความรู้ องค์ป ระกอบทางภาษา และความตระหนักถึงลีล าภาษา
ตลอดจนสื่อสารภาษาโดยสื่อที่ไม่ได้เป็ นตัวภาษา ภาษาพูดมีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง 3) ทักษะ
การอ่าน เป็ นทักษะทีต่ อ้ งมีในระดับพืน้ ฐาน คือ ความรูค้ าศัพท์ ไวยากรณ์ และวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
และ 4) ทัก ษะการเขีย น เป็ นระบบการสื่อ ความหมายทางสายตา ( Visual communication)
ภาษาเขียนไม่ได้เป็ นการถ่ายทอดภาษาพูดออกมาเป็ นตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ทักษะการเขียน
ประกอบด้วย ทักษะกลไก คือ การสะกดตัว การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ทักษะในการใช้คาศัพท์
ทัก ษะการใช้ไ วยากรณ์ และการคิด อย่ า งมีเ หตุ ผ ล ได้แ ก่ การเรีย บเรีย งความคิด ตลอดจน
ความชัดเจนของการสื่อความหมาย อย่างไรก็ตาม ในการแบ่งทักษะทางภาษานัน้ ได้แบ่งเป็ นทักษะ
ทางภาษาออกเป็ น 5 ทักษะย่อย (อัจฉรา วงศ์โสธร. 2544: 82) คือ 1) ระดับกลไก (Mechanical)
เป็ นการใช้ภาษาทีเ่ กิดจากการฝึกจนคล่อง เป็ นอัตโนมัติ 2) ระดับความจา (Knowledge) เป็ นระดับ
ที่นาเอาความหมายของภาษาที่ท่องจาไว้มาใช้ 3) ระดับถ่ายโอน (Transfer) เป็ นระดับที่ใช้ภาษา
ซึง่ อยู่ในบริบทแตกต่างจากทีใ่ ช้ฝึกหัดทางภาษา เช่น การนาศัพท์ทท่ี ่องจามาแล้วมาใช้ในบริบทใหม่
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เป็ นต้น 4) ระดับความเข้าใจ/สื่อความหมาย (Communication) เป็ นระดับทีใ่ ช้ส่อื ความหมายได้โดย
เสรี ตลอดจนสามารถรับสื่อที่เป็ นสารทางภาษาได้ด้วยความเข้าใจ และ 5) ระดับวิพากษ์ว ิจารณ์
(Criticism) เป็ นระดับของการตีความ การประยุกต์เอาความเข้าใจและความสามารถสื่อความหมาย
มาใช้เพื่อให้ได้ส่งสาร/รับสารภาษาในลีลาและน้ าเสียงต่างๆ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อความ
อย่างได้อรรถรส และการสังเคราะห์เนื้อความเพื่อให้ส่อื ความหมายในระดับวิพากษ์วจิ ารณ์ ได้อย่าง
มีป ระสิทธิภาพ เช่น การอ่ า นตีค วาม การเขีย นด้ว ยค าเสีย ดสี การพูด เพื่อ โน้ มน้ า วใจ เป็ น ต้น
ดังนัน้ สิง่ ทีส่ าคัญสาหรับผลสาเร็จของการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ คือ การทาวิทยานิพนธ์
ทีส่ ่อื สารสื่อความหมายเป็ นภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ โดยผลสาเร็จในทีน่ ้ี คือ ตัวเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับ ที่เ ป็ น ภาษาอัง กฤษ โดยมุ่ง เน้ น ที่ท ัก ษะการเขีย นภาษาอัง กฤษ ว่ า ตัว เล่ ม วิท ยานิ พ นธ์ม ี
การเขียนรายงานผลได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์
จากความหมายดัง กล่ า วข้า งต้ น จึง สรุ ป ได้ ว่ า ผลส าเร็จ ในการท าวิท ยานิ พ นธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ หมายถึง ลักษณะตัวเล่มวิทยานิพนธ์ทเ่ี ป็ นภาษาอังกฤษทีส่ ่อื สารสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ เช่น เขียนงานวิทยานิพนธ์ได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ ใช้คาศัพท์เฉพาะ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม จัดเรียงลาดับและมีความต่อเนื่อง เป็ นเหตุเป็ นผล ใช้ภาษาเขียน รวมทัง้
เขียนได้สนั ้ กะทัดรัด และเข้าใจง่าย เป็ นต้น
การวัดผลสาเร็จในการทาวิ ทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
ส าหรับ การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ส ร้า งแบบวัด ผลส าเร็จ ในการท าวิท ยานิ พ นธ์
เป็ นภาษาอังกฤษตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 6 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ
.923 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง กว่ า แสดงว่ า เป็ นผู้ ท่ี ม ี ผ ลส าเร็ จ ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์
เป็ นภาษาอังกฤษสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสาเร็จในการทาวิ ทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีปีระสิทธิภาพกับผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานวิจยั ของคอมบา
และคณะ (Komba; et al. 2012) ศึก ษาเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบตั ิงานทางวิชาการและ
ความสามารถในด้ า นทัก ษะการเขีย นภาษาอัง กฤษ ผลการศึก ษาพบว่ า ผลการปฏิบ ัติง าน
ทางวิช าการมีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ความสามารถในทัก ษะการเขีย นภาษาอัง กฤษอย่ า ง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 นอกจากนี้ งานวิจยั ของขวัญชนก แสนใจ (2552) ศึกษาการทานาย
ผลการเรียนวิชาวิธกี ารวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยตัวแปรนิสยั การเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึ ก ษา ผลการศึก ษาพบว่ า ตัว แปรนิ ส ัย การเรีย น ได้ แ ก่ ทัก ษะการ
ทาแบบทดสอบ การอ่านตาราเรียน และทักษะด้านคาศัพท์ สามารถร่วมกันทานายผลการเรียนวิชา
วิธกี ารวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร้อยละ 22 โดยนิสยั การเรียนเป็ นการแสดง
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พฤติก รรมของบุ ค คลที่เ กิด จากการฝึ ก ฝนเป็ น ประจ า ซึ่ง นั ก ศึก ษาแสดงพฤติก รรมการเรีย น
ด้านวิธกี ารวิจยั ซึง่ ส่งผลไปยังผลการเรียนวิชานัน้ ๆ
จากหลักฐานงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บุคคลทีม่ ีพฤติกรรม
การทาวิท ยานิ พ นธ์ อ ย่างมีป ระสิทธิภาพ เนื่อ งจากกลุ่ ม ตัว อย่างในครัง้ นี้ มีการท าวิท ยานิพ นธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนัน้ การมีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานผลวิทยานิพนธ์
จะทาให้ต ัวเล่มวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษออกมาได้อ ย่างชัดเจนและสมบูรณ์ จึงเป็ นเหตุผ ล
สาคัญที่สนับสนุ นว่า พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 6 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์ครัง้ นี้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยทางจิต
ลัก ษณะ ปั จจัยสถานการณ์ ทางสังคม ปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ และปั จจัยคุ ณลักษณะ
ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ อั น จะน าไปสู่ พ ฤติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดกรอบความคิดการศึกษาวิจยั ตามรูปแบบปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism model)
รูป แบบปฏิส ัม พัน ธ์นิ ย ม (Interactionism model) ได้ ม ีก ารน าเสนอโดยเอนเลอร์แ ละ
แมกนัสสัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541: 105-108; อ้างอิงจาก Endler; & Magnusson. 1977:
18-21) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ทัง้ นี้ได้สรุป
และน าเสนอรายละเอีย ดของแนวคิด ว่ า รูป แบบทฤษฎีป ฏิ ส ัม พัน ธ์นิ ย มเป็ น การศึก ษาสาเหตุ
ของพฤติกรรมของบุคคลในสาขาพฤติกรรมศาสตร์ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสาเหตุทาง
จิต ใจของพฤติก รรมบุ ค คลเข้า กับ องค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ สาเหตุ ด้า นสถานการณ์ ท่ีม ีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมของบุคคล โดยสรุปว่า พฤติกรรมของมนุ ษ ย์มสี าเหตุได้ 4 ประการ คือ 1) ลักษณะของ
สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน 2) จิต ลัก ษณะของผู้ ก ระท า 3) จิต ลัก ษณะร่ ว มสถานการณ์ ที่เ รีย กว่ า
ปฏิสมั พันธ์แบบกลไก (Mechanical interaction) โดยมีตวั แปรทางจิตและสถานการณ์เป็ นตัวแปร
อิ ส ระ 2 ตั ว แปร และพฤติ ก รรมเป็ นตั ว แปรตาม และ 4) จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์
เรีย กว่ า ปฏิส ัม พัน ธ์แ บบภายในตน (Organismic interaction) เป็ นลัก ษณะทางจิต ของบุ ค คล
ผูก้ ระทาที่เป็ นผลของปฏิสมั พันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบนั ของบุคคลกับจิตลักษณะเดิมของเขา
ทาให้เกิดจิตลักษณะตามสถานการณ์ในบุคคลนัน้ เช่น ทัศนคติต่อสถานการณ์นนั ้ ๆ หรือความเชื่อ
อานาจในตนต่อสถานการณ์นนั ้ ๆ เป็ นต้น
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism model) อาศัยแนวทาง
การตั ้ง สมมติ ฐ านการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง เส้ น ตามแนวรู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ นิ ย ม
โดยตัง้ สมมติฐานในเชิงของกลุ่มตัวแปรอิสระที่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม จากหลักการของรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม และกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทาง
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สังคม เป็ นกลุ่ ม ตัว แปรอิส ระที่ส ามารถส่ งอิทธิพ ลทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มไปสู่ต ัว แปรตาม โดย
อิทธิพลทางอ้อมนัน้ ส่งผ่านกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ส่งอิทธิพลทางตรงไปสู่ตวั แปรตาม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2550) ดังภาพประกอบ 3

ปัจจัยจิ ตลักษณะ
- แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
- บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก

ปัจจัยจิ ตลักษณะตามสถานการณ์
- การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
- ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์

ปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม
- บรรยากาศในการวิจยั
- คุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์

พฤติ กรรมการ
ทาวิ ทยานิ พนธ์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ผลสาเร็จในการ
ทาวิ ทยานิ พนธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท
กับ
ระดับปริญญาเอก

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ตอนที่ 7 สมมติ ฐานการวิ จยั
1. แบบจาลองสมมติฐานที่พฒ
ั นาขึ้น จะมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจักษ์ โดยมี
สมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปร ดังนี้
1.1 พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จ
ในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
1.2 การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั และความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 บรรยากาศในการวิจยั และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสามารถในการวิจยั
1.4 คุณ ลัก ษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์มีอิทธิพลทางตรงต่ อ
ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
2. แบบจาลองความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อ ย่างมี
ประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระหว่างระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกแตกต่างกัน
3. ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของ
พฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพระหว่ า งกลุ่ ม นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโทและกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติใน
ระดับปริญญาเอกแตกต่างกัน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการอธิบาย
สาเหตุ ของพฤติก รรมการทาวิทยานิพนธ์อ ย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา
หลัก สูต รนานาชาติข องมหาวิท ยาลัยมหิดล โดยการดาเนิน การวิจยั ตามขัน้ ตอนตามล าดับ คือ
1) การก าหนดประชากรและการเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่า ง 2) การสร้า งและหาคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ วัด
ในการวิจ ยั 3) การเก็บ รวบรวมข้อ มูล 4) การจัด กระท าข้อ มูล และการวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยมี
รายละเอียดดังนี้

กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
กำรวิ จยั เชิ งคุณภำพ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ คือ นั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึ ก ษา
จาก 5 มหาวิทยาลัย ในหลักสูต รนานาชาติ ที่เ ป็ นคนไทยเท่านัน้ และผ่านการสอบวิทยานิพนธ์
เสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว โดยการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้ใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) ได้เพิม่ เกณฑ์ของการคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้ให้ขอ้ มูลที่เต็มอิม่ ไปด้วยข้อมูล (Information
rich case) ประกอบด้วย 1) มีประสบการณ์โดยตรงในการทาวิทยานิพนธ์สาเร็จตามเวลาที่ กาหนด
2) มีก ระบวนการวางแผนร่ว มกับ อาจารย์ท่ีป รึก ษาและสามารถดาเนิ น การได้ต ามแผนที่ต ัง้ ไว้
3) มีการรายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์ทป่ี รึกษาของตัวเองอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ครัง้ /เดือน
กำรวิ จยั เชิ งปริ มำณ
1.1 การกาหนดประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี การศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดจานวนประชากร ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จานวนประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
กลุ่มสำขำวิ ชำ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รวม

ระดับกำรศึกษำ
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำเอก
569
723
654
467
194
144
1,417
1,334

1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือ กกลุ่ มตัว อย่า งสาหรับการเก็บข้อ มูล เชิงปริมาณ มีแนวทางการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน (Confirmatory factor analysis) และวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์
โครงสร้า งเชิง สาเหตุ แ บบมีต ัว แปรแฝง (Causal structural models with latent variable)
ดัง นัน้ จึง ต้อ งก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งให้เ หมาะสมกับ สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ซึ่ง ใน
การวิเ คราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังกล่ าวนัน้ หากเลือ กใช้ว ิธกี ารประมาณค่ าแบบไลค์ล ิฮูดสูงสุ ด
(Maximum likelihood) ซึ่งเป็ นวิธกี ารประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ใี ช้แพร่หลายมากที่สุด เนื่องจาก
เป็ นวิธที ่มี คี วามคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989) จาเป็ น
ต้องมีกลุ่ มตัวอย่างขนาดใหญ่เ พื่อที่จะช่วยให้ผ ลการวิเคราะห์ข้อ มูล มีความมันใจในการทดสอบ
่
รวมทัง้ การกาหนดกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จะทาให้การประมาณค่ าพารามิเตอร์ของประชากรมี
ความคงเส้นคงวา แม้ว่าการแจกแจงของตัวแปรจะไม่เป็ นโค้งปกติหลายตัวแปรก็ตาม (Multivariate
normal distribution) (Bollen. 1989: 284) ทัง้ นี้ ไ ด้ ม ีนั ก วิช าการหลายท่ า นได้ก าหนดเกณฑ์
ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่างว่าหากต้อ งการความมันใจในการทดสอบมากขึ
่
้น ควรใช้
กลุ่มตัวอย่าง 300 หน่ วยขึน้ ไป (Tabachnick; & Fidell. 2007) รวมทัง้ พบเกณฑ์การกาหนดขนาด
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่เ พีย งพอในวิเ คราะห์ส มการเชิง โครงสร้า ง ควรมีข นาดกลุ่ ม ตั ว อย่า ง 10-20 คน
ต่อ ตัว แปรสังเกต 1 ตัว แปร (Schumacker; & Lomax. 2004; Kline. 2005) ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้
มีตวั แปรสังเกตจานวน 13 ตัวแปร จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง 260 คน แต่การวิจยั ครัง้ นี้มกี ลุ่มตัวอย่าง
ที่เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึ ก ษาผ่ า นการสอบวิท ยานิ พ นธ์ เ สร็จ สิ้น เรีย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ว ิจ ัย
จึงเก็บข้อมูลกับทุกคนที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์แล้วทัง้ หมด และได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา
เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 310 ฉบับ คิดเป็ นร้อ ยละ 75.98 รายละเอียดจานนวนกลุ่มตัว อย่าง
ดังตาราง 3
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ตาราง 3 จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กลุ่มสำขำวิ ชำ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รวม

จำนวน
แบบสอบถำม
ที่ส่งไป
138
98
31
73
62
6
408

จำนวน
แบบสอบถำม
ที่นำไปใช้ได้
90
71
22
64
61
2
310

กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือวัดในกำรวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลใน 2 วิธกี าร ได้แก่ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ซึง่ มีการสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือวัดในการวิจยั ไว้ทงั ้ 2 กระบวนการ ดังนี้
กำรสร้ำงแนวคำถำม สำหรับกระบวนกำรเก็บข้อมูลเชิ งคุณภำพ
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้เก็บข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ นักศึกษา
ระดับ ปริญ ญาโท ที่ม ีป ระสบการณ์ ก ารท าวิท ยานิพ นธ์เ สร็จ ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่ม ีก าร
ขยายเวลา และผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง คือ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ ซึง่ ขัน้ ตอนการสร้างแนวคาถามนี้
มีความยืดหยุน่ และปรับเปลีย่ นได้ในขณะสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จึงสร้างคาถามในลักษณะของการกาหนด
ประเด็นในภาพกว้าง เป็ นคาถามปลายเปิ ด ซึง่ ประกอบด้วย
1. แนวคาถามสาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาคุณลักษณะของอาจารย์ทป่ี รึก ษาวิทยานิพนธ์
ทีเ่ ป็ นเงื่อนไขสาคัญสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ได้ประสบความสาเร็จ รวมทัง้ ให้เล่าถึงสถานการณ์
ทีท่ าให้เกิดปั ญหาในการทาวิทยานิพนธ์ขน้ึ ยกตัวอย่างแนวคาถาม ดังนี้
- กรุณ าเล่ า ถึงการวางแผนการทาวิทยานิพ นธ์ข องท่ าน ที่ม ีการตกลงร่ว มกัน
กับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
- อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาของท่ า นมี รู ป แบบการให้ ค าแนะน าแก่ ท่ า นอย่ า งไร
และเกีย่ วข้องกับการทีท่ ่านสามารถทาวิทยานิพนธ์ได้ทนั เวลาอย่างไร
- ท่านคิดว่าความสามารถหรือ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ปี รึกษาของท่า น
มีส่วนช่วยทาให้ท่านสามารถทาวิทยานิพนธ์ได้ทนั เวลาอย่างไร
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- ในระหว่ า งการท าวิท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ท่ีป รึก ษาของท่ า นใช้ว ิธ ีก ารติด ตาม
ความก้าวหน้าอย่างไรทีท่ ่านเห็นว่ามีส่วนสนับสนุ นให้ท่านสามารถทาวิทยานิพนธ์ได้ทนั เวลา
- อาจารย์ท่ปี รึกษาของท่านได้ช่วยสนับสนุ นอย่างไรในกระบวนการดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนที่ก าหนด การดาเนินการเรื่อ งเอกสาร หรือ แนะนาหลักสูต รด้านการเรียนการสอน
แก่ท่าน
2. แนวคาถามสาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง
แนวค าถามส าหรับ ผู้ใ ห้ข้อ มูล รอง มีเ ป้ า หมายหลัก คือ การศึก ษาข้อ มูล สนับ สนุ น
และตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก สามารถยกตัวอย่างแนวคาถาม ดังนี้
- ท่านเห็นว่าอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ควรมีหน้าทีห่ รือบทบาทอย่างไรบ้าง
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ได้ทนั ตามเวลา
- ท่านเห็นว่าตัวท่านมีส่วนช่วยสนับสนุ นหรือมีเทคนิคอย่างไรที่ทาให้ นักศึกษา
ทาวิทยานิพนธ์ได้เร็วขึน้
- กรุณ าอธิบายว่ า เพราะเหตุ ใ ดท่ า นจึง มีก ารวางแผนการท าวิทยานิ พนธ์ร่ว ม
กับนักศึกษา
- กรุณ าอธิบ ายว่ าเพราะเหตุ ใ ดท่า นจึง มีรูปแบบหรื อ เทคนิ ค การให้ค าแนะน า
กับนักศึกษาอย่างไรจึงทาให้นกั ศึกษาสามารถทางานได้ตามแผนทีว่ างไว้
- ท่ านคิด ว่าความรู้หรือ ความเชี่ย วชาญของอาจารย์ท่ปี รึกษาเรื่อ งใดที่ส าคัญ
ต่อการทาให้นกั ศึกษาของท่านสามารถทาวิทยานิพนธ์สาเร็จได้ตามเวลา
- ท่านมีรปู แบบการติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์อย่างไร
- เพราะอะไรอาจารย์ท่ปี รึกษาควรมีค วามรู้เ กี่ยวกับหลักสูต ร และการแนะนา
เรือ่ งกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ มีส่วนช่วยให้นกั ศึกษาทาวิทยานิพนธ์สาเร็จตามเวลาได้อย่างไร
กำรสร้ำงเครื่องมือ สำหรับกระบวนกำรเก็บข้อมูลเชิ งปริ มำณ
การวัดตัว แปรในการวิจยั นี้ เครื่องมือ ที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งออก
เป็ น 13 ตอน ซึ่งใช้วดั ตัวแปรทัง้ หมด 12 ตัวแปร ซึ่งมีทงั ้ ส่วนที่ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงจากแบบวัดที่ม ี
อยู่เดิม และแบบวัดที่ผู้ว ิจยั ได้ส ร้างขึ้นเองตามการสัมภาษณ์ผู้ใ ห้ข้อมูลหลักที่มปี ระสบการณ์ ใ น
การทาวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดและขัน้ ตอนในการสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับตัวแปรต่างๆ เพื่อทาความเข้าใจ
ความหมายให้ตรงตามทฤษฎี และกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรให้มคี วามชัดเจน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างข้อ คาถามในแต่ ละตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ในกรณีเป็ น
ตัวแปรทีม่ เี ครือ่ งมือมาตรฐานและสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ผูว้ จิ ยั ได้ นาเครื่องมือนัน้ มาปรับ
ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทที่ ศึ ก ษา ในกรณี ท่ี เ ป็ นตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างเป็ นข้อคาถาม แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับ
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ความถูกต้อง ชัดเจน และความเหมาะสมของข้อคาถาม แล้วนาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเป็ นเครื่องมือ
ฉบับร่างมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้อ หา (Content validity) ของแบบวัด
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ ผู้ว ิจยั ได้นาแบบวัดพร้อ มกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัว ข้อ วิจยั วัต ถุ ประสงค์ของ
การวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั นิยามเชิงปฎิบตั ิการของตัวแปรให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบ (รายนามผู้เชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความชัดเจน
ของข้อ ค าถาม และความถู ก ต้อ งทางภาษา แล้ว ให้ผู้เ ชี่ย วชาญตัด สิน ว่ า ข้อ ค าถาม แต่ ล ะข้อ มี
ความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการวัดหรือไม่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ
1 = คาถามมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการวัด
0 = ไม่แน่ใจว่าคาถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการวัด และ
-1 = คาถามไม่ความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการวัด
แล้วจึงนาคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อไปคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับ วัต ถุ ป ระสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) ทัง้ นี้ ข้อ ค าถามที่น าไปใช้จ ะต้ อ ง
มีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ขึน้ ไป (บุญใจ ศรสีถติ ยน์รากูร. 2555) ข้อคาถามทีม่ คี ่า IOC
ต่ า กว่ า เกณฑ์ เ ล็ ก น้ อ ย ที่ผู้ เ ชี่ย วชาญญได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง ขอ้ ค วาม ผู้ ว ิจ ัย
จึงได้ ปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะนัน้ ก่อนนาไปใช้
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้ว ิจ ยั นาแบบวัดไปตรวจสอบคุ ณภาพเครื่อ งมือ โดยนาไปทดลองใช้กับ
กลุ่ ม อย่ า งที่ม ีค วามคล้า ยคลึง กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิจ ัย นี้ ค ือ นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 123 คน เพื่อ ทดสอบค่ าความเชื่อ มมัน่ (Reliability) และตรวจสอบ
ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach’s
alpha coefficient) โดยจะต้องมีค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ดที่ยอมรับได้มคี ่า 0.70 ขึน้ ไป และนาข้อมูล
มาวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) โดยวธิกาี รหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคาถามแต่ละข้อ
กับ คะแนนรวมทัง้ ฉบับ (Corrected item-total correlation) จากนั น้ จึง ได้พิจ ารณาผลควบคู่ กับ
การพิจ ารณาเนื้ อ หาเพื่อ ปรับ ข้อ ความ ทัง้ นี้ ห ากเป็ นข้อ ค าถามที่ม ีค่ า อ านาจจ าแนกต่ า แต่ ม ี
ข้อ ค าถามอื่นที่ม ีใ จความใกล้เ คีย งกัน ก็จ ะตัด ข้อ ค าถามนัน้ ออกไป โดยใช้เ กณฑ์ค่ าสหสัม พัน ธ์
ระหว่างคะแนนแต่ละข้อคาถามกับคะแนน รวมว่าต้องมีค่าเป็ นบวกและมีค่าตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
validity) โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ( Confirmnatory factor analysis: CFA)
ด้วยโปรแกรม LISREL เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝง (Latent variable)
กับ ตัว แปรสัง เกต (Observed variable) โดยก าหนดให้ ต ัว บ่ ง ชี้ใ นแต่ ล ะด้ า นของตัว แปรแฝง
มี ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านนัน้ ๆ ซึง่ ในการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
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พิจารณาจากความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์
พบว่ า แบบจ าลองมีค วามสอดคล้ อ งกลมกลืน กับ ข้ อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ แสดง ว่ า แบบจ าลองมี
ความเที่ย งตรงเชิง โครงสร้า ง พิจ ารณาได้จ ากเกณฑ์ด ัช นี ท่ีใ ช้ต รวจสอบความกลมกลืน ของ
แบบจาลอง ดังนี้ (Schumacker; & Lomax. 2004; Hair; et al. 2010) ดังตาราง 4
ตาราง 4 เกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง
ค่ำสถิ ติวดั ระดับควำมกลมกลืนของแบบจำลอง
2
Comparative fit index: CFI
Goodness of fit index: GFI
Normed fit index: NFI
Non-normed fit index: NNFI
Root mean squared error of approximation:
RMSEA

เกณฑ์ระดับควำมกลมกลืน
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่าน้อยกว่า 0.06

สาหรับค่ า 2 มีข้อ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ได้ เนื่อ งจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่มจี านวนมาก (Schumacker; & Lomax. 2004) แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม
ซึ่ ง หากพบว่ า แบบจ าลองไม่ ม ี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ผู้ ว ิ จ ัย จะ
ปรับ แบบจ าลองและวิเ คราะห์ใ หม่ ซึ่ง ในการปรับ นี้ ใ ช้พ้ืน ฐานของทฤษฏีซ่ึง ผู้ ว ิจ ัย ได้ศึก ษา
จากเอกสารและ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ และความเทีย่ งตรง
ในการวั ด ( Construct reliability and validity) โดยการต รวจสอบคุ ณ ภาพขอ งตั ว บ่ ง ชี้ ว่ า
ตัว แปรสังเกตของตัว แปรแฝงมีค วามเชื่อ มันและความเที
่
่ยงตรงในการวัด ตัว แปรแฝง โดยการ
ค านวณหาค่ า ความเชื่อ มัน่ ของตัว แปรแฝง (Construct reliability: CR) ซึ่ง เกณฑ์ก ารพิจ ารณา
หากมีค่าามากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair; et al.
2010) และทาการคานวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ท่ตี วั แปรแฝงสามารถอธิบายได้
(Average variance extracted: AVE) ซึงมีเกณฑ์การพิจารณาว่าหากมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า
ตัว บ่ ง ชี้น้ี ม ีค วามเที่ย งตรงในการวัด ตัว แปรแฝงในด้า นที่ต ัว บ่ ง ชี้นัน้ ใช้ว ัด ( Hair; et al. 2010)
และตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัว บ่งชี้ โดยการหาค่ าความเที่ยงตรงเชิงเสมือ น (Convergent
validity) ซึง่ ตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝงต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแฝง
ที่ ว ั ด อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบในระดั บ พอใช้ ต้ อ งมีค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.45
น้ า หนัก องค์ป ระกอบในระดับ ดีต้อ งมีค่ า ไม่น้ อ ยกว่ า 0.55 น้ า หนั ก องค์ป ระกอบในระดับ ดีม าก
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ต้อ งมีค่ าไม่น้อ ยกว่า 0.63 และ น้ า หนักองค์ป ระกอบในระดับ ดีเ ยี่ยมต้อ งมีค่ าไม่น้ อ ยกว่า 0.71
(Tabachnick; & Fidell. 2007) ทัง้ นี้เกณฑ์พจิ ารณาขัน้ ต่ าที่ยอมรับได้ของค่านาหนักองค์ประกอบ
ควรอย่ รู ะ หว่ า ง 0.30 ถึง 0.40 (Hair; et al. 2010) และตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง จ าแนก
(Discriminant validity) ซึ่ง เป็ น การตรวจสอบว่ า ข้อ ค าถามทัง้ หมดในแบบวัด เดีย วกัน นั น้ ไม่ ไ ด้
เป็ นองค์ประกอบเดียวกัน แต่เป็ นองค์ประกอบทีเ่ ป็ นไปตามทฤษฎีของตัวแปรซึงสามารถตรวจสอบ
ได้โดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แบบจาลองระหว่างแบบจาลองทีม่ กี ารจาแนกองค์ประกอบ
ตามทฤษฎีกบั แบบจาลองทีร่ วมเป็ นองค์ประกอบเดียว
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้แต่ละแบบวัด ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
ตอนที่ 4 แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
ตอนที่ 5 แบบวัดบรรยากาศในการวิจยั
ตอนที่ 6 แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
ตอนที่ 7 แบบวัดความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
ตอนที่ 8 แบบวัดคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ตอนที่ 9 แบบวัดผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
โดยมีรายละเอียดของการสร้างและผลของการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดมีดงั นี้
1. แบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของผูต้ อบแบบสอบถำม
ลัก ษณะแบบสอบถาม เป็ น ข้อ ค าถามที่เ ก็บ ข้อ มูล ชีว สัง คมของผู้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้ ว ยเพศ ระดับ การศึก ษา และกลุ่ ม สาขาวิช าที่ศึก ษา โดยน าข้อ มู ล นี้ ม าวิเ คราะห์
เพื่อ บรรยายลัก ษณะของกลุ่ ม ตัว อย่า ง และอาจน าไปวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์กับ ตัว แปรอื่น ใน
แบบจาลอง
2. แบบวัดพฤติ กรรมกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
2.1 กำรปฏิ บตั ิ ในระยะเริ่ มต้ นทำโครงร่ำงวิ ทยำนิ พนธ์
ลักษณะแบบวัด เป็ นการวัดพฤติกรรมการวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นแบบวัด
ที่ผู้ว ิจ ัย สร้า งขึ้น ใหม่ โดยพัฒ นาจากแนวทางการประเมิน ผลการสอบปากเปล่ า วิท ยานิ พ นธ์
ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื้อ หาวัดกระบวนการในการทาวิทยานิพนธ์
ในช่วงเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ แต่ละข้อเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
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วิธ ีก ารให้ค ะแนน ส าหรับ ข้อ ค าถามทางบวก ผู้ท่ีต อบจริง ที่สุ ด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ที่ไ ด้ค ะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ท่มี พี ฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อ ย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พบค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับวัต ถุ ประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคาถามทัง้ หมด 15 ข้อ พบว่าทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 0.60 จากนัน้
ได้ น าแบบวัด ไปทดลองใช้ เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability) พบค่ า ความเชื่อ มัน่
เท่ากับ 0.921 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง ภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่า อานาจจาแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.457-0.806 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูล จริง พบค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.923
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.435-0.814
จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณา
ตัด ข้อ ค าถามบางข้อ ที่ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย และเป็ น ข้อ ค าถามที่ม ี
ใจความใกล้เคียงกันกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 50.69, df = 20, p = 0.00,
CFI = 0.99, GFI = 0.96, NFI = 0.98, NNFI = 0.98, RMSEA = 0.07, SRMR = 0.035 พบว่ า
ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ 2 เพียงตัวเดียวทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์
เพราะมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเมื่อพิจารณาดัชนีตวั อื่นๆ ซึ่งทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
แบบจ าลองการวัด ตัว แปรพฤติก รรมการวิท ยานิ พนธ์อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพมีค วามกลมกลืน กับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ เมื่ อ พิ จ ารณาความเชื่ อ มัน่ ของตั ว แปรแฝง พบค่ า CR = 0.891 และ
AVE = 0.511 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงที่ตวั แปรสังเกต
นัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถาม
รายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง 0.54-0.84 โดยมีจ านวนข้อ ค าถามที่น าไปใช้จ ริง 8 ข้อ มีค่ า ความเชื่อ มัน่
เท่ากับ 0.882 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.526-0.779
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ตัวอย่างข้อคาถาม
พฤติ กรรมกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. ปั ญหาการวิจยั เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาที่
ศึกษา
2. ทบทวนวรรณกรรมจนได้ประเด็นการ
วิจยั ได้อย่างชัดเจน
3. แผนการวิจยั สอดคล้องกับปั ญหาการ
วิจยั

จริ ง
ที่ สดุ

จริ ง

6

5

4

3

2

ไม่
จริ ง
ที่ สดุ
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

ค่อนข้ำง ค่อนข้ำง
จริ ง
ไม่จริ ง

ไม่
จริ ง

2.2 กำรปฏิ บตั ิ ในระยะดำเนิ นกำรในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์
ลักษณะแบบวัด เป็ นการวัดพฤติกรรมการวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นแบบวัด
ที่ผู้ว ิจ ัย สร้า งขึ้น ใหม่ โดยพัฒ นาจากแนวทางการประเมิน ผลการสอบปากเปล่ า วิท ยานิ พ นธ์
ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื้อ หาวัดกระบวนการในการทาวิทยานิพนธ์
ในช่ ว งการดาเนิน การในการทาวิท ยานิ พนธ์ แต่ ล ะข้อ เป็ นมาตราส่ ว นประมาณค่ า 6 ระดับ คือ
จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธ ีก ารให้ค ะแนน ส าหรับ ข้อ ค าถามทางบวก ผู้ท่ีต อบจริง ที่สุ ด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ที่ไ ด้ค ะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ท่มี พี ฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อ ย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พบค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งระหว่า งข้อ ค าถามกับวัต ถุ ประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคาถามทัง้ หมด 9 ข้อ พบว่าทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 0.60 จากนัน้
ได้ น าแบบวัด ไปทดลองใช้ เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability) พบค่ า ความเชื่อ มัน่
เท่ากับ 0.868 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง ภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าอานาจจาแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.361-0.750 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริง พบค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.876
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.389-0.766
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จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณา
ตัด ข้อ ค าถามบางข้อ ที่ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย และเป็ น ข้อ ค าถามที่ม ี
ใจความใกล้เคียงกันกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 11.49, df = 5, p = 0.04,
CFI = 0.99, GFI = 0.96, NFI = 0.98, NNFI = 0.98, RMSEA = 0.065, SRMR = 0.027 พบว่ า
ดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรพฤติกรรมการ
วิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่
ของตัว แปรแฝง พบค่ า CR = 0.839 และ AVE = 0.527 แสดงว่า ข้อ ค าถามหรือ ตัว แปรสังเกต
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงที่ตวั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.35-0.89 โดยมีจานวนข้อคาถาม
ทีน่ าไปใช้จริง 5 ข้อ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.816 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.3380.721
ตัวอย่างข้อคาถาม
พฤติ กรรมกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั ตรงกับผลการศึกษา
3. เขียนงานวิจยั มีแหล่งทีส่ ามารถอ้างอิงได้
อย่างเหมาะสม

จริ ง
ที่ สดุ

จริ ง

6

5

4

3

2

ไม่
จริ ง
ที่ สดุ
1

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

ค่อนข้ำง ค่อนข้ำง
จริ ง
ไม่จริ ง

ไม่
จริ ง

3. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ลักษณะแบบวัด เป็ นการวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ เป็ นแบบวัดที่ผู้วจิ ยั ปรับปรุง จากแบบวัด
ของจุฑารัต น์ กิต ติเ ขมากร (2553) โดยนามาปรับให้เ พื่อ ให้มคี วามเหมาะสมกับบริบ ทที่ศึกษา
และกลุ่ มตัวอย่างในการศึก ษานี้ แต่ละข้อ เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุ ด จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธ ีก ารให้ค ะแนน ส าหรับ ข้อ ค าถามทางบวก ผู้ท่ีต อบจริง ที่สุ ด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
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2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พบค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับวัต ถุ ประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อ ค าถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่ ามีค่ า IOC อยู่ระหว่ าง 0.60-1.00
จ านวน 5 ข้ อ มีค่ า IOC ต่ า กว่ า 0.60 จ านวน 5 ข้ อ จึง ท าการตั ด ข้ อ ค าถามตามค าชี้ แ นะ
ของผู้เ ชี่ย วชาญ จากนัน้ ได้น าแบบวัด ไปทดลองใช้เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability)
พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.927 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง ภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.758-0.849 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.928 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.775-0.854
จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณา
ตัด ข้อ ค าถามบางข้อ ที่ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย และเป็ น ข้อ ค าถามที่ ม ี
ใจความใกล้เคียงกันกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 2.28, df = 2, p = 0.32,
CFI = 1.00, GFI = 1.00, NFI = 1.00, NNFI = 1.00, RMSEA = 0.021, SRMR = 0.008 พบว่ า
ดัช นี ค วามกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ดัง นัน้ จึง สรุ ป ได้ว่ า แบบจ าลองการวัด ตัว แปรแรงจูง ใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ ์ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบค่า
CR = 0.913 และ AVE = 0.724 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝง
ทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.82-0.92 โดยที่ ก ารวั ด ตั ว แปรแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ ์
มีเ พียงองค์ประกอบเดียว โดยมีจานวนข้อค าถามที่นาไปใช้จริง 4 ข้อ มีค่ าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.913 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.777-0.860
ตัวอย่างข้อคาถาม
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. ข้าพเจ้าเพียรพยายามทางานวิจยั ทุก
ครัง้ เพือ่ ให้งานสาเร็จตามเป้ าหมาย
2. เมือ่ การวิจยั มีปัญหาอุปสรรค ข้าพเจ้า
จะหาทางแก้ไขให้งานสาเร็จลุล่วงไป
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3. ข้าพเจ้าจะกาหนดเป้ าหมายการวิจยั ใน
ระดับทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง
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3

2

1

4. แบบวัดบุคลิ กภำพแบบมีจิตสำนึ ก
ลัก ษณะแบบวัด เป็ น การวัด บุ ค ลิก ภาพแบบมีจ ิต ส านึ ก เป็ น แบบวัด ที่ผู้ว ิจ ยั ปรับ ปรุง
จากแบบวัดของปั ญญฎา ประดิษ ฐบาทุกา (2556) โดยนามาปรับให้เพื่อ ให้มคี วามเหมาะสมกับ
บริบทที่ศึกษาและกลุ่ มตัวอย่างในการศึกษานี้ แต่ละข้อเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ
จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธ ีก ารให้ค ะแนน ส าหรับ ข้อ ค าถามทางบวก ผู้ท่ีต อบจริง ที่สุ ด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี บี ุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พบค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับวัต ถุ ประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อ ค าถามทัง้ หมด 14 ข้อ พบว่ ามีค่ า IOC อยู่ระหว่ าง 0.60-1.00
จ านวน 12 ข้อ มีค่ า IOC ต่ า กว่ า 0.60 จ านวน 2 ข้อ จึง ท าการตัด ข้ อ ค าถามตามค าชี้แ นะ
ของผู้เ ชี่ย วชาญ จากนัน้ ได้น าแบบวัด ไปทดลองใช้เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability)
พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.907 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง ภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.447-0.811 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริ ง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.904 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.428-0.799
จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณา
ตัดข้อคาถามบางข้อทีค่ ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็ นข้อคาถามทีม่ ใี จความ
ใกล้เ คียงกันกับข้อ ค าถามอื่นออก โดยตัดออกทีล ะข้อ จนแบบจาลองมีค วามกลมกลืนกับข้อ มูล
เชิง ประจัก ษ์ พบค่ าดัชนี ค วามกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 10.24, df = 5, p = 0.069,
CFI = 1.00, GFI = 0.99, NFI = 0.99, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.058, SRMR = 0.014 พบว่ า
ดัช นีค วามกลมกลืน ทุก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ดังนัน้ จึง สรุปได้ว่ าแบบจ าลองการวัดตัว แปรบุ ค ลิกภาพ
แบบมีจติ สานึก มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง
พบค่า CR = 0.918 และ AVE = 0.693 แสดงว่าข้อค าถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กับ
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ตัวแปรแฝงที่ตวั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.71-0.89 โดยที่ก ารวัด ตัว แปรบุ ค ลิ ก ภาพ
แบบมีจติ สานึกมีเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีจานวนข้อคาถามที่นาไปใช้จริง 5 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.875 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.582-0.778

ตัวอย่างข้อคาถาม
บุคลิ กภำพแบบมีจิตสำนึ ก
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. ข้าพเจ้าทางานวิจยั ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อย่างเต็มกาลังและความสามารถ
2. ข้าพเจ้ามีเป้ าหมายชัดเจนและมีการ
ปฏิบตั เิ พือ่ ไปสูเ่ ป้ าหมายอย่างเป็ นขัน้ ตอน
3. ข้าพเจ้ามุง่ สูค่ วามเป็ นมาตรฐานทีด่ ี
เยีย่ มในทุกสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าทา

ไม่
จริ ง

ไม่
จริ ง
ที่ สดุ

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

จริ ง
ที่ สดุ

ค่อนข้ำง ค่อนข้ำง
จริ ง
ไม่จริ ง

จริ ง

6

5

4

6

5

6

5

5. แบบวัดบรรยำกำศในกำรวิ จยั
ลัก ษณะแบบวัด เป็ น การวัด บรรยากาศในการวิจ ยั เป็ น แบบวัด ที่ผู้ว ิจ ยั ปรับ ปรุง จาก
แบบวัดของวินัย ดาสุวรรณ (2542) โดยนามาปรับให้เพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทที่ศกึ ษาและ
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึก ษานี้ แต่ ล ะข้อ เป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า 6 ระดับ คือ จริง ที่สุ ด จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธ ีก ารให้ค ะแนน ส าหรับ ข้อ ค าถามทางบวก ผู้ท่ีต อบจริง ที่สุ ด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี บี รรยากาศในการวิจยั สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พบค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับวัต ถุ ประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อ ค าถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่ ามีค่ า IOC อยู่ระหว่ าง 0.60-1.00
จ านวน 9 ข้ อ มีค่ า IOC ต่ า กว่ า 0.60 จ านวน 1 ข้ อ จึง ท าการตั ด ข้ อ ค าถามตามค าชี้ แ นะ
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ของผูเ้ ชีย่ วชาญ จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบค่า
ความเชื่อ มัน่ เท่ ากับ 0.838 แสดงว่ าแบบวัดมีค วามสอดคล้อ ง ภายในอยู่ใ นระดับที่ย อมรับ ได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.421-0.712 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.838 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.441-0.714
จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณา
ตัด ข้อ ค าถามบางข้อ ที่ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย และเป็ น ข้อ ค าถามที่ ม ี
ใจความใกล้เคียงกันบข้อคาถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิง ประจัก ษ์ พบค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืนของแบบจ าลองได้แ ก่ 2 = 24.59, df = 9, p = 0.003,
CFI = 0.97, GFI = 0.97, NFI = 0.96, NNFI = 0.96, RMSEA = 0.075, SRMR = 0.039 พบว่ า
ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ 2 เพียงตัวเดียวทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์
เพราะมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเมื่อพิจารณาดัชนีตวั อื่นๆ ซึ่งทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
แบบจาลองการวัดตัวแปรบรรยากาศในการวิจยั มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณา
ความเชื่อ มันของตั
่
ว แปรแฝง พบค่ า CR = 0.788 และ AVE = 0.394 แสดงว่ า ข้อ ค าถามหรือ
ตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ของตัว บ่ ง ชี้ พบว่ า ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบของข้อ ค าถามรายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง 0.41-0.85 โดยที่
การวัดตัวแปรบรรยากาศในการวิจยั มีเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีจานวนข้อคาถามทีน่ าไปใช้จริง
6 ข้อ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.761 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.374-0.691
ตัวอย่างข้อคาถาม
บรรยำกำศในกำรวิ จยั
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. การเสนอขอทุนในการทาวิทยานิพนธ์
2. ความกระตือรือร้นของเพือ่ นร่วม
หลักสูตร
3. การยอมรับฟั งความเห็นของกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์

จริ ง
ที่ สดุ

จริ ง

6

5

4

3

2

ไม่
จริ ง
ที่ สดุ
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

ค่อนข้ำง ค่อนข้ำง
จริ ง
ไม่จริ ง

ไม่
จริ ง

6. แบบวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรวิ จยั
ลักษณะแบบวัด เป็ นการวัดการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั เป็ นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั ปรับปรุง
จากแบบวัด ของพรพรรณ บัว ทอง (2557) โดยนามาปรับ ให้เ พื่อ ให้มคี วามเหมาะสมกับบริบ ท
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ทีศ่ กึ ษาและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ แต่ละข้อเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธ ีก ารให้ค ะแนน ส าหรับ ข้อ ค าถามทางบวก ผู้ท่ีต อบจริง ที่สุ ด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ที่ไ ด้ค ะแนนสูง กว่ า แสดงว่ า เป็ น ผู้ท่ีม ี ก ารรับ รู้ค วามสามารถในการวิจ ยั สูง กว่ า นัก ศึก ษาที่ไ ด้
คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พบค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับวัต ถุ ประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อ ค าถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่ ามีค่ า IOC อยู่ระหว่ าง 0.60-1.00
จ านวน 6 ข้ อ มีค่ า IOC ต่ า กว่ า 0.60 จ านวน 4 ข้ อ จึง ท าการตั ด ข้ อ ค าถามตามค าชี้ แ นะ
ของผู้เ ชี่ย วชาญ จากนัน้ ได้น าแบบวัด ไปทดลองใช้เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability)
พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.815 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง ภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.452-0.638 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.814 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.468-0.655
จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณา
ตัด ข้อ ค าถามบางข้อ ที่ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย และเป็ น ข้อ ค าถามที่ม ี
ใจความใกล้เคียงกันบข้อคาถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิง ประจัก ษ์ พบค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ของแบบจ าลองได้แ ก่ 2 = 5.67, df = 5, p = 0.339,
CFI = 1.00, GFI = 0.99, NFI = 0.99, NNFI = 1.00, RMSEA = 0.021, SRMR = 0.020 พบว่ า
ดัช นี ค วามกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ดัง นั น้ จึง สรุ ป ได้ว่ า แบบจ าลองการวัด ตัว แปร การรับ รู้
ความสามารถในการวิจยั ความกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ เมื่อ พิจารณาความเชื่อ มันของ
่
ตัว แปรแฝง พบค่ า CR = 0.793 และ AVE = 0.436 แสดงว่ า ข้ อ ค าถามหรือ ตัว แปรสัง เกต
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงที่ตวั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
พบว่า ค่ าน้ า หนัก องค์ป ระกอบของข้อ ค าถามรายข้อ อยู่ระหว่ าง 0.57-0.71 โดยที่การวัดตัว แปร
การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั มีเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีจานวนข้อคาถามที่นาไปใช้จริง
5 ข้อ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.786 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.496-0.612
ตัวอย่างข้อคาถาม
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรวิ จยั
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง

โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
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กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด

1. ข้าพเจ้าสามารถนาเสนองานวิทยานิพนธ์
ให้ผอู้ น่ื เข้าใจได้
2. เมือ่ ทาวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ามันใจว่
่ าจะ
สามารถเขียนรายงานการวิจยั ได้ถกู ต้อง
3. ข้าพเจ้ามันใจว่
่ าสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ในการพิมพ์เอกสาร และจัดรูปแบบงาน
วิทยานิพนธ์ได้ถกู ต้อง

ไม่
จริ ง

ไม่
จริ ง
ที่ สดุ

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

จริ ง
ที่ สดุ

ค่อนข้ำง ค่อนข้ำง
จริ ง
ไม่จริ ง

จริ ง

6

5

4

6

5

6

5

7. แบบวัดควำมเชื่ออำนำจในตนในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์
ลัก ษณะแบบวัด เป็ นการวัดความเชื่อ อานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ เป็ นแบบวัด
ที่ ผู้ ว ิ จ ัย ปรับ ปรุ ง มาจากแบบวั ด ของ นิ ช าภั ท ร โพธิ บ์ าง (2550) โดยน ามาปรับ ให้ เ พื่ อ ให้
มีความเหมาะสมกับบริบททีศ่ กึ ษาและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ แต่ละข้อเป็ นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อค าถามทางบวก ผู้ท่ตี อบจริงที่สุ ด จะได้ 6 คะแนน จริง จะได้
5 คะแนน ค่ อนข้างจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อนข้างไม่จริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จริง จะได้ 2 คะแนน
ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อค าถามทางลบผู้ว ิจยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษาที่ได้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ท่มี ีความเชื่ออ านาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ สูงกว่านักศึกษาที่ได้คะแนน
ต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พบค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับวัต ถุ ประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อ ค าถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่ ามีค่ า IOC อยู่ระหว่ าง 0.60-1.00
จ านวน 5 ข้ อ มีค่ า IOC ต่ า กว่ า 0.60 จ านวน 5 ข้ อ จึง ท าการตั ด ข้ อ ค าถามตามค าชี้แ นะ
ของผู้เ ชี่ย วชาญ จากนัน้ ได้น าแบบวัด ไปทดลองใช้เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability)
พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.764 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง ภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.392-0.618 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.778 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.397-0.647
จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ว ิจยั จึงได้พิจารณา
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ตัด ข้อ ค าถามบางข้อ ที่ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย และเป็ นข้อ ค าถามที่ม ี
ใจความใกล้เคียงกันบข้อค าถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อ จนแบบจ าลองมีค วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 0.00, df = 0, p = 1.00,
RMSEA = 0.00 พบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัด
ตัว แปรความเชื่อ อ านาจในตนในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ม ีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบค่า CR = 0.626 และ AVE = 0.362 แสดงว่าข้อคาถาม
หรือ ตัว แปรสัง เกตมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ตัว แปรแฝงที่ต ัว แปรสัง เกตนั น้ ใช้ว ัด ส าหรับ ค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.54-0.71
โดยที่ก ารวัด ตัว แปรความเชื่อ อ านาจในตนในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ม ีเ พีย งองค์ ป ระกอบเดีย ว
โดยมีจานวนข้อคาถามที่นาไปใช้จริง 3 ข้อ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.608 และมีค่าอานาจจาแนก
รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.399-0.474

ตัวอย่างข้อคาถาม
ควำมเชื่ออำนำจในตนในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. เมือ่ ข้าพเจ้าตัง้ ใจทางานวิจยั อย่างเต็ม
ความสามารถแล้ว ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าวิทยานิพนธ์ของ
ข้าพเจ้าจะมีประสิทธิภาพ
2. การทีข่ า้ พเจ้าได้รบั ความช่วยเหลือจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ขึน้ อยูก่ บั การทีข่ า้ พเจ้าเข้าขอคาปรึกษาจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษาอยูเ่ สมอ
3. การทีข่ า้ พเจ้าทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จ ข้าพเจ้า
ต้องใช้ความพยายามและตัง้ ใจจริง

โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
จริ ง
ค่อนข้
ไม่
ค่อนข้
ไม่
ที่ สุ จริ ง
ำงไม่
จริ ง
ำงจริ ง
จริ ง
ด
จริ ง
ที่ สดุ
6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

8. แบบวัดคุณลักษณะที่ปรึกษำวิ ทยำนิ พนธ์
8.1 ด้ำนกำรวำงแผนร่วมกับนักศึกษำ
ลัก ษณะแบบวัด เป็ น การวัด คุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ด้า นการวางแผน
ร่วมกับนักศึกษา เป็ นแบบวัดที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ ใหม่ โดยพัฒนามาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก
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ที่มปี ระสบการณ์ ในการทาวิทยานิพ นธ์ ใ นระดับปริญ ญาโท แต่ล ะข้อ เป็ นมาตราส่ว นประมาณค่ า
6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผู้ท่ตี อบจริงที่สุด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ที่ไ ด้ค ะแนนสูงกว่า แสดงว่ าเป็ นผู้ท่ีรบั รู้ว่า อาจารย์ท่ปี รึก ษาวิทยานิพ นธ์ ม ีการวางแผนร่ว มกับ
นักศึกษาสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเที่ย งตรง
เชิง เนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ย วชาญ พบค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์
(Item-objective congruence index: IOC) จากข้อค าถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ
0.60 จ านวน 9 ข้อ มีค่ า IOC ต่ ากว่ า 0.60 จ านวน 1 ข้อ จึง ทาการตัด ข้อ ค าถามตามค าชี้แ นะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบค่า
ความเชื่อ มัน่ เท่ ากับ 0.935 แสดงว่ าแบบวัดมีค วามสอดคล้อ ง ภายในอยู่ใ นระดับที่ย อมรับ ได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.617-0.873 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริ ง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.939 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.680-0.879
จากนั ้น ได้ น าแบบวัด ไปตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้ า งโดยการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้อ งกับข้อมูล เชิงประจักษ์ ผู้ว ิจยั
จึง ได้ พ ิ จ ารณาตัด ข้ อ ค าถามบางข้ อ ที่ ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ ( Factor loading) น้ อ ย และ
เป็ นข้อ ค าถามที่มใี จความใกล้เ คียงกันกับข้อ ค าถามอื่นออก โดยตัดออกทีล ะข้อ จนแบบจาลอง
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 20.20,
df = 9, p = 0.0167, CFI = 0.99, GFI = 0.98, NFI = 0.99, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.063,
SRMR = 0.022 พบว่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน เกือ บทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ มีเ พีย งดัช นี ข องค่ า สถิติ 2
เพีย งตัว เดีย วที่ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ เ พราะมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาดัช นี ต ัว อื่ น ๆ ซึ่ง
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ด้านการวางแผนร่วมกับนักศึกษา มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่
ของตัว แปรแฝง พบค่ า CR = 0.911 และ AVE = 0.633 แสดงว่า ข้อ ค าถามหรือ ตัว แปรสังเกต
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงที่ตวั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
พบว่า ค่ าน้ า หนัก องค์ป ระกอบของข้อ ค าถามรายข้อ อยู่ระหว่ าง 0.68-0.87 โดยที่การวัดตัว แปร
คุณ ลัก ษณะที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์ ด้านการวางแผนร่ว มกับนักศึกษา มีเ พียงองค์ประกอบเดียว
โดยมีจานวนข้อคาถามทีน่ าไปใช้จริง 6 ข้อ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.907 และมีค่าอานาจจาแนก
รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.647-0.806
ตัวอย่างข้อคาถาม
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คุณลักษณะที่ปรึกษำวิ ทยำนิ พนธ์ ด้ำนกำรวำงแผนร่วมกับนักศึกษำ
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมวางแผนงาน
วิทยานิพนธ์กบั ข้าพเจ้า
2. อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาแนะนา เมือ่ การ
ทาวิจยั ไม่เป็ นไปตามแผน
3. อาจารย์ทป่ี รึกษามีการติดตาม
ความก้าวหน้าตามแผนงานวิทยานิพนธ์
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8.2 ด้ำนกำรให้คำแนะนำและคำปรึกษำแก่นักศึกษำ
ลักษณะแบบวัด เป็ นการวัดคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านการให้คาแนะนา
และค าปรึก ษาแก่ นัก ศึก ษา เป็ นแบบวัด ที่ผู้ว ิจ ยั สร้า งขึ้น ใหม่ โดยพัฒ นามาจาก การสัม ภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่มปี ระสบการณ์ในการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แต่ละข้อเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผู้ท่ตี อบจริงที่สุด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ที่ไ ด้ค ะแนนสู ง กว่ า แสดงว่ า เป็ น ผู้ ท่ีร ับ รู้ว่ า อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ม ี ก ารให้ ค าแนะน า
และคาปรึกษาแก่นกั ศึกษาสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเที่ย งตรง
เชิง เนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ย วชาญ พบค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์
(Item-objective congruence index: IOC) จากข้อค าถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ
0.60 จ านวน 9 ข้อ มีค่ า IOC ต่ ากว่ า 0.60 จ านวน 1 ข้อ จึง ทาการตัด ข้อ ค าถามตามค าชี้แ นะ
ของผู้เ ชี่ย วชาญ จากนัน้ ได้น าแบบวัด ไปทดลองใช้เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability)
พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.953 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง ภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.679-0.886 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.953 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.669-0.873
จากนั ้น ได้ น าแบบวัด ไปตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้ า งโดยการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึง
ได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามบางข้อทีค่ ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็ นข้อคาถาม
ที่มใี จความใกล้เคียงกันกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืน
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กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ พบค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ของแบบจ าลองได้แ ก่ 2 = 0.05, df = 2,
p = 0. 973, CFI = 1. 00, GFI = 1. 00, NFI = 1. 00, NNFI = 1. 00, RMSEA = 0. 000,
SRMR = 0.0013 พบว่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ดัง นั น้ จึง สรุ ป ได้ว่ า แบบจ าลอง
การวัดตัวแปรคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านการให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นักศึกษา
มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ เมื่อ พิจ ารณาความเชื่อ มัน่ ของตัว แปรแฝง พบค่ า
CR = 0.918 และ AVE = 0.739 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝง
ทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.71-0.94 โดยที่การวัดตัวแปรคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ด้านการให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นักศึกษามีเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีจานวนข้อคาถาม
ที่นาไปใช้จริง 4 ข้อ มีค่ าความเชื่อ มันเท่
่ า กับ 0.914 และมีค่ าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่า ง
0.685-0.881

ตัวอย่างข้อคาถาม
คุณลักษณะที่ปรึกษำวิ ทยำนิ พนธ์ ด้ำนกำรให้คำแนะนำและคำปรึกษำแก่นักศึกษำ
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. อาจารย์ทป่ี รึกษามีเวลาให้คาปรึกษาได้
อย่างเต็มที่
2. อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาแนะนาในการ
ทางานวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง
3. ข้าพเจ้ากล้าทีจ่ ะขอคาปรึกษาเพราะ
อาจารย์ทป่ี รึกษามีความเป็ นกันเอง
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8.3 ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิ ทยำนิ พนธ์
ลักษณะแบบวัด เป็ นการวัดคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ในวิทยานิพนธ์ เป็ นแบบวัดที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นใหม่ โดยพัฒนามาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
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ที่มปี ระสบการณ์ ในการทาวิทยานิพ นธ์ ใ นระดับปริญ ญาโท แต่ล ะข้อ เป็ นมาตราส่ว นประมาณค่ า
6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผู้ท่ตี อบจริงที่สุด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ที่ไ ด้ค ะแนนสูง กว่ า แสดงว่ า เป็ น ผู้ท่ีร ับ รู้ว่ า อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ม ี ค วามรู้ค วามเข้า ใจ
ในวิทยานิพนธ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเที่ย งตรง
เชิง เนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ย วชาญ พบค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์
(Item-objective congruence index: IOC) จากข้อ ค าถามทัง้ หมด 9 ข้อ พบว่ า ทุ ก ข้อ มีค่ า IOC
เท่ า กับ 0.60 และได้น าแบบวัดไปทดลองใช้เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ (Reliability) พบค่ า
ความเชื่อ มัน่ เท่ ากับ 0.956 แสดงว่ าแบบวัดมีค วามสอดคล้อ ง ภายในอยู่ใ นระดับที่ย อมรับ ได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.744-0.869 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริ ง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.956 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.742-0.873
จากนั ้น ได้ น าแบบวัด ไปตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้ า งโดยการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้อ งกับข้อมูล เชิงประจักษ์ ผู้ว ิจยั
จึง ได้พ ิจ ารณาตัด ข้อ ค าถามบางข้อ ที่ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย และเป็ น
ข้อ ค าถามที่ม ีใ จความใกล้ เ คีย งกัน กับ ข้อ ค าถามอื่น ออก โดยตัด ออกทีล ะข้อ จนแบบจ าลอง
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 6.05,
df = 5, p = 0.301, CFI = 1.00, GFI = 0.99, NFI = 1.00, NNFI = 1.00, RMSEA = 0.026, SRMR
= 0.01 พบว่ า ดั ช นี ค ว ามกล มกลื น ทุ ก ตั ว ผ่ า นเกณฑ์ ดั ง นั ้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า แบบจ าล อ ง
การวัด ตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจในวิท ยานิ พ นธ์ มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบค่า CR = 0.932
และ AVE = 0.734 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงที่ตวั แปร
สังเกตนัน้ ใช้ว ดั ส าหรับค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบของตัว บ่ง ชี้ พบว่าค่ า น้ าหนักองค์ประกอบของ
ข้อ ค าถามรายข้อ อยู่ระหว่ า ง 0.80-0.92 โดยที่ก ารวัดตัว แปรคุ ณลัก ษณะที่ปรึก ษาวิท ยานิ พนธ์
ด้านความรู้ค วามเข้าใจในวิทยานิพนธ์มเี พียงองค์ประกอบเดียว โดยมีจานวนข้ อ คาถามที่นาไป
ใช้จริง 5 ข้อ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.931 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.770-0.872
ตัวอย่างข้อคาถาม
คุณลักษณะที่ปรึกษำวิ ทยำนิ พนธ์ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิ ทยำนิ พนธ์
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง

โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
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กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด

1. อาจารย์ทป่ี รึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์งาน
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
2. อาจารย์ทป่ี รึกษามีความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยั ของข้าพเจ้า
3. อาจารย์ทป่ี รึกษามีความรูว้ ธิ กี ารวิจยั
อย่างหลากหลาย
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8.4 ด้ำนกำรติ ดตำมควำมก้ำวหน้ ำในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์
ลัก ษณะแบบวัด เป็ น การวัด คุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ด้า นการติด ตาม
ความก้ า วหน้ า ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ เป็ นแบบวัด ที่ผู้ ว ิจ ัย สร้า งขึ้น ใหม่ โดยพัฒ นามาจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลหลักที่มปี ระสบการณ์ ในการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แต่ละข้อ
เป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า 6 ระดับ คือ จริง ที่สุ ด จริง ค่ อ นข้า งจริง ค่ อ นข้า งไม่ จ ริง ไม่ จ ริง
ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผู้ท่ตี อบจริงที่สุด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ร่ี บั รูว้ ่าอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ม ีการติดตามความก้าวหน้า
ในการทาวิทยานิพนธ์ สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเที่ย งตรง
เชิง เนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ย วชาญ พบค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์
(Item- objective congruence index: IOC) จ าก ข้ อ ค า ถา มทั ้ง หม ด 7 ข้ อ พบ ว่ า มี ค่ า IOC
เท่ า กับ 0.60 จ านวน 6 ข้อ มีค่ า IOC ต่ า กว่ า 0.60 จ านวน 1 ข้อ จึง ท าการตัด ข้อ ค าถามตาม
ค าชี้แ นะของผู้ เ ชี่ย วชาญ จากนั ้น ได้ น าแบบวัด ไปทดลองใช้ เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่
(Reliability) พบค่ าความเชื่อ มัน่ เท่ากับ 0.866 แสดงว่าแบบวัดมีค วามสอดคล้อ ง ภายในอยู่ใ น
ระดับ ที่ย อมรับ ได้ มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.497-0.759 หลัง จากนั น้ น าไปเก็ บ
ข้อมูลจริง พบค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.862 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.500-0.749
จากนั ้น ได้ น าแบบวัด ไปตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้ า งโดยการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคาถามบางข้อที่ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็ นข้อคาถาม
ที่มใี จความใกล้เคียงกันกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 0.00, df = 0, p = 1.00,
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RMSEA = 0.00 พบว่าดัชนีค วามกลมกลืนทุกตัว ผ่ านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการ
วัดตัวแปรคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านการติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ เมื่อ พิจ ารณาความเชื่อ มัน่ ของตัว แปรแฝง พบค่ า
CR = 0.932 และ AVE = 0.821 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝง
ทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80-0.96 โดยที่การวัดตัวแปรคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ด้า นการติด ตามความก้า วหน้ า ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ม ีเ พีย งองค์ป ระกอบเดีย ว โดยมีจ านวน
ข้อ ค าถามที่น าไปใช้จ ริง 3 ข้อ มีค่ า ความเชื่อ มันเท่
่ า กับ 0.775 และมีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ
อยูร่ ะหว่าง 0.469-0.768
ตัวอย่างข้อคาถาม
คุณลักษณะที่ปรึกษำวิ ทยำนิ พนธ์ ด้ำนกำรติ ดตำมควำมก้ำวหน้ ำในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตามความก้าวหน้า
การทาวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าสม่าเสมอ
2. อาจารย์ทป่ี รึกษาให้ขา้ พเจ้ารายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตามแผนทีว่ าง
ไว้
3. อาจารย์ทป่ี รึกษาโทรถามถึง
ความก้าวหน้างานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
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8.5 ด้ำนกำรรับรู้ข้อกำหนดในกำรจบกำรศึกษำ
ลักษณะแบบวัด เป็ นการวัดคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านการรับรูข้ อ้ กาหนด
ในการจบการศึกษา เป็ นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ใหม่ โดยพัฒนามาจากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ที่มปี ระสบการณ์ ในการทาวิทยานิพ นธ์ ใ นระดับปริญ ญาโท แต่ล ะข้อ เป็ นมาตราส่ว นประมาณค่ า
6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผู้ท่ตี อบจริงที่สุด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ท่ีรบั รู้ว่าอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ม ีการรับรู้ข้อ กาหนดใน
การจบการศึกษาสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
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การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเที่ย งตรง
เชิง เนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ย วชาญ พบค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์
(Item-objective congruence index: IOC) จากข้อ ค าถามทัง้ หมด 9 ข้อ พบว่า มีค่ า IOC เท่ า กับ
0.60 จ านวน 8 ข้อ มีค่ า IOC ต่ ากว่ า 0.60 จ านวน 1 ข้อ จึง ทาการตัด ข้อ ค าถามตามค าชี้แ นะ
ของผู้เ ชี่ย วชาญ จากนัน้ ได้น าแบบวัด ไปทดลองใช้เ พื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability)
พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.908 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง ภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.589-0.794หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริ ง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.908 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.604-0.794
จากนั ้น ได้ น าแบบวัด ไปตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้ า งโดยการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคาถามบางข้อที่ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็ นข้อคาถาม
ที่มใี จความใกล้เคียงกันกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืน
กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ พบค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ของแบบจ าลองได้แ ก่ 2 = 10.43, df = 5,
p = 0. 064, CFI = 0. 99, GFI = 0. 99, NFI = 0. 99, NNFI = 0. 99, RMSEA = 0. 059,
SRMR = 0.017 พบว่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ดัง นั ้น จึง สรุ ป ได้ว่ า แบบจ าลอง
การวัดตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะที่ปรึก ษาวิทยานิพ นธ์ ด้านการรับรู้ข้อ กาหนดในการจบการศึกษามี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบค่า CR = 0.879
และ AVE = 0.599 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงที่ตวั แปร
สังเกตนัน้ ใช้ว ดั ส าหรับค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบของตัว บ่ง ชี้ พบว่าค่ า น้ าหนักองค์ประกอบของ
ข้อ ค าถามรายข้อ อยู่ระหว่ า ง 0.61-0.91 โดยที่ก ารวัดตัว แปรคุ ณลัก ษณะที่ปรึก ษาวิท ยานิ พนธ์
ด้า นการรับ รู้ข้อ ก าหนดในการจบการศึกษามีเ พีย งองค์ป ระกอบเดีย ว โดยมีจ านวนข้อ ค า ถาม
ที่นาไปใช้จริง 5 ข้อ มีค่ าความเชื่อ มันเท่
่ า กับ 0.860 และมีค่ าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่า ง
0.578-0.816
ตัวอย่างข้อคาถาม
คุณลักษณะที่ปรึกษำวิ ทยำนิ พนธ์ ด้ำนกำรรับรู้ข้อกำหนดในกำรจบกำรศึกษำ
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. อาจารย์ทป่ี รึกษารูก้ ระบวนการทัง้ หลักสูตร
การศึกษา
2. อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบระเบียบ ข้อกาหนดในการ
ทาวิทยานิพนธ์

โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
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3. อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบกระบวนการในการทางาน
วิทยานิพนธ์
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1

9. แบบวัดผลสำเร็จในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์เป็ นภำษำอังกฤษ
ลัก ษณะแบบวัด เป็ น การวัด ผลส าเร็จ ในการท าวิท ยานิ พ นธ์เ ป็ น ภาษาอัง กฤษ เป็ น
แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ใหม่ ตามนิยามเชิงปฎิบตั กิ าร แต่ละข้อเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ
คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธ ีก ารให้ค ะแนน ส าหรับ ข้อ ค าถามทางบวก ผู้ท่ีต อบจริง ที่สุ ด จะได้ 6 คะแนน จริง
จะได้ 5 คะแนน ค่ อ นข้า งจริง จะได้ 4 คะแนน ค่ อ นข้างไม่จ ริง จะได้ 3 คะแนน ไม่จ ริง จะได้
2 คะแนน ไม่จริงเลย จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามทางลบผู้วจิ ยั ให้กลับคะแนนกัน นักศึกษา
ที่ไ ด้ค ะแนนสูงกว่ า แสดงว่ าเป็ นผู้ท่ี ม ีผ ลส าเร็จในการท าวิทยานิพ นธ์เ ป็ น ภาษาอังกฤษสูงกว่ า
นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญ พบค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับวัต ถุ ประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อ ค าถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่ ามีค่ า IOC อยู่ระหว่ าง 0.60-1.00
จ านวน 6 ข้ อ มีค่ า IOC ต่ า กว่ า 0.60 จ านวน 4 ข้ อ จึง ท าการตั ด ข้ อ ค าถามตามค าชี้ แ นะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบค่า
ความเชื่อ มัน่ เท่ ากับ 0.923 แสดงว่ าแบบวัดมีค วามสอดคล้อ ง ภายในอยู่ใ นระดับที่ย อมรับ ได้
มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.727-0.847 หลัง จากนั ้น น าไปเก็ บ ข้อ มู ล จริง พบค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.929 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.736-0.854
จากนัน้ ได้นาแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองในขัน้ ต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณา
ตัดข้อคาถามบางข้อทีค่ ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็ นข้อคาถามทีม่ ใี จความ
ใกล้ เ คี ย งกั น บข้ อ ค าถามอื่ น ออก โดยตั ด ออกที ล ะข้ อ จนแบบจ าลองมีค วามกลมกลื น กั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ 2 = 0.39, df = 2, p = 0.821,
CFI = 1.00, GFI = 1.00, NFI = 1.00, NNFI = 1.01, RMSEA = 0.00, SRMR = 0.004 พบว่าดัชนี
ความกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ดัง นั ้น จึง สรุ ป ได้ ว่ า แบบจ าลองการวัด ตัว แปร ผลส าเร็จ ใน
การทาวิทยานิพนธ์เป็ น ภาษาอังกฤษ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความ
เชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบค่า CR = 0.885 และ AVE = 0.658 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกต
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงที่ตวั แปรสังเกตนัน้ ใช้วดั สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
พบว่ า ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.75-0.88 โดยที่ ก ารวั ด
ตัวแปรผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ มีเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีจานวน
ข้อ ค าถามที่น าไปใช้จ ริง 4 ข้อ มีค่ า ความเชื่อ มันเท่
่ า กับ 0.883 และมีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ
อยูร่ ะหว่าง 0.700-0.803
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ตัวอย่างข้อคาถาม
ผลสำเร็จในกำรทำวิ ทยำนิ พนธ์เป็ นภำษำอังกฤษ
โปรดทำเครื่องหมำย O หรือ X ที่ ตวั เลข
โปรดอ่ำนข้อควำมและประเมิ นว่ำจริ ง
กับตัวท่ำนมำกน้ อยเพียงใด
1. งานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เลือกใช้
คาศัพท์เฉพาะทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
2. เขียนงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทม่ี ี
การจัดเรียงลาดับได้ต่อเนื่อง
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ค่อนข้ำง ค่อนข้ำง
จริ ง
ไม่จริ ง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กำรวิ จยั เชิ งคุณภำพ
ก่ อ นที่จ ะด าเนิ น การสร้า งแบบวัด เพื่อ วัด ตัว แปรเชิง สาเหตุ แ ละผลของพฤติก รรม
การทาวิท ยานิพ นธ์อ ย่างมีป ระสิทธิภาพ ผู้ว ิจยั ได้ค้น หาคุ ณ ลักษณะที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ด้ว ย
การด าเนิ น การตามระเบีย บวิธ ีว ิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) โดยให้ค วามส าคัญ กับ
ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ในฐานะของผู้ ท่ีรู้ ดีท่ีสุ ด ได้ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ นการประสบความส าเร็จ ใน
การทาวิทยานิพ นธ์ โดยมุ่ง เน้ น เรื่อ งคุ ณลัก ษณะที่ส าคัญ ของอาจารย์ท่ีมสี ่ ว นในการผลักดัน ให้
ประสบความส าเร็จ ซึ่งความรู้ด ัง กล่ า วเกิด จากการให้ค วามหมาย การตีค วามต่ อ สถานการณ์
อัน น าไปสู่ก ารเกิด ประสบการณ์ ท่ีผ่ า นมา ดัง นัน้ การด าเนิ น การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั จึง ใช้ว ิธ ีก าร
ตามระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างองค์ความรูท้ ่เี กี่ยวข้องกับคุณลักษณะสาคัญ
ของอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละพั ฒ นาไปสู่ ก ารสร้ า งตั ว ชี้ ว ั ด ความส าเร็ จ ขอ ง
การทาวิทยานิพนธ์ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับอาจารย์ทป่ี รึกษาต่อไป ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้กระบวนการสัมภาษณ์
เชิง ลึก (In-depth interview) เป็ นหลัก ในการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ นวสัม ภาษณ์ ก่ึ ง โครงสร้ า ง
เป็ นเครื่องมือช่วยในการบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อให้มคี วามสอดคล้องกันในประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
ศึกษา
2. กำรวิ จยั เชิ งปริ มำณ
ผู้วจิ ยั นาแบบวัดที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
โดยมีขนั ้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ขอหนัง สือ ขอความร่ ว มมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากคณบดีบ ัณ ฑิต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ประสานงาน
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โดยวาจาเป็ นที่เ รียบร้อ ยแล้ว เพื่อ ขอความอนุ เคราะห์ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิจยั พร้อ ม
แนบรายละเอียดของโครงการวิจยั และเครือ่ งมือวัด
2. ผู้ว ิจยั ติดต่ อ กับผู้รบั หน้ าที่ประสานงาน เพื่อ ขอข้อ มูล ทะเบียนรายชื่อของนักศึกษา
ทีส่ อบวิทยานิพนธ์เสร็จสิน้ แล้ว เพื่อใช้ในการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรนานาชาติ และเป็ นคนไทยเท่านัน้ และ
ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม
4. ผู้วจิ ยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 337 ฉบับ ซึง่ เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
สามารถนาไปวิเคราะห้อมูลได้จานวน 310 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 75.98 ของจานวนแบบสอบถาม
ทีส่ ่งไปทัง้ หมด 408 ฉบับ

กำรจัดกระทำข้อมูลและกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. กำรวิ จยั เชิ งคุณภำพ
การวิเ คราะห์ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ใช้การวิเ คราะห์เ ชิงเนื้ อ หา (Content Analysis)
โดยน าข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก มาถอดเทปเป็ น ค าต่ อ ค า จากนั น้ จึง ลงรหัส (Coding)
เพื่อจัดแยกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ ซึ่งการศึกษาครัง้ นี้ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
สถานการณ์ท่สี าคัญในกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ท่เี กี่ยวข้องกับอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
ของตนเอง และคุณลักษณะที่สาคัญของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ตามความเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
อย่างไรก็ตามขัน้ ตอนการดาเนินการศึกษา ประกอบด้วย
1.1 การติด ต่ อ และคัด เลือ กผู้ใ ห้ข้อ มูล โดยเบื้อ งต้น ผู้ว ิจ ยั ได้ค ัด เลือ กผู้ใ ห้ข้อ มูล
จากประวัตขิ องการทาวิทยานิพนธ์ท่สี ามารถสาเร็จ การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่มกี าร
ต่อเวลา จากนัน้ จึงขอความเห็นจากอาจารย์ทป่ี รึกษาและเพื่อนของผู้ให้ขอ้ มูล เมื่อได้รบั ความเห็น
ที่ส อคคล้อ งกัน ในเรื่อ งของการมีก ระบวนการท าวิท ยานิ พ นธ์ท่ีป ระสบความส าเร็จ แล้ว ผู้ว ิจ ยั
ได้ตดิ ต่อและขอความสมัครใจจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยเบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ สิน้ 10 ราย
และได้รบั ความร่วมมือด้วยความสมัครใจตลอดกระบวนการเก็บข้อมูลเป็ นจานวน 6 ราย
1.2 ผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้ ว ิธ ีก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก เป็ นหลัก ในการเก็ บ ข้อ มู ล โดยอาศัย
แบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้างเป็ นตัวกาหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้วจิ ัยได้สมั ภาษณ์กบั
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแต่ละราย เป็ นจานวน 2 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ห้
ข้อ มู ล หลัก ได้ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ อัน ประกอบด้ ว ยสถานการณ์ ส าคั ญ ที่เ กิ ด ขึ้น ระหว่ า ง
ท าวิท ยานิ พ นธ์ท่ีเ กี่ย วข้อ งข้อ งกับ ความสัม พัน ธ์ห รือ คุ ณ สมบัติข องอาจารย์ท่ีป รึก ษา รวมถึง
การให้ ค วามเห็น เกี่ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ท ัง้ ที่เ คยประสบมา
ด้วยตนเองหรือเป็ นความต้องการทีจ่ ะได้รบั จากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ของตน
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากที่ผู้วจิ ยั ได้รบั ข้อมูลแล้วผู้วจิ ยั ได้นามาจัดแยก
ตามประเด็นที่ถูกกาหนดไว้ ได้แก่ การวางแผนร่วมกับนักศึกษา การให้คาแนะนาและคาปรึกษา
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แก่นักศึกษา ความรูแ้ ละความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ทป่ี รึกษา การติดตามความก้าวหน้า
ในการทาวิทยานิพนธ์ และการรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา
1.4 การตรวจสอบความน่ า เชื่อ ถื อ ของข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้
การสัมภาษณ์ เ ชิงลึก กับผู้ใ ห้ข้อ มู ล แต่ ล ะราย โดยภายหลังจากการสัมภาษณ์ และถอดเทปแบบ
คาต่อคาแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นากลับข้อมูลกลับไปให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลผูเ้ ป็ นเจ้าของประสบการณ์นนั ้ ได้ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของค าพู ด (Member check) พร้ อ มทัง้ ใช้ ว ิธ ีก ารตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล
(Data triangulation) ควบคู่กบั การยืนยันความถูกต้องจากผู้ให้ขอ้ มูล รอง นัน่ คือ อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพ นธ์ ประกอบกับ แหล่ งอื่น เช่น เพื่อ นของผู้ใ ห้ข้อ มูล ผู้ปกครองของผู้ใ ห้ข้อ มูล เป็ นต้น
จากนั ้น จึง น ามาลงรหัส และตีค วามเชื่อ มโยงต่ อ ประเด็ น ต่ า งๆ ในกระบวนการวิเ คร าะห์ น้ี
ผู้ว ิจ ยั ได้อ าศัย การลงรหัส และตีค วามกับ เพื่อ นนัก วิจ ยั เพื่อ ดู ค วามสอดคล้อ งของการลงรหัส
และนาไปสู่การวิเคราะห์และตีความเชื่อมโยงข้อมูลต่อไป
2. กำรวิ จยั เชิ งปริ มำณ
2.1 การจัดกระทาข้อมูล สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ผู้วจิ ยั ได้ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามในแต่ละฉบับ เพื่อ
คัด แยกแบบสอบถามที่ก ลุ่มตัว อย่างตอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่สี ุ ด เพื่อนามาใช้จดั กระทาข้อ มูล
ให้เรียบร้อยต่อไปก่อนทีจ่ ะไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผู้ว ิจ ยั ได้ ต รวจให้ค ะแนนแบบสอบถามแต่ ล ะชุ ด ตามเกณฑ์ก ารให้ค ะแนน
ทีก่ าหนดไว้
3. ผู้ว ิจยั เป็ นผู้บ ันทึกคะแนนลงในโปรแกรมคอมพิว เตอร์ และนาไปวิเ คราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 4 ตอน คือ
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัว่ ไปและการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่อ ตอบค าถามการวิจ ัย ซึ่ง มีแ นวทางใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิธกี ารทางสถิตดิ งั นี้
1. การวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัว่ ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง การวิเ คราะห์ข้อ มูล ส่ ว นนี้ เ ป็ น
การวิเคราะห์โดยใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ ค่าความถี่รอ้ ยละ เพื่ออธิบายและทาความเข้าใจลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างตามข้อมูล ทางชีวสังคม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา
ทีศ่ กึ ษา
2. การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ พ้ื น ฐานขอ งตั ว แปร การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นนี้
เป็ นการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ค่ าความเบ้ (Skewness) ค่ า ความโด่ ง (Kurtosis) และการวิเ คราะห์ค่ าสัมประสิท ธิ ์สหสัมพัน ธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพื่อทราบลักษณะการแจกแจง
ของตัวแปร สังเกตและตรวจสอบตามเกณฑ์ขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์สถิตขิ นั ้ สูง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ซึง่ ได้แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
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3.1 ส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม LISREL เพื่อวิเคราะห์และ
การตรวจสอบความกลมกลืน ของแบบจ าลองสมมติฐ านกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ โดยใช้ค่ า สถติ
ทีต่ รวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง (Goodness-of-fit Measure) กลุ่ม Absolute fit indices
ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ค่า RMSEA (Root mean square error of approximation) และ
ค่ า GFI (Goodness of fit index) ดัชนี ว ัด ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Incremental fit indices ได้แ ก่
ค่า CFI (Comparative fit index) และค่า NNFI (Non-normed fit index) หรือ TLI (The Tucker
Lewis Index)
3.2 การวิ เ คราะห์ เ ปรีย บเที ย บแบบจ าลองระหว่ า งกลุ่ ม เพื่ อ ทดสอบ
ความแตกต่ างของ การวัดตัว แปรแฝงและค่ า อิท ธิพ ลของตัว แปรสาเหตุ ท่มี ีต่ อ ตัว แปรผล โดย
มีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ก าหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่ มมีรูป แบบความสัม พันธ์
ของตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มกี ารกาหนดเงือ่ นไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ใดบ้างที่แตกต่ างกันระหว่างกลุ่ม และการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าสัมประสิทธิ ์ในการวัดตัวแปรแฝง
ทุกตัวทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ ท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อ
ตัวแปรผลใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม และการกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ
ที่ม ีต่ อ ตัว แปรผลทุ ก ตัว ที่ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติเ ท่ า กัน ระหว่ า งกลุ่ ม เพื่อ
นาไปพิจารณาความแตกต่ างของค่ าน้ าหนักองค์ประกอบและความแตกต่ างของค่ าอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลระหว่างกลุ่มและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่ม
ตามลาดับ

กำรพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่ำง
ผูว้ จิ ยั ได้รบั การรับรองด้านจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณา
โครงการวิจยั ที่ทาในมนุ ษย์ (SWUEC/X-151/2560) จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อผ่านการอนุ มตั แิ ล้วผู้วจิ ยั ได้ทาการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการชี้แ จงให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิจ ัย ทราบวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละขัน้ ตอนของการวิ จ ัย พร้ อ มทัง้
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนชีแ้ จงสิทธิ ์ทีก่ ลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจยั
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หรือสามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี้ได้ โดยไม่มผี ลต่อการบริการใดๆ ที่จะได้รบั
หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ทัง้ นี้ข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั ครัง้ นี้ จะไม่มกี ารเปิ ดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจยั โดยผู้วจิ ยั
จะนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมและนามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การวิจ ัย เรื่อ งปั จจัย ระดับ บุ ค คลและคุ ณ ลัก ษณะที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ท่ี ม ีอิ ท ธิพ ล
ต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพ นธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาหลักสูต ร
นานาชาติ มหาวิท ยาลัย มหิด ล มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาแบบจ าลองความสัม พัน ธ์เชิง สาเหตุ
และผลของพ ฤติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อเปรีย บเที ย บ
แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระหว่างระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอก
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาเกีย่ วกับคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ ดังนี้
n
= จานวนคน
M
= ค่าเฉลีย่
SD
= ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
skewness = ค่าความเบ้
kurtosis = ค่าความโด่ง
2
= ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
2/df
= ค่าสัดส่วนระหว่างไค-สแควร์กบั องศาความอิสระ
r
= ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สนั
p-value = ค่านัยสาคัญทางสถิติ
R2
= ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง
∆2
= ผลต่างของค่าไค-สแควร์
∆df
= ผลต่างขององศาอิสระ
df
= องศาอิสระ
GFI
= ดัชนีวดั ความกลมกลืน
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RMSEA
SRMR
CFI
NFI
NNFI
SE
TE
IE
DE

=
=
=
=
=
=
=
=

= ดัชนีความกลมกลืนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
ดัชนีรากมาตรฐานค่าเฉลีย่ กาลังสองของส่วนทีเ่ หลือ
ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลทางตรง

ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์เนื้ อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
การน าเสนอผลการวิ จ ั ย ครัง้ นี้ เกิ ด จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก จ านวน 6 ราย โดยการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การทาวิทยานิพนธ์ท่ปี ระสบความสาเร็จอันมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
สาคัญ ของอาจารย์ท่ปี รึกษา สามารถแบ่งเป็ นประเด็นหลักได้ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การวางแผน
ร่ว มกับ นั ก ศึก ษา 2) การให้ ค าแนะน าและค าปรึก ษาแก่ นั ก ศึก ษา 3) ความรู้แ ละความเข้า ใจ
ในกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 4) การติดตามความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์
และ 5) การรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา ซึง่ ในแต่ละประเด็นประกอบด้วยสถานการณ์ทส่ี าคัญ
ทีน่ ักศึกษาต้องเผชิญในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการตีความถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของอาจารย์ท่ปี รึกษา ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ ท่ผี ่ านมาและความต้อ งการจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยพบผลการศึกษา ดังนี้
1. การวางแผนร่วมกับนักศึกษา
1.1 สถานการณ์ ที่นักศึกษาต้ องเผชิ ญในการทาวิ ทยานิ พนธ์
พบว่ า สถานการณ์ ท่ีนั ก ศึก ษาต้ อ งเผชิญ ในระหว่ า งการท าวิท ยานิ น พธ์ใ นด้ า น
การวางแผนร่วมกับนักศึกษา ได้แก่ การที่นักศึกษาไม่เข้าใจในสิง่ ที่อาจารย์วางแผนให้ดาเนินการ,
นั ก ศึก ษามีภ ารกิจ อื่น ในชีว ิต ท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนของอาจารย์, นั ก ศึก ษา
เกิดข้อ สงสัยในระหว่างการวางแผน, อาจารย์ม่มกี ารกาหนดแผนการดาเนินการให้กับตนเองซึ่ง
เป็ นเพียงการกาหนดหน้ าที่ให้กบั นักศึกษาเท่านัน้ และการที่นั กศึกษาต้องเผชิญ กับสถานการณ์
ทีไ่ ม่เป็ นไปตามแผนการณ์ทว่ี างไว้
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทส่ี าคัญของอาจารย์ทป่ี รึกษา
ในกระบวนการวางแผนร่วมกับนักศึกษา ประกอบด้วย
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1.2.1 การมีความเข้าใจ นัน่ คือ การที่อ าจารย์แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ
ต่ อนัก ศึก ษา รวมถึงการแสดงออกถึงความเข้าใจอย่างถ่ องแท้ในวัต ถุ ป ระสงค์และขอบเขตของ
การดานินการทาวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นย่อย ได้แก่

1) การเข้าใจในการดาเนินชีวติ ของนักศึกษาในเรื่องการใช้ชวี ติ ในระหว่าง
ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เนื่ องจากนั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าส่ ว นใหญ่ มี ห น้ าที่ ก ารงานอื่ น
รวมถึงบทบาทด้านครอบครัว ดังนัน้ อาจารย์ควรเข้าใจในตารางชีวติ ของนักศึกษาประกอบกับการ
วางแผนร่วมกัน
“อาจารย์ค วรเข้าใจตารางเวลาชีว ิต ของนักศึกษาเพือ่ ร่ว มกันวางแผนกับนักศึก ษาได้ ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 1)
2) อาจารย์ม ีค วามเข้าใจในประเด็น และแผนงานเดีย วกัน กับ นั ก ศึก ษา
นัน่ คือ การที่อ าจารย์แ สดงออกถึงการเข้าใจในขอบเขตเป้ าหมายการท าวิท ยานิ พ นธ์ในหัว ข้ อ ที่
นักศึกษาทาก่อนการทาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องและสอดคล้องกันระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ทป่ี รึกษา
“ชี้แ จงขอบเขตการท า (วิท ยานิพ นธ์) ให้ต รงกัน ก่ อ น ให้ม ีเป้ าหมายตรงกัน ในขัน้ ตอน
การทา ทัง้ วิธกี ารทา Thesis ให้เข้าใจตรงกันก่อน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 2)
“มีความรูส้ กึ ว่าสามารถทาวิทยานิพนธ์ได้หากเพราะการทาวิทยานิพนธ์ จะต้องใช้เวลา
ทีต่ ่ อ เนื อ่ งและยาวนานไม่ อ าจแบ่ ง ท าเป็ น ส่ ว นๆ ได้ จึง ท าให้ก ารท าวิท ยานิ พ นธ์จ ะต้ อ งมีก าร
ทาในภาพรวมเพือ่ ให้วทิ ยานิพนธ์มคี วามสอดคล้องเชือ่ มโยงประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี
ทัง้ นี้ หากมีเวลาดาเนินการทบทวนทัง้ องคาพยพก่อนแล้วค่อยดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ต่อยอดเพิม่
จากเดิม ที ไ่ ด้ ท าค้ า งไว้ และค่ อ ยน าเข้ า ไปขอค าปรึก ษากับ อาจารย์ ที ป่ รึก ษาเป็ น ระยะเพื อ่
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์” (อาจารย์ทปี ่ รึกษา)
1.2.2 มีค วามชัด เจน นั น่ คือ การที่อ าจารย์ ท่ีป รึก ษามีก ารก าหนดแผนการ
ทีม่ คี วามชัดเจนและเป็ นรูปธรรม รวมถึงมีแผนทีต่ ้องปฏิบตั ริ ่วมกัน โดยระบุเป็ นหน้าทีข่ องนักศึกษา
และบทบาททีอ่ าจารย์จะเข้ามาสนับสนุ นอย่างชัดเจน
“กาหนดตารางชัดเจน เพือ่ ติดตามความก้าวหน้า” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 4)
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“การให้ค วามส าคัญ กับ นั ก ศึก ษา โดยมองให้ เห็น เป็ น รูป ธรรม ชัด เจน เข้า ใจกัน และ
ต้องปฏิบตั ติ ามแผนร่วมกัน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 5)

1.2.3 สามารถคาดการณ์ ถึง ปั ญ หาได้ ล่ ว งหน้ า นั น่ คือ อาจารย์ค วรสามารถ
คาดการณ์ ห รือ รับ รู้ถึงปั ญ หาล่ วงหน้ าที่อ าจจะเกิดขึ้นได้ก่ อ นที่จะมีการวางแผนร่ว มกัน รวมถึง
มีการวางแผนการป้ อ งกันหรือ แก้ปัญ หาที่อ าจจะเป็ นอุปสรรคที่ทาให้นักศึกษาไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามแผนการนัน้ ได้
“อาจารย์ควรให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การแก้ไขหรือปรับปรุงสถานการณ์ทไี ่ ม่เป็ นไปตามแผน
ทีต่ กลงกันไว้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 3)
“อาจารย์ควรรูป้ ั ญหาและอุปสรรค และหาทางแก้ปัญหาได้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 4)
1.2.4 เอาใจใส่ความก้าวหน้าของนักศึกษา นัน่ คือ การที่อาจารย์มกี ารแสดงออก
ถึงความเอาใจใส่ ในการติดตามความก้าวหน้ าของนักศึกษาโดยการตรวจสอบนักศึกษาที่คาดว่า
จะไม่สามารถทาได้ตามแผน เพื่อนาไปสู่การผลักดันนักศึกษาให้ทาตามแผน
“เอาใจใส่ หมันติ
่ ดตามความก้าวหน้า” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 3)
1.2.5 มีการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นัน่ คือ การที่อาจารย์สามารถสื่อสาร อธิบาย
แผนการดาเนิ น การวิจยั ได้อ ย่างชัด เจน สามารถชี้น าแนวทางของกระบวนการท าวิท ยานิ พ นธ์
สามารถสื่อสารจนนักศึกษาเข้าใจได้ถ่องแท้ถงึ กระบวนการดาเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้ในอนาคต สามารถตอบคาถามได้อย่างตรงประเด็นตามทีน่ กั ศึกษาสงสัย
“Guide ให้ รู้เ รือ่ งให้ นั ก ศึก ษา Get ตามได้ ตอบค าถามให้ ต รงกับ ประเด็น ทีน่ ั ก ศึก ษา
ต้องการรู”้ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 6)
2. การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นักศึกษา
2.1 สถานการณ์ ในการทาวิ ทยานิ พนธ์
พบว่ า สถานการณ์ ท่ีนั ก ศึก ษาต้ อ งเผชิญ ในระหว่ า งการท าวิท ยานิ น พธ์ใ นด้ า น
การให้คาแนะนาและคาปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา ได้แก่ การทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาไม่สอดคล้อง
กั บ ปั ญหาหรือ สถานการณ์ ชี ว ิ ต ในระยะต่ า งๆ ของนั ก ศึ ก ษา, อาจารย์ ท่ี ป รึก ษาไม่ เ ข้ า ใจ
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ในความต้องการของนักศึกษาและไม่พยายามทาความเข้าใจ, ขาดความต่อเนื่องในการให้คาปรึกษา
อัน เกิด จากสาเหตุ ข องการไม่ม ีก ารกาหนดเวลาเข้าพบหรือ นัด เวลาปรึก ษากับ อาจารย์ได้ยาก,
มีความสัมพันธ์ห่างเหินกับอาจารย์ท่ปี รึกษา และอาจารย์ยดึ ถือตนเองเป็ นใหญ่และไม่เปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นร่วม
2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2.1 สามารถให้ ค าแนะน ากับ นั ก ศึก ษาได้ นั น่ คือ อาจารย์ส ามารถกระตุ้ น
นัก ศึก ษาสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ของนักศึกษา รู้เวลาและวิธ ีการกระตุ้นที่ดี มีการให้กาลังใจ
แสดงความเข้าใจร่วมกับให้ขอ้ เสนอแนะทัง้ ในเรือ่ งส่วนตัวและเรือ่ งวิชาการได้
“ให้กาลังใจ ใช้ทงั ้ การกระตุน้ ทัง้ ไม่แข็ง ไม้อ่อน มีทงั ้ ขูม่ ที งั ้ ปล่อย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 1)
“อาจารย์มคี วามเมตตา พยายามท าความเข้าใจปั ญ หาและหาข้อ เสนอแนะทัง้ ส่ ว นตัว
และทางวิชาการ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 5)
2.2.2 ให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง นัน่ คือการทีอ่ าจารย์มกี ารวางแผนการนัดหมาย
หรือกาหนดเวลาในการปรึกษากับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรเปิ ดโอกาสให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได้งา่ ย ยืดหยุน่ ในการให้คาปรึกษากับนักศึกษาได้หลายช่วงเวลา
“มีก ารนั ด และคุ ย กัน อย่ า งต่ อ เนื ่อ ง ถามไถ่ ถึ ง ปั ญ หา ให้ เ วลาติ ด ตาม ให้ ค าปรึก ษา
แบบกาหนดช่วงเวลาทีจ่ ะให้คาแนะนา” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 2)
“เข้าถึงง่าย สามารถให้คาปรึกษาได้ทุกเวลา” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 6)
2.2.3 ให้ ค วามใกล้ ชิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษา นั น่ คื อ การที่ อ าจารย์ ม ีค วามสัม พั น ธ์
อย่างใกล้ชดิ สนิทสนม เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ทาให้นักศึกษารูส้ กึ สนิทสนมและมีความรูส้ กึ ที่ดี
ซึง่ ความสัมพันธ์อนั ดีกบั อาจารย์สามารถผลักดันให้นกั ศึกษาทาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง
“ให้คาแนะนาอย่างต่อเนือ่ ง เอาใจใส่ ติดตามอย่างใกล้ชดิ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 4)
2.2.4 รับ ฟั งความเห็ น ซึ่ ง กั น และกั น นั น่ คื อ การที่ อ าจารย์ ท่ี ป รึก ษารับ ฟั ง
ความคิดเห็นจากนักศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาได้มสี ่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ของตนเอง
“รับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษา ประกอบเข้ากับความเห็นของอาจารย์ คือฟั งกันและกัน
ไม่ใช่เป็นการทาตามสังจากอาจารย์
่
คนเดียว” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 3)
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2.2.5 มี เ มตตา นั น่ คื อ ในระหว่ า งการให้ ค าปรึก ษาของอาจารย์ อาจารย์
ควรมีเมตตากับนักศึกษา พยายามให้ความเข้าใจและรับรูใ้ นข้อจากัดของนักศึกษาแต่ละคน สามารถ
ให้แรงกระตุน้ หรือแรงบันดาลใจให้กบั นักศึกษาทัง้ ในเรือ่ งวิชาการและเรือ่ งส่วนตัว
“ควรมีเมตตา พยายามท าความเข้าใจในปั ญ หาและช่ ว ยหาข้อ เสนอแนะให้นั ก ศึก ษา
ทัง้ เรือ่ งส่วนตัวและวิชาการ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 5)
3. ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทาวิ ทยานิ พนธ์ของนักศึกษา
3.1 สถานการณ์ ในการทาวิ ทยานิ พนธ์
พบว่าสถานการณ์ท่นี ักศึกษาต้องเผชิญในระหว่างการทาวิทยานินพธ์ในด้านความรู้
และความเข้าใจในกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
หรือ หาทางออกให้ก ับ นั ก ศึก ษาได้ อาจารย์ไ ม่ ม ีค วามรู้เพีย งพอในการให้ ค าปรึก ษา อาจารย์
ไม่ม ีก ารค้น หาความรู้เพิ่ม เติม หรือ ร่ว มท างานกับ นัก ศึก ษาและบางครัง้ นัก ศึกษาต้อ งเผชิญ กับ
อารมณ์ไม่ดขี องอาจารย์ทป่ี รึกษา
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2.1 มีค วามรู้ค วามเข้าใจในกระบวนการอย่างถ่ อ งแท้ นัน่ คือ การที่อ าจารย์
มีความเข้าใจว่าการทาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างกัน เผชิญ ปั ญ หาที่แตกต่างกัน
แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ควรเข้าใจในวัตถุ ประสงค์หลักของการทาวิทยานิพนธ์นนคื
ั ่ อการทีน่ กั ศึกษา
มีทกั ษะในกระบวนการทาวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์เป็ นผู้ช่วยเหลือแก้ไขปั ญหา
แนะนาทางออกให้กบั นักศึกษา
“เข้าใจในวัตถุประสงค์อย่างถ่องแท้ สามารถแก้ปัญหาให้กบั นักศึกษาและแนะนาทางออก
ให้แก้ไขอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์ได้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 1)
3.2.2 มีความรอบรูใ้ นวิธกี ารทีน่ กั ศึกษาใช้ โดยอาจารย์มคี วามเชีย่ วชาญและรอบรู้
เกี่ย วกับ วิธ ีก ารที่แ นะน าให้นัก ศึก ษาใช้ จบการศึก ษาในสายที่ต รงกับ ขอบเขตของการท าวิจ ยั
ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถให้คาปรึกษาได้ตรงตามเนื้อหาหรือเรื่องทีน่ ักศึกษาขอคาปรึกษา เช่น
วิธ ีท่ีใช้เก็บ ข้อ มูล เทคนิ ค การวิเคราะห์ เป็ น ต้น รวมถึงสามารถยกตัว อย่างงานวิจยั ที่เป็ น ดีใ ห้
กับนักศึกษาได้อ่านเพิม่ เติม
“มีค วามรอบรู้ใ ห้ ต รงตามเรือ่ งทีน่ ั ก ศึก ษาท า เช่ น กระบวนการในวิธ ีก ารทีใ่ ช้ศึก ษา
เป็นปริมาณ เป็นคุณภาพ และมีความชานาญในแต่ละหัวข้อ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 2)
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“มีความรู้ ความชานาญ สามารถแนะนาเพิม่ เติมเกีย่ วกับตัวอย่างทีด่ ใี ห้ได้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 5)
“อาจจะจบสายตรง มีความเชีย่ วชาญเรือ่ งนัน้ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 6)
3.2.3 มีการเรียนรูไ้ ปพร้อมกับนักศึกษา เนื่องจากในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีก ารขยายองค์ค วามรู้ห รือ การสังเคราะห์ค วามรู้ใหม่ ดังนัน้ อาจารย์ท่ีป รึก ษาควรมีก ารเรีย นรู้
ในกระบวนการหาความรูแ้ ละเกิดความรูใ้ หม่ โดยอาจารย์มกี ารหาความรูเ้ พิม่ เติมและมีการอภิปราย
ร่วมกับนักศึกษา ช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ นาเสนอความรูใ้ หม่ ซึง่ ทาให้
เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ทป่ี รึกษา
“รอบรู้ และเรียนรูป้ ั ญหาไปด้วยกัน พัฒนาไปด้วยกัน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 4)
3.2.4 ให้ค าปรึก ษาตามหลักวิชาการ นัน่ คือ การที่อ าจารย์ท่ีปรึกษาให้เหตุ ผ ล
ตามหลักการทางวิชาการ ลดการให้คาปรึกษาด้วยอคติส่วนตัวหรืออารมณ์ของตนเอง
“ใช้ค วามรู้ท างทฤษฎีประกอบการให้ค าปรึก ษา ไม่ใช่อ คติต ัว เองตัดสินหรือ ความเห็น
ส่วนตัวชี้นาให้ผลงานเป็นไปทีต่ วั เองต้องการ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 3)
4. การติ ดตามความก้าวหน้ าในการทาวิ ทยานิ พนธ์
4.1 สถานการณ์ ในการทาวิ ทยานิ พนธ์
พบว่ า สถานการณ์ ท่ีนั ก ศึก ษาต้ อ งเผชิญ ในระหว่ า งการท าวิท ยานิ น พธ์ใ นด้ า น
การติดตามความก้าวหน้ าในการทาวิท ยานิพ นธ์ ได้แก่ การขาดการติดตามความก้าวหน้ าจาก
อาจารย์ท่ปี รึก ษา อาจารย์ท่ีปรึก ษาใช้อ ารมณ์ ห รือใจร้อ นในการติดตามความก้าวหน้ า มีปัญ หา
ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา นักศึก ษาเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพ ท์
แต่ไม่ได้แจ้งให้อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบทาให้อาจารย์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้
4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.2.1 ติด ตามความก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สม่ า เสมอ นั น่ คือ การที่อ าจารย์
ที่ปรึกษามีการสอบถามถึงความก้าวหน้ าของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดหาย ไม่ท้งิ ช่วงเวลา
การสอบถามถึงการดาเนินการนานเกินไป แต่ หากนักศึกษาที่ส ามารถดาเนิน การได้ต ามแผนที่
วางไว้ อาจารย์ไม่จาเป็ นต้องโทรหรือสอบถามบ่อยครัง้ จนเกินไป
“ติดตามสมา่ เสมอ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 1)
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“อาจารย์ม ีก ารติด ตามด้ ว ยตัว เองว่ า เป็ น ไปตามแผนหรือ ไม่ ไม่ ข าด ไม่ ห ายไป แต่
ไม่ตอ้ งโทรตามถ้าคนไหนไม่หลุดแผน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 4)
4.2.2 ติด ตามความก้ า วหน้ า ด้ ว ยความสุ ขุ ม และเห็น อกเห็ น ใจ โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาควรสอบถามด้วยความห่วงใย ไม่ประชดประชัน หรือติดตามความก้าวหน้ าด้วยอารมณ์
ควรติดตามด้วยความสงบ เยือกเย็น
“ไม่จกิ ไม่กดั ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 1)
“ไม่จกิ ไม่ดุ และก็ถามอย่างสมา่ เสมอ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 6)
4.2.3 ใช้คาพูดในเชิงบวก นัน่ คือการทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาแสดงออกถึงความเมตตา
ในการติดตามงานของนักศึกษา ใช้คาพูดเชิงบวกเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีกาลังใจ รูส้ กึ ว่ามีพลัง
ในการทาวิทยานิพนธ์ต่อไป เกิดความพยายามมากขึน้
“ให้ก าลังใจ กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความพยายามในการทาวิทยานิพนธ์ ” (ผู้ให้ข้อมูลราย
ที ่ 1)
“ให้ ค วามเมตตา สอบถามถึ ง ปั ญหา สอบถามว่ า ถึ ง ไหนอย่ า งไรถื อ ว่ า เป็ น การให้
ความช่วยเหลือทีด่ ”ี (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 2)
“เอาใจใส่ มีเ มตตา สงบ เยือ กเย็น ให้ ค าชี้แ นะในเชิง บวก และให้ เ วลากับ นั ก ศึก ษา
อย่างเต็มที”่ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 3)
4.2.4 ใช้หลากหลายช่องทางในการติดต่อกับนักศึกษา นัน่ คือ อาจารย์ท่ปี รึกษา
มีการติดตามสอบถามกับนักศึกษาในช่องทางต่างๆ ทีอ่ าจารย์เห็นว่าเป็ นความสะดวกและรวดเร็ว
“ใช้วธิ กี ารหลายช่องทางทีส่ ะดวกรวดเร็วในการติดตามนักศึกษา” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 2)
“ส่วนใหญ่นิสติ จะให้ความสาคัญตามกรอบระยะเวลาตามปฏิทนิ กิจกรรมต่างๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัยในการวางแผนเบื้องต้นในการทาวิทยานิพนธ์ แต่ก็จะมีบางครัง้ ทีอ่ าจจะต้องขึ้นอยู่กบั เวลา
ว่ า งของอาจารย์ทีป่ รึก ษาทีม่ ีเพราะบางทีอ่ าจจะไม่ ส อดคล้อ งกัน เช่ น มีเวลาน้ อ ย ตามกรอบ
ของบัณฑิตวิทยาลัยทีจ่ ะทาตามปฏิทนิ กิจกรรมการทาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทปี ่ รึกษาก็มภี ารกิจทัง้
การสอนการบริการวิชาการด้วย อาจส่งผลต่อเวลาทีจ่ ะต้องมาดาเนินการวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้อง
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กัน การวางแผนจะเป็ นส่วนทีน่ ิสติ วางแผนเองตามกรอบข้างต้น จะวางแผนร่วมกับอาจารย์ทปี ่ รึกษา
เฉพาะกรณีมกี ารติดขัดข้อง ไม่เป็ นไปตามทีน่ ิสติ วางแผน หรือไม่เป็ นไปตามกรอบเวลาของบัณฑิต
วิท ยาลัย อัน เนื อ่ งจากมาจากปั ญ หาดังกล่ า วข้างต้ น แต่ บ างครัง้ ก็อ าศัย เทคโลโลยีส ารสนเทศ
เข้ามาช่วย เช่น อีเมล์ ตอบโต้กนั แทนทีจ่ ะนัดเจอกันแบบตัวต่อตัว” (อาจารย์ทปี ่ รึกษา)
4.2.5 จัด ล าดั บ ความส าคั ญ นั น่ คื อ อาจารย์ ท่ี ป รึก ษาต้ อ งมี ก ารจัด ล าดั บ
ความสาคัญ ในการติดตามความก้าวหน้ าของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่สามารถผลักดัน
กระบวนการท าวิท ยานิ พ นธ์ให้เป็ น ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ อาจารย์ค วรมีก ารเริม่ ติด ตามเพื่อ
กระตุน้ ไม่ควรทิง้ ระยะจนทาให้นกั ศึกษาเกิดความล่าช้าหรือไม่ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
“ให้ ค วามเข้า ใจ รู้จ ัก จัด ล าดับ ความก้ า วหน้ า ว่ า คนไหนเป็ น ไปตามแผนหรือ ล่ า ช้ า
แล้วทีส่ าคัญคือให้ความสาคัญกับคนทีท่ าไม่ได้ตามแผน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 5)
5. การรับรู้ข้อกาหนดในการจบการศึกษา
5.1 สถานการณ์ ในการทาวิ ทยานิ พนธ์
พบว่าสถานการณ์ท่นี ักศึกษาต้องเผชิญในระหว่างการทาวิทยานินพธ์ในด้านการรับรู้
ข้อก าหนดในการจบการศึกษา ได้แ ก่ สถานการณ์ ท่กี ฎระเบียบข้อ บังคับมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษายังไม่ทราบ
5.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2.1 สามารถจัดการเวลาให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ทนั กาหนด นัน่ คือ
การทีอ่ าจารย์สามารถวางแผนและรับรูร้ ะยะเวลาตามเงื่อนไขทีบ่ ณ
ั ฑิตศึกษากาหนดไว้ และผลักดัน
ให้นกั ศึกษาดาเนินการอยูใ่ นเงือ่ นไขดังกล่าว
“สามารถจัด การเวลา ออกแบบการสอนให้ ส อดคล้ อ งกับ การใช้ ชีว ิต ของนั ก ศึก ษา ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 1)
“อาจารย์ ต้ อ งรู้ ก ระบวนการทั ้ง หลัก สู ต ร เพื อ่ ที จ่ ะได้ ไ ม่ ป ล่ อ ยเวลาให้ เ รือ่ ยเปื ่ อ ย
มีการกาหนด Timeline ให้ทนั เวลา” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 2)
“รู้ว่ า ระยะเวลาช่ ว งใดต้ อ งท างานไปถึ ง ขัน้ ไหนบ้ า ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ กระตุ้ น เมือ่
ใกล้ระยะเวลาทีก่ าหนดหรือเตือนเมือ่ เลยกาหนดตามระเบียบทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร” (ผู้ให้ข้อมูล
รายที ่ 3)
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5.2.2 ป้ อ งกัน การข้ามขัน้ ตอนหรือ ข้อ ผิด พลาดจากการผิด ระเบีย บข้อ บัง คับ
นัน่ คือ การที่อาจารย์รบั รูว้ ่ากระบวนการใดควรเกิดขึ้นในช่วงใดบ้าง สามารถบอกระเบียบวิธกี าร
ให้ก ับ นัก ศึก ษาได้ระมัดระวังเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อ ผิด พลาดระหว่ างการท าวิท ยานิ พ นธ์ โดยเฉพาะ
เรือ่ งการลงนามของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
“รู้แ ละเข้าใจเป็ นอย่างดีว่าจะต้อ งท ากระบวนการใดก่ อ น เพือ่ ไม่ให้เจอปั ญ หาหรือ การ
ข้ามขัน้ ตอน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 4)
"เข้าใจขัน้ ตอนและรายละเอียด พร้อมให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกในบางขัน้ ตอน
โดยเฉพาะในขัน้ ตอนทีต่ อ้ งมีการลงนาม หรือให้ความเห็น” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที ่ 5)
“การท าวิท ยานิ พ นธ์ไม่ส ามารถท าได้โดยนิ ส ิต เพราะจะต้อ งขอค าปรึก ษากับ อาจารย์
ทีป่ รึกษาเป็ นระยะๆ และบางครัง้ การทาวิทยานิพนธ์อาจจะต้องพิจารณาเผือ่ ตามทีค่ ณะกรรมการ
สอบด้ว ยเพราะการสอบนัน้ ต้อ งให้ค ณะกรรมการสอบทุ ก ท่ านให้ค วามเห็น ในการสอบป้ อ งกัน
วิทยานิ พ นธ์บ างครัง้ ความเห็นของคณะกรรมการสอบป้ อ งกัน วิท ยานิพ นธ์อาจขัดกันเอง ดังนัน้
การทีจ่ ะทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จนัน้ จะต้องพิจารณาถึงหลายด้าน นอกจากความเห็นของอาจารย์
ทีป่ รึก ษา และความสามารถทีต่ นเองเห็น ว่ าควรจะท าหรือ เห็น ว่าถู กต้อ งแล้ว ประกอบกัน ด้ว ย ”
(อาจารย์ทปี ่ รึกษา)

ตอนที่ 2: การวิ เคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี การศึกษา 2559 ที่เป็ นคนไทยเท่านัน้ และผ่านการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น
เรีย บร้อ ยแล้ว แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ย่อ ย คือ กลุ่ ม ระดับ ปริญ ญาโท จ านวน 183 คน และกลุ่ ม
ระดับปริญญาเอก จานวน 127 คน รวมจานวนทัง้ สิน้ 310 คน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
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ตาราง 5 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง

ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
กลุ่มสาขาวิ ชาที่ศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
(n = 183)
(n = 127)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

กลุ่มรวม
(n = 310)
จานวน ร้อยละ

80
130

38.1
61.9

43
57

43.0
57.0

123
187

39.7
60.3

90
71
22

49.2
38.8
12.0

64
61
2

50.4
48.0
1.6

154
132
24

49.7
42.6
7.7

ตาราง 5 แสดงข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ มหาวิท ยาลัย มหิด ล จ านวน 310 คน แบ่ ง เป็ นระดับ ปริญ ญาโท จ านวน 183 คน
และระดับปริญญาเอก จานวน 127 คน พบว่า ในกลุ่มรวม ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเพศหญิง จานวน
187 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 60.3 และเป็ นนั ก ศึก ษาเพศชาย จ านวน 123 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 39.7
เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มสาขาวิชาที่ศกึ ษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ศกึ ษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพมากที่สุด จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ ศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.6
เมื่อ พิจ ารณาเฉพาะกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เป็ นนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท (n = 183) พบว่ า
ส่วนใหญ่ เป็ นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.9 และเป็ นนักศึกษาเพศชาย
จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 38.1 เมื่อ พิจารณาถึงกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัว อย่าง
ส่ ว นใหญ่ ศึก ษาอยู่ใ นกลุ่ ม วิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพมากที่สุ ด จ านวน 90 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 49.2
รองลงมาคือ ศึกษาอยูใ่ นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8
และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาเอก (n = 127) พบว่า
ส่วนใหญ่ เป็ นนัก ศึก ษาเพศหญิง จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 57.0 และเป็ นนักศึกษาเพศชาย
จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 43.0 เมื่อ พิจารณาถึงกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัว อย่าง
ส่ ว นใหญ่ ศึก ษาอยู่ใ นกลุ่ ม วิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพมากที่สุ ด จ านวน 64 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 50.4
รองลงมาคือ ศึกษาอยูใ่ นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0
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ตอนที่ 3 : การวิ เคราะห์สถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปร
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์สถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปร โดยตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น
สาหรับการวิเคราะห์แ บบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้แก่ ลักษณะการแจกแจง
ของตัวแปรต้องเป็ นการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้องไม่เกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ดังนี้
1. ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรว่าเป็ นการแจงแจงแบบปกติหรือไม่
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ ง (Kurtosis)
ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) และค่ านัยสาคัญ ทางสถิติของสถิติทดสอบไค-สแควร์ โดยผู้วจิ ยั
ได้แ ปลงค่ าตัว แปรให้เป็ นค่ าคะแนนปกติ (Normal score) แล้วทดสอบว่าตัว แปรสังเกตที่ศึก ษา
ในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์มกี ารแจกแจงเป็ นแบบโค้งปกติหรือ ไม่ โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่า
ตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ซึง่ ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 6-8
ตาราง 6 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม
Skewnes
s
การปฏิบตั ใิ นระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 5.123 0.654 -0.741
การปฏิบตั ใิ นระยะดาเนินการในการทา
5.187 0.674 -1.004
วิทยานิพนธ์
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
5.305 0.707 -0.677
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
5.025 0.790 -0.602
บรรยากาศในการวิจยั
4.392 0.897 -0.520
การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
4.583 0.772 -0.199
ความเชือ่ อานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
5.339 0.582 -0.916
การวางแผนร่วมกับนักศึกษา
4.987 0.984 -1.256
การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นกั ศึกษา
4.882 1.046 -0.860
ความรูค้ วามเข้าใจในวิทยานิพนธ์
5.310 0.821 -1.258
การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ 4.709 1.139 -0.779
การรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา
5.170 0.829 -0.981
ตัวแปร

M

SD

Kurtosi
s
0.628

p-value
0.000

2.219

0.000

-0.626
0.029
0.566
-0.437
0.617
1.821
0.163
1.143
0.054
0.596

0.000
0.000
0.000
0.054
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

94
ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ 5.061 0.723

-0.843

1.213

0.000

ตาราง 6 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์
ในกลุ่มรวม ผู้วจิ ยั ได้แปลงค่าตัวแปรให้เป็ นค่าคะแนนปกติ (Normal score) แล้วทดสอบว่าตัวแป
รทีศ่ กึ ษาในกลุ่มรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่ าความเบ้ ค่ าความโด่ ง และพิจารณาจากผลการทดสอบนัย สาคัญ ทางสถิติของทัง้ ค่ าความเบ้
และค่าความโด่ง ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์ในกลุ่มรวม
เกือบทุกตัวแปรมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แสดงว่า ตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในแบบจาลอง
ความสัมพันธ์ในกลุ่มรวมมีการบ่งชีว้ ่าตัวแปรเกือบทัง้ หมดมีการแจกแจงแบบไม่เป็ นโค้งปกติ
ตาราง 7 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาโท
Skewnes
s
การปฏิบตั ใิ นระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 5.052 0.658 -0.629
การปฏิบตั ใิ นระยะดาเนินการในการทา
5.150 0.668 -1.019
วิทยานิพนธ์
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
5.258 0.709 -0.574
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
4.953 0.819 -0.644
บรรยากาศในการวิจยั
4.384 0.887 -0.421
การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
4.546 0.788 -0.120
ความเชือ่ อานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
5.270 0.612 -0.825
การวางแผนร่วมกับนักศึกษา
4.956 0.994 -1.053
การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นกั ศึกษา
4.899 1.047 -0.814
ความรูค้ วามเข้าใจในวิทยานิพนธ์
5.322 0.837 -1.269
การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ 4.718 1.136 -0.749
การรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา
5.180 0.850 -1.017
ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ 5.049 0.723 -0.924
ตัวแปร

M

SD

Kurtosi
s
0.517

p-value
0.002

2.675

0.000

-0.705
0.315
0.079
-0.542
0.366
0.819
-0.024
1.048
-0.173
0.597
1.526

0.000
0.002
0.065
0.119
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000

ตาราง 7 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์
ในกลุ่ ม ระดั บ ปริญ ญาโท ผู้ ว ิ จ ัย ได้ แ ปลงค่ า ตั ว แปรให้ เ ป็ นค่ า คะแนนปกติ (Normal score)
แล้วทดสอบว่าตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุ่มรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ

95
ของทัง้ ค่ า ความเบ้แ ละค่ า ความโด่ ง ผลการศึก ษาพบว่ า ตัว แปรสังเกตที่ศึก ษา ในแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ในกลุ่มระดับปริญญาโท เกือบทุกตัวแปรมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) แสดง
ว่า ตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์ในกลุ่มระดับปริญญาโทมีการบ่งชี้ว่าตัวแปร
ส่วนใหญ่มกี ารแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ
ตาราง 8 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาเอก
Skewnes
s
การปฏิบตั ใิ นระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 5.232 0.635 -0.946
การปฏิบตั ใิ นระยะดาเนินการในการทา
5.241 0.681 -1.021
วิทยานิพนธ์
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
5.372 0.701 -0.848
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
5.128 0.736 -0.450
บรรยากาศในการวิจยั
4.403 0.914 -0.657
การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
4.636 0.748 -0.314
ความเชือ่ อานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
5.438 0.524 -0.992
การวางแผนร่วมกับนักศึกษา
5.031 0.971 -1.587
การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นกั ศึกษา
4.858 1.049 -0.938
ความรูค้ วามเข้าใจในวิทยานิพนธ์
5.293 0.801 -1.262
การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ 4.695 1.148 -0.829
การรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา
5.154 0.800 -0.936
ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ 5.077 0.725 -0.739
ตัวแปร

M

SD

Kurtosi
s
1.104

p-value
0.000

1.796

0.000

-0.404
-0.912
1.261
-0.191
0.948
3.655
0.480
1.408
0.418
0.661
0.844

0.001
0.000
0.001
0.319
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.001

ตาราง 8 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์
ในกลุ่ ม ระดับ ปริญ ญาเอก ผู้ ว ิจ ัย ได้ แ ปลงค่ า ตั ว แปรให้ เ ป็ นค่ า คะแนนปกติ (Normal score)
แล้วทดสอบว่าตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุ่มรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ
ของทัง้ ค่ า ความเบ้แ ละค่ า ความโด่ ง ผลการศึก ษาพบว่ า ตัว แปรสังเกตที่ศึก ษาในแบบจ าลอง
ความสัม พัน ธ์ใ นกลุ่ ม ระดับ ปริญ ญาเอก เกือ บทุ ก ตัว แปรมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (p-value > .05)
แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์ในกลุ่มระดับปริญ ญาเอกมี การบ่งชี้ว่า
ตัวแปรเกือบทัง้ หมดมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ
จากตารางที่ 6-8 จะเห็น ได้ว่ า แม้จ ะแปลงคะแนนของตัว แปรที่จ ะใช้ใ นการวิเคราะห์
เป็ นค่ า คะแนนปกติ (Normal Score) แล้ ว ก็ ต าม แต่ พ บว่ า มีต ัว แปรหลายตัว ทัง้ ในส่ ว นที่ จ ะ
น าไปวิเคราะห์แ บบจ าลองความสัม พัน ธ์ในภาพรวม และระหว่างกลุ่ ม มีก ารแจกแจงที่ไม่เป็ น
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โค้งปกติ ดังนัน้ ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั จึงแก้ปัญหาโดยทาตามคาแนะนาของชูมาคเกอร์
และโลแม็ ก ซ์ (Schumacker; & Lomax. 2010: 29) โดยเพิ่ ม ค าสัง่ การวิเ คราะห์ “Asymptotic
covariance matrix from file...” เพื่อทาให้การวิเคราะห์มคี วามเหมาะสมเป็ นโค้งปกติมากขึน้

2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผู้ว ิจ ยั ได้ ต รวจสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างตัว แปร ด้ ว ยการค านวณหาค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มรวม
กลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาโท และกลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาเอก ผลปรากฏดังตาราง 9-11 ดังนี้
โดย การปฏิบตั ใิ นระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (bpre)
การปฏิบตั ใิ นระยะดาเนินการในการทาวิทยานิพนธ์ (bpos)
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ (mot)
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก (per)
บรรยากาศในการวิจยั (cli)
การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั (eff)
ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ (con)
การวางแผนร่วมกับนักศึกษา (pln)
การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นกั ศึกษา (cou)
ความรูค้ วามเข้าใจในวิทยานิพนธ์ (kno)
การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ (fol)
การรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบการศึกษา(fin)
ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ (eng)
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ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม
1
2
3
4
5
6
7
ตัวแปรสังเกต
1. bpre
1.00
2. bpos
0.792** 1.00
3. mot
0.599** 0.620** 1.00
4. per
0.460** 0.484** 0.695** 1.00
5. cli
0.409** 0.550** 0.357** 0.283** 1.00
6. eff
0.472** 0.485** 0.461** 0.658** 0.414** 1.00
7. con
0.485** 0.494** 0.565** 0.611** 0.440** 0.617** 1.00
8. pln
0.333** 0.395** 0.399** 0.394** 0.523** 0.442** 0.672**
9. cou
0.302** 0.308** 0.338** 0.335** 0.485** 0.365** 0.641**
10. kno
0.399** 0.410** 0.429** 0.418** 0.454** 0.407** 0.635**
11. fol
0.228** 0.255** 0.285** 0.276** 0.434** 0.350** 0.566**
12. fin
0.423** 0.443** 0.472** 0.406** 0.441** 0.456** 0.607**
13. eng
0.709** 0.657** 0.556** 0.412** 0.428** 0.553** 0.619**
*P < .05, **P < .01

8

9

10

11

12

13

1.00
0.845**
0.803**
0.796**
0.823**
0.447**

1.00
0.764**
0.836**
0.811**
0.421**

1.00
0.690** 1.00
0.818** 0.721** 1.00
0.552** 0.345** 0.524** 1.00

หมายเหตุ
1. องค์ป ระกอบพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ได้ แ ก่ (1) bpre (2) bpos 2. องค์ป ระกอบแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ ์ ได้ แ ก่ (3) mot
3. องค์ประกอบบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก ได้แก่ (4) per 4. องค์ประกอบบรรยากาศในการวิจยั ได้แก่ (5) cli 5. องค์ประกอบการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
ได้แก่ (6) eff 6. องค์ประกอบความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ (7) con 7. องค์ประกอบคุณ ลัก ษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ (8) pln (9) cou
(10) kno (11) fol (12) fin และ 8. องค์ประกอบผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ (13) eng

ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาโท
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ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาโท
1
2
3
4
5
6
7
ตัวแปรสังเกต
1. bpre
1.00
2. bpos
0.799** 1.00
3. mot
0.574** 0.589** 1.00
4. per
0.439** 0.438** 0.651** 1.00
5. cli
0.400** 0.512** 0.299** 0.240** 1.00
6. eff
0.427** 0.449** 0.445** 0.673** 0.432** 1.00
7. con
0.445** 0.444** 0.548** 0.609** 0.413** 0.607** 1.00
8. pln
0.295** 0.324** 0.352** 0.369** 0.486** 0.428** 0.694**
9. cou
0.280** 0.248** 0.322** 0.329** 0.457** 0.345** 0.655**
10. kno
0.406** 0.407** 0.415** 0.403** 0.446** 0.386** 0.665**
11. fol
0.217** 0.222** 0.272** 0.258** 0.445** 0.340** 0.591**
12. fin
0.404* 0.414** 0.467** 0.418** 0.429** 0.440** 0.628**
13. eng
0.677** 0.648** 0.534** 0.388** 0.412** 0.513** 0.594**
*P < .05, **P < .01

8

9

10

11

12

13

1.00
0.843**
0.831**
0.812**
0.827**
0.428**

1.00
0.801**
0.828**
0.837**
0.412**

1.00
0.733** 1.00
0.838** 0.747** 1.00
0.544** 0.336** 0.527** 1.00

หมายเหตุ
1. องค์ป ระกอบพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ได้ แ ก่ (1) bpre (2) bpos 2. องค์ป ระกอบแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ ์ ได้ แ ก่ (3) mot
3. องค์ประกอบบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก ได้แก่ (4) per 4. องค์ประกอบบรรยากาศในการวิจยั ได้แก่ (5) cli 5. องค์ประกอบการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
ได้แก่ (6) eff 6. องค์ประกอบความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ (7) con 7. องค์ประกอบคุณ ลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ (8) pln (9) cou
(10) kno (11) fol (12) fin และ 8. องค์ประกอบผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ (13) eng
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ตาราง 11 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาเอก
1
2
3
4
5
6
7
ตัวแปรสังเกต
1. bpre
1.00
2. bpos
0.777** 1.00
3. mot
0.623** 0.655** 1.00
4. per
0.477** 0.545** 0.757** 1.00
5. cli
0.426** 0.609** 0.442** 0.349** 1.00
6. eff
0.533** 0.533** 0.477** 0.631** 0.387** 1.00
7. con
0.536** 0.565** 0.582** 0.605** 0.487* 0.629** 1.00
8. pln
0.389** 0.500** 0.468** 0.431** 0.580** 0.461** 0.635**
9. cou
0.342** 0.404** 0.369** 0.351** 0.527** 0.398** 0.625**
10. kno
0.405** 0.427** 0.463** 0.456** 0.468** 0.446** 0.599**
11. fol
0.244** 0.303** 0.304** 0.304** 0.417** 0.365** 0.529**
12. fin
0.461** 0.495** 0.487** 0.391** 0.461** 0.485** 0.575**
13. eng
0.759** 0.669** 0.588** 0.447** 0.451** 0.612** 0.661**
*P < .05, **P < .01

8

9

10

11

12

13

1.00
0.842**
0.765**
0.771**
0.818**
0.474**

1.00
0.705**
0.819**
0.768**
0.436**

1.00
0.626** 1.00
0.752** 0.680** 1.00
0.568** 0.358** 0.522** 1.00

หมายเหตุ
1. องค์ป ระกอบพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ได้ แ ก่ (1) bpre (2) bpos 2. องค์ป ระกอบแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ ์ ได้ แ ก่ (3) mot
3. องค์ประกอบบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก ได้แก่ (4) per 4. องค์ประกอบบรรยากาศในการวิจยั ได้แก่ (5) cli 5. องค์ประกอบการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
ได้แก่ (6) eff 6. องค์ประกอบความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ (7) con 7. องค์ประกอบคุณ ลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ (8) pln (9) cou
(10) kno (11) fol (12) fin และ 8. องค์ประกอบผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ (13) eng
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ตาราง 9 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม พบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวก มีค่ าสหสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง 0.228 - 0.845 ซึ่ง มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยตัว แปร
ที่มคี วามสัมพันธ์กนั มากที่สุด ได้แก่ การวางแผนร่วมกับนักศึกษากับการให้คาแนะนาและคาปรึกษา
แก่ นั ก ศึก ษา มีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ เพี ย ร์ส ัน เท่ า กับ 0.845 รองลงมา คือ การให้ ค าแนะน า
และค าปรึก ษาแก่ นั ก ศึก ษากับ การติด ตามความก้ าวหน้ า ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ มีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัม พัน ธ์เ พีย ร์ส ัน เท่ า กับ 0.836 ส่ ว นตัว แปรที่ม ีค วามสัม พัน ธ์กัน น้ อ ยที่สุ ด คือ การปฏิบ ัติใ น
ระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์กบั การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัม พัน ธ์ เ พีย ร์ส ัน เท่ า กับ 0.228 และการปฏิบ ัติใ นระยะด าเนิ น การในการท าวิท ยานิ พ นธ์ กับ
การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.255
ตาราง 10 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาโท พบว่า
มีความสัมพันธ์ทางบวก มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.217 - 0.843 ซึ่งมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
โดยตัว แปรที่มคี วามสัม พัน ธ์ก ันมากที่สุ ด ได้แก่ การวางแผนร่ว มกับ นักศึกษากับ การให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาแก่ นัก ศึกษา มีค่ าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์ส นั เท่ ากับ 0.843 รองลงมา คือ ความรู้
ความเข้าในงานวิทยานิพ นธ์ก ับการรับรู้ข้อกาหนดในการจบการศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
เพียร์ส นั เท่ ากับ 0.838 ส่ วนตัว แปรที่มคี วามสัมพันธ์กันน้ อ ยที่สุ ด คือ การปฏิบตั ิในระยะเริม่ ต้นท า
โครงร่างวิทยานิพนธ์กบั การติดตามความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
เพีย ร์ส ัน เท่ า กับ 0.217 และการปฏิบ ัติใ นระยะด าเนิ น การในการท าวิท ยานิ พ นธ์กับ การติด ตาม
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.222
ตาราง 11 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มระดับปริญญาเอก พบว่า
มีค วามสัมพันธ์ทางบวก มีค่ าสหสัมพัน ธ์ระหว่าง 0.244 - 0.842 ซึ่งมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01
โดยตัว แปรที่มคี วามสัม พัน ธ์ก ันมากที่สุ ด ได้แก่ การวางแผนร่ว มกับ นักศึกษากับ การให้ค าแนะน า
และค าปรึก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา มี ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พั น ธ์ เ พี ย ร์ ส ัน เท่ า กั บ 0.842 รองลงมา คื อ
การให้ค าแนะน าและค าปรึก ษาแก่ นั ก ศึก ษากับ การติด ตามความก้ า วหน้ า ในการท าวิท ยานิ พ นธ์
มีค่ าสัม ประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์เพีย ร์ส นั เท่ ากับ 0.819 ส่ ว นตัว แปรที่ม ีค วามสัม พัน ธ์กัน น้ อ ยที่สุ ด คือ
การปฏิบตั ิในระยะเริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์กบั การติดตามความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์
มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ ส์ หสัม พั น ธ์ เ พี ย ร์ ส ั น เท่ า กั บ 0.244 และการปฏิ บ ั ติ ใ นระยะด าเนิ น การในการ
ทาวิทยานิพนธ์กบั การติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
เท่ากับ 0.303
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เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ความเหมาะสมของข้อมูลทีจ่ ะนาไปใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
เชิงเส้น ค่ าสัม ประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์ระหว่ างตัว แปรไม่ค วรสูงกว่า 0.85 (Kline. 2005: 56) เนื่ อ งจาก
จะท าให้ เกิด ปั ญ หาภาวะร่ว มเส้น ตรงพหุ (Multicollinearity) ในการศึก ษาครัง้ นี้ ไม่ม ีค วามสัม พัน ธ์
ระหว่ า งตั ว แปรที่ เ กิ น กว่ า 0.85 ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาครัง้ นี้ จ ึง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะน ามาวิเ คราะห์
สมการโครงสร้างต่อไป

ตอนที่ 4 : การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการวิเคราะห์แ บบจ าลองความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ แ ละผลของพฤติก รรม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสมมติฐานที่ 1.1-1.7
ส่ ว นที่ 2 ผลการเปรีย บเทีย บแบบจ าลองโครงสร้า งความสัม พัน ธ์เชิง สาเหตุ แ ละผล
ของพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ ระหว่างกลุ่ ม นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
หลัก สูต รนานาชาติใ นระดับ ปริญ ญาโทและกลุ่ ม นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สู ต รนานาชาติ
ในระดับปริญญาเอก
ส่ วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุและผลของพฤติ กรรม
การทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การวิเคราะห์ค วามกลมกลืน ของแบบจาลองความสัมพัน ธ์ เป็ น การตรวจสอบแบบจาลอง
ความสัมพันธ์ท่ไี ด้พ ฒ
ั นาขึ้น ว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือ ไม่ โดยพิจารณาถึงดัชนี
ความกลมกลืน และขนาดอิทธิพ ลของแต่ละตัวแปรที่ปรากฏในแบบจาลองความสัมพันธ์ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ ได้ ว ิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทดสอบความกลมกลืน ของแบบจ าลองความสัม พัน ธ์ หากพบว่ า
แบบจาลองไม่มคี วามกลมกลืน กับข้อ มูล เชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึง ปรับแบบจาลองโดยพิจารณาค่ าดัชนี
การปรับ แก้ (Modification index) ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ รวมถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ในเชิงแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการทดสอบความกลมกลืน ของแบบจ าลองกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ พบว่า มีค่ า ดัช นี ท่ี
วัด ความกลมกลื น ได้ แ ก่ 2 = 458.39, df = 58, p = 0.00, CFI = 0.96, GFI = 0.82, TLI = 0.94,
RMSEA = 0.128 ซึ่งเห็นว่าข้อมูลไม่ส อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงจาเป็ นต้องปรับแบบจาลอง
เพื่อให้แบบจาลองความสัมพันธ์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิง่ ขึน้
แนวทางการปรับ แบบจาลองในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ไม่ได้ต ัด เส้นอิทธิพ ลที่ไม่มนี ัยส าคัญ
ทางสถิตอิ อก สาเหตุเพราะเส้นอิทธิพลแต่ละเส้นมีความสาคัญในทางทฤษฎี รวมทัง้ สมมติฐานการวิจยั
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อี ก ส่ ว น ห นึ่ งเป็ น การเป รี ย บ เที ย บแบ บจ าลองระห ว่ า งกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโทและกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติในระดับ
ปริญญาเอก ซึง่ เส้นอิทธิพลทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญในกลุ่มรวม อาจมีค่าอิทธิพลแตกต่างกันในการเปรียบเทียบ
ระหว่ างกลุ่ ม ดัง นั น้ การปรับ โมเดลจึง พิจ ารณาจากค่ า ดัช นี ก ารปรับ แก้ (Modification index) และ
ความเป็ นไปได้ในทางแนวคิด ทฤษฏี โดยการปรับโมเดลในส่ วนแรก ผู้วจิ ยั ได้เพิ่ม เส้นอิท ธิพ ลรวม
4 เส้น ดังนี้ 1) เส้นอิทธิพลตัวแปรบรรยากาศในการวิจยั ที่มตี ่อตัวแปรพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ 2) เส้ น อิ ท ธิพ ลตั ว แปรการรับ รู้ค วามสามารถในการวิ จ ัย ที่ ม ี ต่ อ ตั ว แปร
ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ 3) เส้นอิทธิพลตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ที่มตี ่ อตัวแปร
พฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ 4) เส้น อิท ธิพ ลตัว แปรความเชื่อ อ านาจในตน
ในการทาวิทยานิพนธ์ทม่ี ตี ่อตัวแปรผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
รวมทัง้ ได้ย อมให้ค วามคลาดเคลื่อ นของตัว แปรสังเกตสัม พัน ธ์กัน ซึ่งเป็ น ตัว แปรสังเกต
ภายในตัว แปรคุ ณ ลักษณะที่ปรึก ษาวิทยานิพ นธ์ ได้แก่ 1) เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความรู้
ความเข้าใจในวิท ยานิ พ นธ์และตัวแปรการรับรู้ข้อกาหนดในการจบการศึกษา 2) เส้นความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัว แปรการให้ค าแนะน าและค าปรึก ษาแก่ นัก ศึก ษาและตัว แปรการติด ตามความก้าวหน้ า
ในการทาวิทยานิพ นธ์ 3) เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวางแผนร่วมกับนักศึกษาและตัวแปร
การรับรู้ข้อ ก าหนดในการจบการศึก ษา และยังยอมให้ค วามคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตระหว่าง
ตั ว แปรแฝงสัม พั น ธ์ ก ั น เนื่ องจากตั ว แปรแฝงนั ้น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตั ว แปรแฝงอี ก ตั ว หนึ่ ง ได้ แ ก่
4) เส้น ความสัม พัน ธ์ระหว่ างตัว แปรการปฏิบ ัติใ นระยะเริม่ ต้น ท าโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ และตัว แปร
ผลส าเร็ จ ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นภาษ าอั ง กฤษ และ 5) เส้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
รับรูค้ วามสามารถในการวิจยั และความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
ผลการทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ของพฤติก รรมการท าวิทยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพของนักศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สูต ร
นานาชาติ หลัง ปรับ โมเดล พบว่ า ค่ าดัช นี ว ัด ความสอดคล้ อ งมีค่ าดีข้ึน และเหมาะสมสอดคล้ อ ง
กลมกลืนมากขึน้ พบว่า ได้แก่ 2 = 160.76, df = 49, p = 0.00, CFI = 0.99, GFI = 0.93, TLI = 0.98,
RMSEA = 0.074 (ตาราง 12)
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความกลมกลืนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เกณฑ์และผลการพิจารณาในกลุ่มรวม
ดัชนี
2
2/df

RMSEA
GFI
TLI
CFI

เกณฑ์
p > .05
> .90
< .08
> .90
> .90
> .90

ค่าดัชนี ก่อนปรับ
2 = 458.39, df = 58, p < .000
7.90
0.128
0.82
0.94
0.96

ค่าดัชนี หลังปรับ
2 = 160.76, df = 49, p < .000
3.28
0.074
0.93
0.98
0.99

เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเหล่านี้กบั เกณฑ์ท่บี ่งชีว้ ่าแบบจาลองมีความกลมกลืน
กับ ข้อ มู ล เชิงประจัก ษ์ แม้ว่ าค่ าไค-สแควร์ (2) ยังมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ แต่ ด้ วยค่ าสถิติน้ี ข้ึน อยู่ กับ
กลุ่ มตัวอย่าง ดังนั น้ จึงได้พ ิจารณาจากค่ า 2 / df แทน โดยเกณฑ์ท่ีอยู่ในระดับยอมรับได้ ต้ องมีค่ า
น้ อยกว่ า 5.00 พบว่า แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลของพฤติกรรมการท าวิทยานิ พนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ปรับแก้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจัก ษ์ จึงสามารถประมาณค่ า ขนาดอิท ธิพ ลในแบบจ าลองดังกล่ าวได้ ถือ ว่ าเป็ น การยอมรับ
สมมติฐานที่ 1
ทัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 13 และภาพประกอบ 4
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ตาราง 13 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปร
เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มรวม
ตัวแปร
เชิ ง
EFF
CON
สาเหตุ DE IE TE DE IE
1.CLI
0.29* - 0.29* - 0.15*
2.ADV
- 0.45* 3.MOT
- 0.14* 4.PER 0.62* - 0.62* - 0.33*
5.EFF
- 0.54* 6.CON
7.BEH
R2
0.57
0.85

ตัวแปรผล
TE
0.15*
0.45*
0.14*
0.33*
0.54*
-

* p<.05

DE
0.39*
0.49*
0.24*
-0.14
-

BEH
IE
0.05*
-0.06
-0.02
0.10*
-0.08
0.64

ENG
TE DE IE
0.44* - 0.28*
-0.06 - 0.14*
0.47* - 0.29*
0.10* - 0.18*
0.16* - 0.29*
-0.14 0.38* -0.07
- 0.51* 0.63

TE
0.28*
0.14*
0.29*
0.18*
0.29*
0.31*
0.51*
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*P > .05
ภาพประกอบ 4 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองความสัมพันธ์ในกลุ่มรวม
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จากภาพประกอบที่ 4 และตาราง 13 พบผลการวิเคราะห์สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรแฝงทุกตัวที่มกี ารทดสอบนัยสาคัญของค่าน้ าหนักองค์ป ระกอบ พบว่าค่าน้ าหนัก
องค์ป ระกอบของทุ ก ตัว แปรสัง เกตมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดับ 0.05 โดยเกณฑ์ ใ นการพิจ ารณา
ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ (Comrey; & Lee. 1992) คือ ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบตัง้ แต่ 0.70 ขึ้น ไป
อยู่ในระดับดีเยีย่ ม (Excellent) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.63 ขึน้ ไปอยู่ในระดับดีมาก (Very good)
ค่าน้ าหนัก องค์ประกอบตัง้ แต่ 0.55 ขึ้น ไปอยู่ในระดับดี (Good) ค่ าน้ าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.45
ขึ้นไปอยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.32 ขึ้นไปอยู่ในระดับแย่ (Poor) และ
ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบน้ อ ยกว่ า 0.32 อยู่ ใ นระดั บ แย่ ม าก และควรถู ก ตั ด ออก (Disregard)
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ตัว แปรแฝงพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ พบว่ า มีค่ า น้ า หนั ก
องค์ ป ระกอบของตั ว แปรสัง เกต เท่ า กั บ 0.84-0.94 แสดงว่ า ตั ว แปรสั ง เกตที่ ใ ช้ ว ัด พฤติ ก รรม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพทุกองค์ประกอบมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในระดับดีเยีย่ ม โดยที่
ตั ว แป รสั ง เกต ที่ ม ี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด คื อ การปฏิ บ ั ติ ใ นระยะด าเนิ น การใน
การท าวิท ยานิ พ นธ์ แสดงว่ า มีค วามส าคัญ ต่ อ ตัว แปรแฝงพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
ตัวแปรคุ ณ ลัก ษณะที่ปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ (ADV) พบว่ามีค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง 0.82-0.97 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั คุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทุกองค์ประกอบมีค่าน้าหนักองค์ประกอบในระดับดีเยีย่ ม โดยทีต่ วั แปรสังเกตทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดคือ การวางแผนร่วมกับนักศึกษา แสดงว่ามีความสาคัญต่อตัวแปรแฝงคุณลักษณะที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์มากทีส่ ุด
โดยภาพรวม ตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็ นค่าบวกและมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ชี้ให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับโครงสร้างของแต่ละตัวแปรแฝง แสดงว่า การวัด
ตัวแปรแฝงในแบบจาลองมีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างอีกด้วย
2. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
พบว่า ตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่ีม ีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจยั คือ
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก และบรรยากาศในการวิจยั มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.62 และ 0.29 ตามลาดับ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ทัง้ นี้ ตัวแปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรูค้ วามสามารถ
ในการวิจยั ได้รอ้ ยละ 57
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3. อิ ทธิ พลของตั ว แปรเชิ งสาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ อ านาจในตนในการท า
วิ ทยานิ พนธ์
พ บ ว่ า ตั ว แ ป รเชิ ง ส าเห ตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ท าง ต รงต่ อ ค ว าม เชื่ อ อ าน าจใน ต น ใน
การทาวิทยานิพนธ์ คือ คุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.45 และ 0.14 ตามล าดับ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 รวมทัง้ ในการปรับโมเดลเพิ่มเติม
พบผลเพิ่ม เติม ว่า การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจยั มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความเชื่อ อ านาจในตนใน
การทาวิทยานิพนธ์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.54 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นอกจากนี้ ยังพบตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่ีม ีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ ความเชื่อ อ านาจในตนใน
การทาวิทยานิพนธ์ คือ บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก และบรรยากาศในการวิจยั มีค่ าอิทธิพลเท่ากับ 0.33
และ 0.15 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ทัง้ นี้ ตัวแปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความเชื่ออานาจในตน
ในการทาวิทยานิพนธ์ ได้รอ้ ยละ 85
4. อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรเชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พนธ์ อ ย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
พบว่ า ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ท่ี ม ี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.24 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 รวมทัง้ ในการปรับโมเดลเพิ่มเติม พบผลเพิ่มเติมว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ และ
บรรยากาศในการวิจ ยั มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.49 และ 0.39 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นอกจากนี้ ยังพบตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก และบรรยากาศในการวิจยั มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.10
และ 0.05 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ทั ้ง นี้ ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ท ั ้ง หมดร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติ ก รรม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รอ้ ยละ 64
5. อิ ท ธิ พลของตัว แปรเชิ งสาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลส าเร็จ ในการท าวิ ท ยานิ พนธ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ
พบว่ า ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ท่ี ม ี อิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ ผลส าเร็จ ในการท าวิท ยานิ พ นธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ คือ พฤติก รรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่ าอิท ธิพลเท่ากับ 0.51
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 รวมทั ง้ ในการปรับ โมเดลเพิ่ ม เติ ม พบผลเพิ่ ม เติ ม ว่ า
ความเชื่อ อ านาจในตนในการท าวิท ยานิ พ นธ์ มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ผลสาเร็จในการท าวิท ยานิ พ นธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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นอกจากนี้ ยังพบตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ คือ การรับรู้ค วามสามารถในการวิจยั แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ บรรยากาศในการวิจยั
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก และคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.29, 0.29, 0.28,
0.18 และ 0.14 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ทั ้ง นี้ ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ท ั ้ง หมดร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรปรวนของผลส าเร็ จ
ในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ ได้รอ้ ยละ 63
สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1
จากอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผล ทัง้ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
สามารถสรุปผลตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 แบบจาลองสมมติฐานที่พ ัฒ นาขึ้น มีค วามกลมกลืนกับ
ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ผลการวิเคราะห์พ บว่ าแบบจ าลองสมมติฐ านที่พ ัฒ นาขึ้น มีค วามกลมกลืน กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ตามสมมติฐานย่อย ดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.1 “พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพมีอิทธิพ ล
ทางตรงต่อผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ”
ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.51 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ 0.05 และในการปรับ โมเดล พบผลการวิเคราะห์ เ พิ่ม เติม คือ ความเชื่อ อ านาจในตนใน
การทาวิทยานิพนธ์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.38 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.2 “การรับรู้ค วามสามารถในการวิจยั และความเชื่อ อานาจในตน
ในการทาวิทยานิพนธ์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ”
ผลการวิเคราะห์ พ บว่า การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจยั มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรม
การทาวิทยานิพ นธ์อ ย่างมีประสิทธิภาพ มีค่ าอิทธิพลเท่ากับ 0.24 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 และในการปรับ โมเดล พบผลการวิเคราะห์ เพิ่ม เติ ม คือ แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิแ์ ละบรรยากาศ
ในการวิจยั มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิท ธิภาพ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.49 และ 0.39 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
โด ย ตั ว แ ป ร ที่ ค่ าอิ ท ธิ พ ล ไม่ มี นั ย ส า คั ญ ท า งส ถิ ติ คื อ ค ว า ม เชื่ อ อ า น า จ ใน ต น
ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ มีค่ าอิท ธิพ ลเท่ ากับ -0.14 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่ าวจึง สรุปได้ว่า สนับ สนุ น
สมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.3 “บรรยากาศในการวิจยั และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั ”
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ผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก และบรรยากาศในการวิจยั มีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.62 และ 0.29 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.4 “คุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษาวิทยานิ พ นธ์แ ละแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์มี
อิทธิพลทางตรงต่อความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์”
ผลการวิเคราะห์พ บว่า คุ ณ ลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์มีอิทธิพ ล
ทางตรงต่อความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.45 และ 0.14 ตามลาดับ
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ีร ะดับ 0.05 และในการปรับ โมเดล พบผลการวิเ คราะห์ เ พิ่ ม เติม คือ
การรับรู้ค วามสามารถในการวิจยั มีอิทธิพลทางตรงต่ อ ความเชื่อ อ านาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.54 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
นอกจากนี้ ผลการวิ เ คราะห์ ส่ ว นต่ อ ไป เป็ นการเปรีย บเที ย บแบบจ าลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่ างกลุ่ม
นั ก ศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต รนานาชาติ ใ นระดั บ ป ริญ ญ าโท และกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาเอก
ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเที ยบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิ งสาเหตุและ
ผล
ของพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ตศึ กษา หลักสูต รนานาชาติ ในระดับ ปริ ญ ญาโทและกลุ่มนั ก ศึ กษาระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษา
หลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริ ญญาเอก
ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัย
เชิ ง สาเหตุ แ ละผลของพฤติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาหลัก สูต รนานาชาติ ระหว่างระดับปริญ ญาโทและระดับปริญ ญาเอกแตกต่ างกัน
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝง และ
เพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล โดยมีรายละเอียดขัน้ ตอน
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรปู แบบความสัมพันธ์ของตัวแปร
เหมือนกัน โดยไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ซึ่งหากแบบจาลองในขัน้ นี้ ม ีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ แสดงว่าโครงสร้างความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ซึง่ จะได้นาแบบจาลองในขัน้ นี้เป็ นฐานในการทดสอบในขัน้ ที่ 2
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ขัน้ ที่ 2 เป็ น การวิเคราะห์เพื่อ ค้น หาว่ามีค่ าน้ าหนัก องค์ ป ระกอบตัว แปรสังเกตใดบ้าง
ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนั ้ ตอนย่อยดังนี้
2.1 ขัน้ การกาหนดเงื่อนไขให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ นี้กบั ขัน้ ที่ 1
ที่ระดับ องศาอิส ระเท่ า กับ ผลต่ างขององศาอิส ระของแบบจ าลองทัง้ สอง หากมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
แสดงว่ า มีค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบของตัว แปรสัง เกตอย่ า งน้ อ ย 1 ตัว ที่แ ตกต่ า งกัน ระหว่ า งกลุ่ ม
ซึง่ จะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่าน้าหนักองค์ประกอบใดบ้างทีม่ คี ่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2.2 ขัน้ การทดสอบว่าค่ าน้ าหนักองค์ประกอบมีค่ าแตกต่ างกันระหว่างกลุ่ มหรือไม่
โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบนัน้ มีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณา
จากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้ กับขัน้ ที่ 1 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับ ผลต่างขององศาอิสระ
ของแบบจาลองทัง้ สอง หากมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตนี้
มีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยต้องทดสอบทุกค่าน้าหนักองค์ประกอบทีม่ กี ารทดสอบนัยสาคัญ
2.3 ขัน้ สรุป โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวทีไ่ ม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตมิ คี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่าง
แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 นี้ กับขัน้ ที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลอง
ทัง้ สอง ถ้ า ไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ แสดงว่ า แบบจ าลองทัง้ สองมีค วามกลมกลืน ไม่ แ ตกต่ า งกัน
ซึ่ ง จะได้ น าแบบจ าลองสรุ ป ในขัน้ ที่ 2 นี้ เ ป็ นฐานในการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า อิ ท ธิพ ล
ในการวิเคราะห์ในขัน้ ที่ 3 ต่อไป
การวิเคราะห์เพื่อหาว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใดบ้างที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ ม ถ้าพบว่ าค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบทุ ก ตัว แปรสังเกตแตกต่ างกัน ระหว่างกลุ่ ม ก็ไม่ค วร
ที่ จ ะวิเ คราะห์ เ พื่ อ เปรีย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝง เพราะอย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ที่ จ ะท า ให้ ส ามารถ
แปลความหมายของความแตกต่างค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงได้ ตัวแปรแฝงจะต้องมีความเท่าเทียมกันใน
การวัด บางส่ ว น (Partial measurement invariance) ที่ค่ าน้ าหนักองค์ป ระกอบในการวัด ตัว แปรแฝง
อย่างน้อย 1 ค่า จะต้องเท่ากันระหว่างกลุ่ม (Byrne; Shavelson; & Muthén. 1989)
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลใดบ้าง
ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนั ้ ตอนย่อยดังนี้
3.1 ขัน้ การก าหนดเงื่อนไขให้ค่ าอิทธิพลทุ กตัวเท่ ากันระหว่ างกลุ่ ม ผลการทดสอบ
พิจารณาจากผลต่ างไค-สแควร์ระหว่ างแบบจ าลองในขัน้ ตอนนี้ กับ แบบจ าลองสรุ ป ขัน้ ที่ 2 ที่ระดับ
องศาอิสระเท่ ากับผลต่ างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากพบว่า ผลต่ างไค-สแควร์ระหว่าง
แบบจาลองในขัน้ นี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่าอิทธิพลอย่างน้ อย
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1 ตัวที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลใดบ้างที่มคี ่าแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ม
3.2 ขัน้ การทดสอบว่าค่าอิทธิพลมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดยการกาหนด
เงื่อนไขให้ม ีค่ าอิทธิพ ลนัน้ มีค่ าเท่ ากันระหว่ างกลุ่ ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่ าผลต่ างไค-สแควร์
ระหว่ างแบบจ าลองนี้ ก ับ แบบจ าลองสรุ ป ขัน้ ที่ 2 ที่ ระดับ องศาอิ ส ระเท่ ากับ ผลต่ างขององศาอิส ระ
ของแบบจ าลองทัง้ สอง หากมีนัยส าคัญ ทางสถิติ แสดงว่ า ค่ าอิทธิพลนี้ ม ีค่ าแตกต่ างกันระหว่ างกลุ่ ม
โดยทดสอบความแตกต่างทุกค่าอิทธิพล
3.3 ขัน้ สรุป โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่ าอิทธิพลที่ไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติมคี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองสรุป
ขัน้ ที่ 3 นี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง
ถ้ า ไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แสดงว่ า แบบจ าลองทั ง้ สองมีค วามกลมกลื น ไม่ แ ตกต่ างกั น ซึ่ ง จะได้
นาแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 3 นี้เป็ นแบบจาลองสรุป เพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบและค่าอิทธิพลทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ผลการวิ เคราะห์ในแต่ ละขัน้ ตอนและรายละเอียดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรปู แบบความสัมพันธ์ของตัวแปร
เหมือนกัน โดยไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ซึง่ ในการตรวจสอบพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน
ผลการวิ เคราะห์พบว่า แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า
แบบจ าลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรในแบบจ าลองทัง้ สองกลุ่ ม เหมือ นกัน แต่ อ าจ
แตกต่ า งกัน ที่ข นาดความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร พบว่ า ค่ า ไค -สแควร์ (2) = 250.62, df = 112,
p < 0.01, RMSEA = 0.074, 2/df = 2.238 ซึง่ จะได้นาแบบจาลองในขัน้ นี้เป็ นฐานในการทดสอบในขัน้ ที่
2
ขัน้ ที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใดบ้าง
ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนั ้ ตอนย่อยดังนี้
2.1 ขัน้ การก าหนดเงื่อ นไขให้ค่ าน้ าหนักองค์ประกอบของตัว แปรสังเกตในการวัด
ตัวแปรแฝงทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่ า ค่ าผลต่ างไค-สแควร์ร ะหว่า งแบบจ าลองในขัน้ ที่ 2.1
กับขัน้ ตอนที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สองไม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิติ (2diff = 9.09, dfdiff = 11, p=0.61) แสดงว่ า ไม่ ม ีค่ าน้ า หนั ก องค์ป ระกอบของตัว แปรสังเกต
ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
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2.2 สรุป ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการวิเ คราะห์ โ ดยการก าหนดเงื่อ นไขให้ ค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ว ดั ตัว แปรแฝงทุ กตัว ที่ไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
เท่ า กั น ระหว่ า งกลุ่ ม ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ค่ า ไค -สแควร์ (2) = 259.71, df = 123, p<0.01,
RMSEA = 0.068, 2/df = 2.111
ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองทัง้ สองไม่มนี ยั สาคัญ
ทางสถิติ (2diff = 9.09, dfdiff = 11, p=0.61) แสดงว่ า แบบจ าลองสรุป ขัน้ ตอนที่ 2 มีค วามกลมกลืน
ไม่แตกต่างกับแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 1 ซึง่ จะได้นาแบบจาลองสรุปขัน้ ตอนที่ 2 นี้ ไปเป็ นแบบจาลองฐาน
ในการทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
จากผลการทดสอบดัง กล่ า ว พบว่ า ไม่ ม ีค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบใดแตกต่ า งกัน
ระหว่ า งกลุ่ ม จึง จะต้ อ งท าการค้ น หาว่ า มีค่ า อิท ธิพ ลของตัว แปรสาเหตุ ใ ดที่ม ีผ ลต่ อ ตัว แปรผลที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มในขัน้ ที่ 3 ต่อไป
ขัน้ ที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล
ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนั ้ ตอนย่อยดังนี้
3.1 ขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสังเกตทีม่ ตี ่อตัวแปรผลทุกตัว
เท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ ที่ 3.1
กับ แบบจาลองสรุป ขัน้ ที่ 2 ที่ระดับ องศาอิส ระเท่ ากับผลต่ างขององศาอิส ระของแบบจาลองทัง้ สอง
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (2diff = 5.64, dfdiff = 4, p=0.23) แสดงว่า ไม่มคี ่าอิทธิพลใดทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ม
3.2 สรุป ขัน้ ที่ 3 เป็ น การวิเคราะห์โดยการก าหนดเงื่อ นไขให้ค่ า อิท ธิพ ลของ
ตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผลทุกตัวทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่ า ผลต่ า งไค-สแควร์ร ะหว่ า งแบบจ าลองทั ง้ สอง
ไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (2diff = 5.64, dfdiff = 4, p=0.23) แสดงว่ า แบบจ าลองสรุ ป ขัน้ ที่ 3 มีค วาม
กลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2
สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 2
จากสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 ทีก่ าหนดว่า “แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท
และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกแตกต่างกัน”
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ของพฤติก รรมการท าวิทยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพระหว่างกลุ่ ม นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทและ
กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝง
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ไม่แตกต่างกัน และมีค่ าอิทธิพ ลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อ ตัวแปรผลไม่แตกต่างกัน โดยเป็ นลักษณะ
ทีไ่ ม่แตกต่างกันเลย ผลการวิเคราะห์จงึ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ ว นที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ยบค่ าเฉ ลี่ ย ตั ว แปรแฝงใน แบบจ าลองโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุและผลของพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระหว่างกลุ่มนักศึ กษา
ระดับบัณฑิ ตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริ ญญาโทและ
กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริ ญญาเอก
ในการวิเคราะห์เปรีย บเทีย บแบบจาลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์ปั จจัย เชิงสาเหตุ และผล
ของพฤติก รรมการท าวิทยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพระหว่างกลุ่ ม นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทและ
กลุ่ มนัก ศึก ษาระดับปริญ ญาเอก นอกจากเปรียบเทีย บค่ าน้ านหนักองค์ป ระกอบของตัวแปรสังเกต
ทีใ่ ช้วดั ตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผลลัพธ์แล้ว การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงของแบบจาลองถือเป็ นขัน้ ตอนสาคัญ เพราะผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝง
ทาให้ทราบว่ากลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโทและกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกมีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ที่ศึก ษาในการวิจยั แตกต่ างกันหรือไม่ เพื่อทาความเข้าใจบริบทของระดับการศึกษาทัง้ สองประเภท
ได้ชดั เจนขึน้ ดังตาราง 14
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญ ญาโทและ
กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ตัวแปร
1. แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
2. บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
3. บรรยากาศในการวิจยั
4. คุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
5. การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
6. ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
7. พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
สูงกว่า
ไม่แตกต่างกัน
ตา่ กว่า
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก

-

0.14
0.14
0.03
0.02
0.00
0.05
0.07
-0.09

-
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จ าก ต าราง 14 แ ส ด งผ ล ก ารเป รี ย บ เที ย บ ค่ าเฉ ลี่ ย ตั ว แ ป รแ ฝ งใน แ บ บ จ าล อ ง
โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่ า งกลุ่ ม นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทและกลุ่ ม นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก ซึ่ง ในการวิเ คราะห์
ได้ ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาปริญ ญาโทเป็ นกลุ่ ม ฐาน และให้ ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอกเป็ น
กลุ่มเปรียบเทียบ ดังนัน้ หากพบผลว่าตัวแปรแฝงมีค่าดัชนีเป็ นลบ แสดงว่ากลุ่มนักศึกษาปริญญาโท
มีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก แต่ถ้าหากพบผลว่าตัวแปรแฝงมีค่าดัชนี
เป็ นบวก แสดงว่ากลุ่มนักศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงต่ ากว่ากลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลีย่ ของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสูงกว่านักศึกษา
ระดับ ปริญ ญาโท อยู่ป ระมาณ 0.14 อย่างไม่ม ีนัยส าคัญ ทางสถิติ และพบว่าค่ าเฉลี่ย ของผลส าเร็จ
ในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทสูงกว่านักศึกษาระดับปริญญาเอก
ยู่ประมาณ 0.09 อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท
และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่มคี ่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 3
จากสมมติฐานการวิจ ยั ข้อ 3 ที่ก าหนดว่ า “ค่ าเฉลี่ย ตัว แปรแฝงในแบบจ าลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาโทและกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกแตกต่างกัน”
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้า งความสัมพันธ์
ปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มนักศึกษา
ระดับ ปริญ ญาโทและกลุ่ ม นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก พบว่ า แบบจาลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์
ปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภ าพระหว่างกลุ่มนักศึกษา
ระดั บ ปริญ ญ าโทและกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญ าเอก ไม่ ม ี ค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงแตกต่ า งกั น
ผลการวิเคราะห์จงึ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจ ัย เรื่อ งปั จจัย ระดับ บุ ค คลและคุ ณ ลัก ษณะที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ท่ี ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิท ยาลัย มหิด ล มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาแบบจ าลองความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ แ ละผลของ
พฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิทธิภ าพ และเพื่อ เปรียบเทียบแบบจาลองความสัม พัน ธ์
เชิ ง สาเห ตุ และผลของพ ฤ ติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของนั ก ศึ ก ษ า
ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอก
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สูต รนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ก ารศึก ษา 2559 ที่เป็ น คนไทยเท่ านัน้ และผ่ านการสอบวิทยานิ พนธ์เสร็จสิ้น
เรีย บร้อ ยแล้ว โดยก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งให้เหมาะสมกับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล ซึ่ง
ในการวิเคราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิติ ดังกล่ าวนัน้ หากเลือ กใช้ว ิธ ีก ารประมาณค่ าแบบไลค์ล ิฮูด สูงสุ ด
(Maximum likelihood) ซึ่งเป็ น วิธ ีท่ีม ีค วามคงเส้น คงวา มีป ระสิท ธิภ าพและเป็ น อิส ระจากมาตรวัด
(Bollen. 1989) จาเป็ นต้อ งมีก ลุ่ มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพื่อ ที่จะช่ว ยให้ผ ลการวิเคราะห์ข้อ มูล มีค วาม
มันใจในการทดสอบ
่
รวมทัง้ การกาหนดกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ จะทาให้การประมาณค่าพารามิเตอร์
ของประชากรมีความคงเส้นคงวา แม้ว่าการแจกแจงของตัวแปรจะไม่เป็ นโค้งปกติหลายตัวแปรก็ตาม
(Bollen. 1989: 284) โดยใช้เกณฑ์ก ารก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่างที่เพีย งพอในวิเคราะห์ส มการ
เชิง โครงสร้า ง ควรมีข นาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 10-20 คน ต่ อ ตัว แปรสัง เกต 1 ตัว แปร (Schumacker; &
Lomax. 2004; Kline. 2005) ซึ่ง ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีต ัว แปรสัง เกตจ านวน 13 ตัว แปร จึง ก าหนด
กลุ่ ม ตัว อย่าง 260 คน แต่ ก ารวิจยั ครัง้ นี้ม ีก ลุ่ ม ตัว อย่างที่เป็ น นักศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษาผ่ านการ
สอบวิท ยานิ พ นธ์เสร็จ สิ้น เรีย บร้อ ยแล้ว ผู้ว ิจ ยั จึงเก็บ ข้อ มูล กับ ทุ ก คนที่ผ่ านการสอบวิท ยานิ พ นธ์
แล้วทัง้ หมด และได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 310 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
75.98
ก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การสร้ า งแบบวั ด เพื่ อ วั ด ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ แ ละผลของพฤติ ก รรม
การท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ค้ น หาคุ ณ ลัก ษณะที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ด้ ว ย
การด าเนิ น การตามระเบี ย บวิธ ีว ิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) ซึ่ ง มุ่ ง หวัง ในการสร้า ง
องค์ค วามรู้ท่ีเกี่ยวข้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ของอาจารย์ท่ีป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์และพัฒ นาไปสู่ก าร
สร้างตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของการทาวิทยานิพนธ์ในด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับอาจารย์ทป่ี รึกษาต่อไป ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็ นหลักในการเก็บข้อมูล โดยใช้แนวสัมภาษณ์
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กึง่ โครงสร้างเป็ นเครือ่ งมือช่วยในการบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อให้มคี วามสอดคล้องกันในประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั
ต้องการศึกษา
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แต่ ล ะแบบวัด ประกอบด้ว ย ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 แบบวัด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ ตอนที่ 4 แบบวัดบุค ลิกภาพแบบมีจติ สานึก ตอนที่ 5 แบบวัด
บรรยากาศในการวิจยั ตอนที่ 6 แบบวัด การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจยั ตอนที่ 7 แบบวัด ความ
เชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ ตอนที่ 8 แบบวัดคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และตอนที่ 9
ผลส าเร็จ ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นภาษาอัง กฤษ โดยผู้ ว ิจ ัย ติ ด ต่ อ กับ ผู้ ร ับ หน้ า ที่ป ระสานงาน
เพื่อ ขอข้อ มูล ทะเบีย นรายชื่อ ของนัก ศึก ษาที่ส อบวิท ยานิ พ นธ์เสร็จ สิ้น แล้ว เพื่อ ใช้ในการว างแผน
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาในหลักสูตรนานาชาติ และเป็ นคนไทยเท่านัน้
และส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร และตอนที่ 4 การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั

สรุปและอภิ ปรายผลการศึกษา
การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การน าเสนอผลการวิจ ัย ครัง้ นี้ เ กิด จากผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล หลัก จ านวน 6 ราย โดยการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ก ารท าวิท ยานิ พ นธ์ท่ีป ระสบความส าเร็จ อัน มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ
ของอาจารย์ทป่ี รึกษา สามารถแบ่งเป็ นกระบวนการหลักได้ 5 กระบวนการ ได้แก่
1. การวางแผนร่วมกับนั กศึ กษา พบว่าสถานการณ์ ท่นี ักศึกษาต้องเผชิญ ในระหว่าง
การทาวิทยานินพธ์ คือนัก ศึก ษาไม่เข้าใจแผนของอาจารย์ มีภารกิจอื่น มีข้อสงสัย ขาดการกาหนด
บทบาทของตนเองและมีส ถานการณ์ ท่ีท าให้ไม่ส ามารถเป็ น ไปได้ต ามแผน ทัง้ นี้ ผู้ให้ข้อ มูล เห็น ว่ า
อาจารย์ค วรมีคุ ณ ลักษณะที่พ ึงประสงค์ คือ มีความเข้าใจในการดาเนินชีวติ ของนักศึกษาและเข้าใจ
แผนที่ว างไว้ ควรมีค วามชัด เจน โดยระบุ ห น้ า ที่ร่ว มกัน สามารถคาดการณ์ ส ถานการณ์ ปั ญ หา
ล่วงหน้าได้ เอาใจใส่ความก้าวหน้าของนักศึกษา สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การให้ ค าแนะน าและค าปรึ กษาแก่ นั กศึ กษา พบว่า สถานการณ์ ท่ีนักศึกษาต้อ ง
เผชิญ ในระหว่างการทาวิทยานินพธ์ ประกอบด้วยการให้คาปรกึษาไม่สอดคล้องกับปั ญหา ไม่เข้าใจ
และ
ไม่พยายามเข้าใจนักศึกษา นัดพบยาก, ความสัมพันธ์เหินห่าง และอาจารย์ยดึ ตัวเอง

117
เป็ นศูนย์กลาง ทัง้ นี้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเห็นว่า อาจารย์ควรมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ คือ สามารถให้คาแนะนา
และ
กระตุ้นนักศึกษาได้อย่างถูกจังหวะเวลา สามารถให้คาปรึกษาได้อย่ างต่อเนื่อง เข้าถึง
ง่าย ใกล้ชดิ
กับนักศึกษา รับฟั งความเห็นซึง่ กันและกัน และมีเมตตา
3. ความรู้แ ละความเข้ าใจในกระบวนการท าวิ ท ยานิ พนธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา พบว่ า
สถานการณ์ ท่ีนัก ศึก ษาต้อ งเผชิญ ในระหว่างการทาวิท ยานิน พธ์ ประกอบด้ว ย อาจารย์ไม่ส ามารถ
แก้ปัญหา
หรือหาทางออกให้กบั นักศึกษาได้ อาจารย์ไม่มคี วามรูเ้ พียงพอ อาจารย์ไม่มกี าร
ค้น คว้าเพิ่ม เติม และ
ไม่ม ีก ารท างานร่ว มกัน อาจารย์อ ารมณ์ ไม่ ดี ทัง้ นี้ ผู้ให้ข้อ มูล เห็น ว่ า
อาจารย์ควรมีคุณ ลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์ คือ การที่อาจารย์มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจใน
กระบวนการอย่างถ่องแท้ รอบรูใ้ นวิธกี าร
ทีน่ กั ศึกษาใช้ เรียนรูร้ ่วมกับนักศึกษา ให้คาปรึกษา
ตามหลักวิชาการ
4. การติ ด ตามความก้ าวหน้ าในการท าวิ ท ยานิ พนธ์ พบว่าสถานการณ์ ท่นี ักศึกษา
ต้อ งเผชิญ ในระหว่างการทาวิทยานินพธ์ ประกอบด้วย การขาดการติดตามความก้าวหน้ า อาจารย์
ใช้อารมณ์และใจร้อนในการติดตาม มีปัญหาความสัมพันธ์กนั และนักศึกษามีการเปลีย่ นแปลงการติดต่อ
แต่ ไ ม่ แ จ้ง อาจารย์ท่ีป รึก ษา ทัง้ นี้ ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล เห็ น ว่ า อาจารย์ค วรมีคุ ณ ลัก ษณะที่พึ ง ประสงค์ คือ
มีก ารติด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ติด ตามด้ ว ยความสุ ข และเห็ น อกเห็น ใจ ติด ตามด้ ว ยค าพู ด เชิง บวก
ติดตามนักศึกษาหลายช่องทาง จัดลาดับความสาคัญในการติดตาม
5. การรับรู้ข้อกาหนดในการจบการศึ กษา พบว่าสถานการณ์ ท่นี ักศึกษาต้องเผชิญ
ในระหว่างการท าวิทยานิ นพธ์ ประกอบด้ว ย มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขแต่ อ าจารย์ท่ีปรึกษายังไม่รู้
ทัง้ นี้ผู้ให้ขอ้ มูลเห็นว่า อาจารย์ควรมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ คือ สามารถจัดการเวลาให้นักศึกษาจบ
ได้ทนั กาหนด ป้ องกันการข้ามขัน้ ตอนและความผิดพลาดจากการผิดระเบียบบังคับ
จากผลการศึก ษาจะเห็น ได้ว่าในคุ ณ สมบัติพึงประสงค์ของอาจารย์ท่ปี รึกษานัน้ สรุป ได้ว่า
อาจารย์ค วรมีก ารท างานร่ว มกัน และมีก ารก าหนดบทบาทของตนเองลงไปในแผนการ รวมถึง มี
การรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2553)
ที่กล่าวว่า การทาวิทยานิพนธ์นัน้ ไม่ใช่เป็ นเพียงผลงานของนักศึกษาแต่เพียงผู้เดียวแต่คอื การทางาน
ร่ว มกัน ของคณะที่ป รึก ษา สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาของวัล ภา ลิ่ม สกุ ล (2546) ที่พ บว่ า ในด้า น
การวางแผนนัน้ นักศึก ษามีความคาดหวังให้อาจารย์ท่ปี รึกษามีการปฐมนิเทศหรือวางแผนล่วงหน้ า
รวมถึงอาจารย์ความมีความรูค้ วามชานาญทัง้ ในด้านวิชาการ เช่น การให้คาปรึกษาตามหลักวิชาการ
และในด้ า นกระบวนการ เช่ น สามารถคาดการณ์ ถึง ปั ญ หาหรือ สถานการณ์ ปั ญ หาได้ ล่ ว งหน้ า
สามารถจัดการเวลาให้นักศึกษาไม่ขา้ มขัน้ ตอนหรือผิดเงือ่ นไขการจบการศึกษา สอดคล้องกับกฤษมันต์
วัฒ นาณรงค์ (2553) ที่ ก ล่ า วว่ า อาจารย์ ค วรมีค วามรู้ ความช านาญในด้ า นวิช าการ (Academic
competence and enthusiasm) ซึ่ง การมีค วามรู้ค วามช านาญดัง กล่ า วต้ อ งเกิ ด จากการที่อ าจารย์
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มีป ระสบการณ์ ส่ ว นตั ว มาก (Personal experience) จนสามารถเสนอแนะวิธ ีก ารหรือ ทางเลือ ก
ตามบทบาทหน้าที่ หรือช่วยเหลือ (Facilitator) ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทัง้ ในกระบวนการ
ค้นคว้าหรือภาคสนาม
นอกจากนี้ อาจารย์ ท่ี ป รึก ษ าวิ ท ยานิ พ นธ์ ค วรมี ก ารเอาใจใ ส่ ติ ด ตาม เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
มีก ารจัด ล าดั บ การติ ด ตาม ติ ด ตามด้ ว ยความเข้ า อกเข้ า ใจ ให้ ค าปรึก ษาด้ ว ยความมี เ มตตา
สร้างความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อกัน มีการสื่อสารที่ดี นัน่ คือการกระตุ้นให้ถูกจังหวะเวลา เช่น การใช้คาพูด
เชิงบวก สุขุม ติดต่อหลากหลายช่องทาง สอดคล้องกับการศึกษาของจิตสุมาน เลิกบางพลัด (2558)
กฤตมัน ต์ วัฒ นาณรงค์ (2553) และวัล ภา ลิ่ม สกุ ล ที่ ก ล่ า วว่ า อาจารย์ ค วรมีเ วลา เข้า ถึ ง ได้ ง่า ย
ให้อสิ ระทางความคิดแก่นักศึกษา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน (Supporter) และ
เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาตัดสินใจเอง (Freedom given) และให้เวลากับนักศึกษาอย่างเต็มที่ (Availability)
ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะดั ง กล่ า วจะเป็ นปั จจัย เงื่อ นไขที่ ผ ลั ก ดั น ให้ นั ก ศึ ก ษ าประสบความส าเร็ จ ใน
การทาวิทยานิพนธ์ได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนด นอกจากนี้การผลักดันดังกล่าวยังก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้ า นการพัฒ นาตนเองและพัฒ นาแก่ ส่ ว นรวมอีก ด้ ว ย เนื่ อ งจากคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วถือ ได้ ว่ า
เป็ นการสนับสนุ นทางสังคม (Social Support) ทีใ่ ห้การสนับสนุ นใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสนับสนุ น
ทางอารมณ์ โดยการที่ อ าจารย์ ใ ช้ ค าพู ด เชิ ง บวก กระตุ้ น ให้ เ กิ ด พลั ง ใจและฝ่ าฟั นอุ ป สรรค
ในการทาวิทยานิพ นธ์แม้นักศึกษาจะต้องประสบกับปั ญ หาส่วนตัวหรือ ปั ญ หาในการทาวิทยานิพนธ์
ก็ ต าม 2) การสนั บ สนุ น ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร นั น่ คือ การที่ อ าจารย์ พ ยายามค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม และ
เรียนรูร้ ว่ มกันกับนักศึกษา ทาให้นกั ศึกษารูส้ กึ อบอุ่นใจและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
จากข้อ มูล ใหม่ๆ ที่อ าจารย์ช่ ว ยสนับ สนุ น 3) การสนั บ สนุ น ด้านวัส ดุ อุ ป กรณ์ นัน่ คือ การที่อ าจารย์
เสนอแนวทางใหม่ ๆ มีก ารค้ น หางานวิจ ัย ที่ เ ป็ นตั ว อย่ า งที่ ดี เป็ นต้ น ท าให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ทาวิทยานิพนธ์ได้รวดเร็วมากขึน้ สามารถสรุปได้ดงั ตาราง 18
ตาราง 15 สรุปสถานการณ์ปัญหาและคุณลักษณะของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
ประเด็น
1. การวางแผน
ร่วมกับนักศึกษา

สถานการณ์ ปัญหา

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา

1. นักศึกษาไม่เข้าใจแผนของอาจารย์
2. นักศึกษามีภารกิจอืน่ ทาตามแผน
ไม่ได้
3. เกิดข้อสงสัยระหว่างการทาตามแผน
4. อาจารย์ไม่มกี ารกาหนดแผนของ
ตนเอง

1. มีความเข้าใจการดาเนินชีวติ ของ
นักศึกษา, เข้าใจแผนทีว่ างไว้
2. มีความชัดเจน ระบุหน้าทีร่ ว่ มกัน
3. คาดการณ์สถานการณ์ปัญหาล่วงหน้า
ได้
4. เอาใจใส่ความก้าวหน้าของนักศึกษา
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ประเด็น

สถานการณ์ ปัญหา
5. สถานการณ์ไม่เป็ นไปตามแผน

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ

ตาราง 15 (ต่อ)
ประเด็น

สถานการณ์ ปัญหา

2. การให้คาแนะนา 1. ให้คาปรึกษาไม่สอดคล้องกับปั ญหา
และคาปรึกษาแก่ 2. ไม่เข้าใจและไม่พยายามเข้าใจ
นักศึกษา
นักศึกษา
3. นัดพบยาก ทาให้ไม่ต่อเนื่อง
4. ความสัมพันธ์เหินห่าง
5. อาจารย์ยดึ ตนเองเป็ นศูนย์กลาง ไม่
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความ
คิดเห็น
3. ความรูแ้ ละความ 1. อาจารย์ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือ
เข้าใจใน
หาทางออกให้กบั นักศึกษาได้
กระบวนการทา
2. อาจารย์ไม่มคี วามรูเ้ พียงพอ
วิทยานิพนธ์ของ
3. อาจารย์ไม่มกี ารค้นคว้าความรู้
นักศึกษา
เพิม่ เติม และไม่มกี ารทางานร่วมกัน
4. อาจารย์อารมณ์ไม่ดี
4. การติดตาม
1. ขาดการติดตามความก้าวหน้า
ความก้าวหน้าใน 2. อาจารย์ใช้อารมณ์, ใจร้อนในการ
การทาวิทยานิพนธ์ ติดตาม
3. มีปัญหาความสัมพันธ์
4. นักศึกษามีการเปลีย่ นแปลงการติดต่อ
แต่ไม่แจ้งอาจารย์ทป่ี รึกษา
5. การรับรู้
ข้อกาหนดในการ
จบการศึกษา

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
1. สามารถให้คาแนะนาและกระตุน้
นักศึกษาได้อย่างถูกจังหวะเวลา
2. ให้คาปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึง
ง่าย
3. ให้ความใกล้ชดิ กับนักศึกษา รูส้ กึ ดีต่อ
กัน
4. รับฟั งความเห็นซึง่ กันและกัน
5. มีเมตตา
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจใน
กระบวนการอย่างถ่องแท้
2. รอบรูใ้ นวิธกี ารทีน่ กั ศึกษาใช้
3. เรียนรูร้ ว่ มกับนักศึกษา
4. ให้คาปรึกษาตามหลักวิชาการ

1. มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามด้วยความสุข และเห็นอกเห็น
ใจ
3. ติดตามด้วยคาพูดเชิงบวก
4. ติดตามนักศึกษาหลายช่องทาง
5. จัดลาดับความสาคัญในการติดตาม
งาน
1. มีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขแต่อาจารย์ 1. สามารถจัดการเวลาให้นกั ศึกษาจบได้
ทีป่ รึกษายังไม่รู้
ทันกาหนด
2. ป้ องกันการข้ามขัน้ ตอนและความ
ผิดพลาดจากการผิดระเบียบบังคับ
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การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
การน าเสนอการสรุป ผลการวิจ ยั โดยเริ่ม จากการสรุป ผลข้อ มู ล ทัว่ ไปของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ตัวแปร และสรุปผลข้อมูลตามการทดสอบสมมติฐาน โดยสามารถนาเสนอได้ดงั นี้
่มตัวอย่าง
1. สรุปผลข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผู้ ว ิ จ ัย ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก นั ก ศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ก ารศึก ษา 2559 ที่เป็ น คนไทยเท่ านัน้ และผ่ านการสอบวิทยานิ พนธ์เสร็จสิ้น
เรีย บร้อ ยแล้ว จานวนทัง้ สิ้น 310 คน แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ย่อ ย คือ กลุ่ ม ระดับ ปริญ ญาโท จานวน
183 คน และกลุ่มระดับปริญญาเอก จานวน 127 คน พบว่า ในกลุ่มรวม ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเพศหญิง
จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.3 และเป็ นนักศึกษาเพศชาย จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7
เมื่อ พิจารณาถึงกลุ่ มสาขาวิชาที่ศึก ษา พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ ศึก ษาอยู่ในกลุ่ มวิท ยาศาสตร์
สุ ขภาพมากที่สุ ด จานวน 154 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 49.7 รองลงมาคือ ศึก ษาอยู่ในกลุ่ มวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.6
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักศึกษาระดับปริญญาโท (n = 183) พบว่า ส่วนใหญ่
เป็ นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.9 และเป็ นนักศึกษาเพศชาย จานวน 80 คน
คิด เป็ นร้อ ยละ 38.1 เมื่อ พิจ ารณาถึง กลุ่ ม สาขาวิช าที่ศึก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ศึก ษา
อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมากที่สุด จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.2 รองลงมาคือ ศึกษาอยู่
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8
และเมื่อ พิจ ารณาเฉพาะกลุ่ ม ตัว อย่างที่เป็ น นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก (n = 127) พบว่ า
ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 และเป็ นนักศึกษาเพศชาย จานวน
43 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 43.0 เมื่อ พิจ ารณาถึงกลุ่ ม สาขาวิช าที่ศึก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่
ศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมากที่สุด จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ ศึกษา
อยูใ่ นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0
2. สรุปผลข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร
การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์ในกลุ่มรวม
ผู้ว ิจยั ได้แ ปลงค่ าตัว แปรให้เป็ น ค่ าคะแนนปกติ (Normal score) แล้ว ทดสอบ พบว่า ตัว แปรสังเกต
ที่ศึกษาในแบบจาลองความสัมพันธ์ทงั ้ ในกลุ่มรวม กลุ่มระดับปริญ ญาโท และกลุ่มระดับปริญ ญาเอก
เกือบทุกตัวแปรมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p-value < 0.05) แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจาลอง
ความสัมพันธ์น้ีมกี ารบ่งชี้ว่าตัวแปรเกือบทัง้ หมดมีการแจกแจงแบบไม่เป็ นโค้งปกติ จึงแก้ปัญหาโดย
ท าตามค าแนะน าของชูม าคเกอร์แ ละโลแม็ก ซ์ (Schumacker; & Lomax. 2010: 29) โดยเพิ่ม ค าสัง่
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การวิเคราะห์ “Asymptotic covariance matrix from file...” เพื่อทาให้การวิเคราะห์มคี วามเหมาะสมเป็ น
โค้งปกติมากขึน้
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทัง้ ในกลุ่มรวม กลุ่มระดับปริญญาโท และ
กลุ่ ม ระดับ ปริญ ญาเอก พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวก มีค่ า สหสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง 0.217 - 0.845
ซึ่ง มีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.01 ตั ว แปรที่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ กัน มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ในกลุ่ ม รวม
การวางแผนร่ว มกับ นั ก ศึก ษากับ การให้ค าแนะน าและค าปรึก ษาแก่ นั ก ศึก ษา โดยมีค่ าสัมประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.845 รองลงมา คือ ในกลุ่มระดับปริญญาโท การวางแผนร่วมกับนักศึกษา
กับการให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.843
ส่วนตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั น้ อ ยที่สุด คือ ในกลุ่ มระดับปริญ ญาโท การปฏิบตั ิในระยะเริม่ ต้นทา
โครงร่างวิทยานิพ นธ์กบั การติดตามความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
เพียร์สนั เท่ากับ 0.217 และในกลุ่ มรวม ตัวแปรการปฏิบตั ิในระยะดาเนินการในการทาวิทยานิพ นธ์
กับการติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.222
เมื่อ พิ จ ารณาถึ ง เกณฑ์ ค วามเหมาะสมของข้ อ มู ล ที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการวิเ คราะห์ ส มการ
โครงสร้างเชิง เส้น ค่ าสัม ประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์ระหว่ างตัว แปรไม่ค วรสู งกว่ า 0.85 (Kline. 2005: 56)
เนื่ อ งจากจะท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ (Multicollinearity) ในการศึก ษาครัง้ นี้ พบว่ า
ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีเ่ กินกว่า 0.85 จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรทีศ่ กึ ษาครัง้ นี้จงึ มีความเหมาะสม
ทีจ่ ะนามาวิเคราะห์สมการโครงสร้างต่อไป
3. สรุปผลข้อมูลตามการทดสอบสมมติ ฐาน
3.1 ก ารวิ เ ค ราะห์ ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งก ล ม ก ลื น ข อ งแ บ บ จ าล อ งค ว าม สั ม พั น ธ์
เป็ นการตรวจสอบแบบจาลองความสัมพันธ์ท่ไี ด้พฒ
ั นาขึ้น ว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ โดยพิจารณาถึงดัชนีความกลมกลืน และขนาดอิทธิพลของแต่ละตัวแปรทีป่ รากฏในแบบจาลอง
ความสัม พัน ธ์ ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ได้ ว ิเ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ ทดสอบความกลมกลืน ของแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ หากพบว่าแบบจาลองไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลอง
โดยพิจารณาค่ าดัชนีการปรับแก้ (Modification index) ที่ได้จากการวิเคราะห์ รวมถึงความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ในเชิงแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เมื่อปรับแก้ตามเส้นความสัมพันธ์
ดังกล่ าวแล้ว ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองภายหลังการปรับแก้ พบว่า ค่ าดัชนี ว ดั
ความสอดคล้อ งมีค่ าดีข้ึน พบว่ า ได้ แ ก่ 2 = 160.76, df = 49, p = 0.00, CFI = 0.99, GFI = 0.93,
TLI = 0.98, RMSEA = 0.074 ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ค่ า ดั ช นี ว ั ด ความกลมกลื น เหล่ า นี้ กั บ เกณฑ์ ท่ี
บ่งชี้ว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ผลของพฤติกรรมการท าวิทยานิ พ นธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนั กเรียนระดับบัณ ฑิต ศึกษาหลักสูต ร
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นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถประมาณค่ า
ขนาดอิทธิพลในแบบจาลองดังกล่าวเป็ นทีย่ อมรับได้ ถือว่าเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ 1
เมือ่ ทาการทดสอบสมมติฐานย่อย พบว่า
1. พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อ ผลสาเร็จ
ในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ และในการปรับโมเดลพบผลเพิม่ เติม คือ ความเชื่ออานาจในตน
ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ม ีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ผลส าเร็จ ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นภาษาอัง กฤษ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวจึงยอมรับสมมติฐาน
2. ก ารรั บ รู้ ค ว าม ส า ม ารถ ใน ก ารวิ จ ั ย มี อิ ท ธิ พ ล ท า งต รงต่ อ พ ฤ ติ ก รร ม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ไม่มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ และในการปรับโมเดลพบผลเพิ่มเติม
คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ และบรรยากาศในการวิจยั มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจยั ดังกล่าวจึงยอมรับสมมติฐานเพียงบางส่วน
3. บรรยากาศในการวิจยั และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสามารถในการวิจยั จากผลการวิจยั ดังกล่าวจึงยอมรับสมมติฐาน
4. คุณ ลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุ
ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ และในการปรับโมเดลพบผลเพิม่ เติม
คือ การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
จากผลการวิจยั ดังกล่าวจึงยอมรับสมมติฐาน
3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ของพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพระหว่ างกลุ่ ม นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
หลักสูตรนานาชาติ ระหว่างระดับปริญญาโทและกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาเอก
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการก าหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มกี ารกาหนดเงือ่ นไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่าง
กลุ่ ม ซึ่งในการตรวจสอบพิจ ารณาจากดัช นี ค วามกลมกลืน ผลการวิเคราะห์ พ บว่ า แบบจ าลองมี
ความกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ แสดงว่า แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ร ะหว่างตัว แปร
ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มเหมือนกัน
ขัน้ ที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่ าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
ใดบ้างที่แ ตกต่ างกัน ระหว่างกลุ่ ม จากผลการทดสอบดังกล่ าว พบว่า ไม่มคี ่ าน้ าหนักองค์ป ระกอบ
ใดแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
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ขัน้ ที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล
ใดบ้างที่แ ตกต่ า งกัน ระหว่ างกลุ่ ม ผลการทดสอบดังกล่ าว พบว่า ไม่ ม ีค่ าอิท ธิพ ลใดที่แตกต่ างกัน
ระหว่างกลุ่ม
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝง
ไม่แตกต่างกัน และมีค่ าอิทธิพ ลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อ ตัวแปรผลไม่แตกต่างกัน โดยเป็ นลักษณะ
ทีไ่ ม่แตกต่างกันเลย ผลการวิเคราะห์จงึ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลัก สูต รนานาชาติในระดับปริญ ญาโทและกลุ่ มนักศึกษาระดับบัณ ฑิต ศึกษา หลักสูต รนานาชาติใน
ระดับปริญญาเอก
จากผลการวิ เ คราะห์ เ ปรีย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงในแบบจ าลองโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อ ย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่ม
นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาโทและกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาเอก พบว่ า แบบจ าลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่ม
นัก ศึก ษาระดับปริญ ญาโทและกลุ่มนักศึกษาระดับปริญ ญาเอกไม่มคี ่ าเฉลี่ยตัว แปรแฝงแตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์จงึ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานตามแต่ละข้อ ดังนี้
1. แบบจ าลองสมมติ ฐานที่ พ ัฒ นาขึ้ น จะมี ค วามกลมกลื น กับ ข้ อ มู ล เชิ งประจัก ษ์
โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปร ดังนี้
1.1 พฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นตัวแปรเชิ งสาเหตุที่มี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ผลส าเร็จ ในการท าวิ ท ยานิ พนธ์ เป็ นภาษาอัง กฤษ จากผลการวิจยั พบว่ า
“พฤติกรรม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อ ผลสาเร็จใน
การทาวิทยานิพ นธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ กับผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ น
ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับแนวคิดขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการทาวิทยานิพนธ์ (ฉลาด จันทรสมบัติ;
และทองสง่า ผ่องแผ้ว. 2555: 16-19)
ซึ่งการทาวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่ง จะต้องเริม่ จากการ
กาหนดประเด็นปั ญ หาที่น่าสนใจ จะต้องมีการค้นหาความรูข้ ้อมูลจากแหล่งต่างๆ ศึกษาเอกสารและ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กาหนดหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ ปรึกษาอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ กาหนดกรอบ
วิท ยานิ พ นธ์ เขีย นเค้าโครงวิท ยานิ พ นธ์ สอบเค้าโครงวิท ยานิ พ นธ์ สร้างเครื่อ งมือ ที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผลและเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า
แก้ไขและทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จากกระบวนการตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ศึก ษากับนัก ศึก ษาที่จาเป็ น ต้อ งท าวิท ยานิ พ นธ์ ที่เป็ นภาษาต่ างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ยิง่ ต้องใช้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษมากเป็ น
พิเศษ จากกระบวนเริม่ แรก มีการใช้ทกั ษะการอ่าน อ่านอยู่ตลอดเวลา การได้เข้าไปปรึกษาอาจารย์ท่ี
ควบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ การได้ส อนปากเปล่ า ท าให้เราได้ฝึ กทักษะการฟั งและการพูด และการเขีย น
รายงานผล ทาให้เราฝึกทักษะการเขียน เพราะจะต้องเขียนรายงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลัก
ไวยากรณ์ ดังนัน้ ทัง้ กระบวนการของการทาวิทยานิพนธ์จะต้องใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ
อย่างมาก โดยการท าวิท ยานิ พ นธ์ให้เกิด ประสิทธิภ าพสูงสุ ด ซึ่งการท าวิท ยานิ พ นธ์อ อกมาดี ย่อ ม
หมายถึงมีประสิทธิภาพในการทางานสูง สอดคล้องกับ ความหมายประสิทธิภาพ
ในการ
ท างาน ข อ งส ม โภ ช จั ตุ พ ร (2543: 11) ได้ ก ล่ าว ถึ ง ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารท างาน ถื อ เป็ น
ผลการปฏิบ ัติง านหนึ่ ง (Performance) ถ้ า มีผ ลการปฏิบ ัติงานที่ดี แสดงว่ า มีป ระสิท ธิภ าพในการ
ทางานสูง ในทางกลับกัน หากมีผ ลการปฏิบ ัติงานไม่ดี แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า
ดังนั น้ ผลการปฏิบ ัติงานที่ดี ในที่น้ี ค ือ การท าตามกระบวนการท าวิท ยานิ พ นธ์เป็ น ภาษาอัง กฤษ
ได้อย่างครบถ้วน จึงถือว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยการทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ย่อมส่งผล
ให้เกิดผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจยั ของขวัญชนก แสนใจ
(2552) ศึก ษาการท านายผลการเรีย นวิช าวิธ ีก ารวิจ ยั ทางพฤติก รรมศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ด้ว ย
ตัวแปรนิสยั การเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาพบว่ า ตัวแปรนิสยั การเรียน ได้แก่
ทัก ษะการท าแบบทดสอบ การอ่ านต าราเรีย น และทัก ษะด้านค าศัพ ท์ สามารถร่ว มกัน ท านายผล
การเรียนวิชาวิธกี ารวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รอ้ ยละ 22 โดยนิสยั การเรียนเป็ น
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการฝึ กฝนเป็ นประจา ซึ่งนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการเรียน
ด้านวิธกี ารวิจยั ซึ่งส่งผลไปยังผลการเรียนวิชาวิธกี ารวิจยั เช่นดียวกับ งานวิจยั ของคอมบาและคณะ
(Komba; et al. 2012) ที่ไ ด้ ศึก ษาเปรีย บเทีย บระหว่ า งผลงานทางวิช าการและความสามารถใน
ด้านทัก ษะการเขีย นภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า ผลงานทางวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ ความสามารถในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการทางานทางด้านวิชาการ ช่วยให้เกิดความ
ชานาญที่จะใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษได้มากขึน้ เช่น การเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ใช้ ค าได้ อ ย่ า งเหมาะสม เป็ นต้ น ดั ง นั ้น จะเห็ น ได้ ว่ า การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นภาษาอั ง กฤษ
จึ ง เป รี ย บ เสมื อ น เป็ น ก ารเรี ย น รู้ ภ าษ าอั ง กฤ ษ ที่ ถู กต้ อ งมากขึ้ น ได้ เ รี ย น รู้ แ ละฝึ กทั ก ษ ะ
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การใช้ ภ าษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เช่ น กั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าเร็จ ใน
การทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษในแง่ของการเขียนรายงานผลได้อย่างถูกต้องมากขึน้
ในการปรับ โมเดล พบผลการวิ เคราะห์ เพิ่ ม เติ ม ว่ า “ความเชื่ อ อ านาจในตนใน
การทาวิ ทยานิ พนธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่ อผลสาเร็จในการทาวิ ทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ” ซึ่ง
เป็ นอีก
ตัวแปรหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง มีความเป็ นไปได้ว่าบุคคลที่มคี วามเชื่ออานาจในตน
เป็ นบุคคล
ที่สามารถกระทาสิง่ ต่างๆ หรือทาวิทยานิพนธ์ได้ด้วยการควบคุมการกระทา
ของตนเอง ซึ่งการควบคุมการกระทาเล่มวิทยานิพนธ์เหล่านัน้ เป็ นภาษาอังกฤษ จะนาไปสู่ผลสาเร็จใน
การท าวิท ยานิ พ นธ์
เป็ น ภาษาอังกฤษ คือ มีก ารสื่อ สารความหมายของเนื้ อ หาเป็ น
ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ รวมทัง้
เขียนรายงานผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอิหม์ และคณะ (Ihm; et al. 2013) ศึกษาปั จจัยทีส่ ามารถทานายผลงานทางวิชาการในคณะ
ทันตแพทย์ ผลการศึกษาพบว่า
ความเชื่ออานาจในตนมีความสัมพันธ์กบั ผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจยั ของลี เล็ปป์ และบาร์ค เลย์
(Li; Lepp; & Barkley. 2015) ศึกษา
ความเชื่อ อ านาจและการใช้โทรศัพ ท์ม ือ ถือ การประยุกต์สาหรับคุ ณ ภาพการนอนหลับ ผลงานทาง
วิชาการ และความผาสุกเชิงอัตวิสยั พบว่า ความเชื่ออานาจ
มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ ผลงานทางวิช าการ และงานวิจ ัย ของอัล เบิร์ต และดาห์ ล ิง (Albert; & Dahling. 2016) ศึก ษา
ปฏิสมั พันธ์ของการมุ่งเป้ าหมายเพื่อการเรียนรูแ้ ละความเชื่ออานาจ
ในการทานาย
มโนทัศน์ ทางวิชาการและผลงานทางวิชาการในกลุ่มนักศึกษา พบว่า ความเชื่ออานาจ
มี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ผลงานทางวิช าการ จึง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ความเชื่อ อ านาจในตนใน
การทาวิทยานิพนธ์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
1.2 การรับรู้ความสามารถในการวิ จยั เป็ นตัวแปรเชิ งสาเหตุที่มีอิท ธิ พ ลทางตรง
ต่อพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากผลการวิจยั พบว่า “การรับรูค้ วามสามารถ
ในการวิจ ัย และความเชื่ อ อ านาจในตนในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ม ีอิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรม
การท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ” เมื่อพิจารณาถึง การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจ ัย ตาม
แนวคิ ด การรับ รู้ ค วามสามารถของต น แบนดู ร า (Bandura. 1977) กล่ า วว่ า ความเชื่ อ มั น่
ในความสามารถของตนจะเป็ น สิ่งที่ต ัดสินว่าบุ ค คลจะสามารถกระทาพฤติกรรมใดๆ ได้ห รือ ไม่ ซึ่ง
ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนนี้ จะมีผลกระทบต่อความคิด ความรูส้ กึ และแรงจูงใจที่บุคคล
มีต่ อ ตนเอง รวมไปถึงพฤติก รรมที่บุ ค คลกระท า การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองมีค วามส าคัญ
ต่ อ แรงจูงใจและการบรรลุ เป้ าหมายของบุ ค คล การที่บุ ค คลใดมีก ารรับ รู้ค วามสามารถของตนต่ อ
การกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสูง บุคคลก็มแี นวโน้มทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ สูง แต่ถ้าบุคคล
มีการรับรูค้ วามสามารถของตนในการกระทาพฤติกรรมนัน้ ต่ า บุคคลก็มแี นวโน้มทีจ่ ะกระทาพฤติกรรม
นั ้น ต่ า หรือ อาจไม่ ท าพฤติ ก รรมนั ้น (Bandura. 2000) หากบุ ค คลมีค วามเชื่อ มั น่ มีค วามมัน่ ใจ
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ในความสามารถด้า นการท าวิจ ยั ของตนเอง ก็จ ะท าให้ บุ ค คลมีแ นวโน้ ม ที่จ ะสามารถท าวิจ ยั หรือ
วิทยานิพ นธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของฮาร์ช (Harsch. 2008) ศึกษาบทบาท
การรับรูค้ วามสามารถของตน ความเชื่ออานาจ และการทาให้ตนเองเสี ยเปรียบในการทาวิทยานิพนธ์
ให้ส าเร็จ ผลการศึก ษาพบว่ าบุ ค คลที่ม ีก ารรับ รู้ค วามสามารถของตนเองสู งจะมีค วามสัม พัน ธ์กับ
ลดระยะเวลาที่จ ะท าวิท ยานิ พ นธ์ไ ด้ส าเร็จ เช่ น เดีย วกับ กับ งานวิจ ยั ของวาร์นี ย์ ( Varney. 2010)
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาบทบาทของการรับ รู้ ค วามสามารถในการวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นการเพิ่ ม ความส าเร็จ ใน
การท าวิท ยานิ พ นธ์ พบว่ า การรับ รู้ค วามสามารถในการท าวิท ยานิ พ นธ์ม ีค วามสัม พัน ธ์ท างบวก
กับความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสุรชิ า ฐานวิสยั (2556) ที่ได้ศึกษา
อิทธิพลของการนิยมความสมบูรณ์แบบและการสนับสนุนของอาจารย์ทป่ี รึกษาทีส่ ่งผลต่อความก้าวหน้า
ในการทาวิทยานิพ นธ์ของนิส ิต บัณ ฑิต ศึกษาโดยมีพ หุต ัวแปรส่ งผ่ าน พบว่า การรับรู้ค วามสามารถ
ของตนมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความก้ า วหน้ าในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยความก้ า วหน้ าใน
การทาวิทยานิพ นธ์น้ีเป็ นพัฒ นาการในการทาวิทยานิพ นธ์ท่เี ป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอน ผู้ว ิจยั มองว่า
ความก้าวหน้ าย่อมก่อให้เกิดการทาวิทยานิพนธ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพ และงานวิจยั ของพรพรรณ บัวทอง
(2557) ศึกษาสถานการณ์ ในการทางาน และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานวิจยั
อย่ างสร้า งสรรค์ข องนั ก วิจ ยั ผลการศึก ษาพบว่ า การรับ รู้ค วามสามารถด้า นการวิจ ยั เป็ น ตัว แปร
ที่เข้าทานายอันดับแรกที่ส ามารถทานายพฤติกรรมการทางานวิจยั อย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ งานวิจยั
ของโฮนิ ค และบรอดเบนท์ (Honicke; & Broadbent. 2016) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การรับรู้ค วามสามารถของตนในด้านวิชาการกับ ผลงานทางวิชาการ: การทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนในด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กบั ผลงานทางวิชาการ
จากงานวิจยั ดังกล่าว จึงสนับสนุ นสมมติฐานที่ว่า การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั มีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเชื่ ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์ ไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่ อพฤติ กรรม
การทาวิ ท ยานิ พนธ์อ ย่ างมีประสิ ท ธิ ภ าพ โดยความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ นัน้ ต้อง
เข้าใจความหมายก่อนว่า ความเชื่ออานาจในตนเป็ นแรงผลักดันที่เกิดจากภายในตัวบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรม และรับรูถ้ งึ ผลของพฤติกรรมนัน้ ๆ โดยสามารถขับเคลื่อนให้บุคคลกระทาพฤติกรรมต่างๆ
จนบรรลุเป้ าหมาย เป็ นความเชื่อที่ว่าหากยิง่ ทุ่มเทมากเท่าใด จะยิง่ ประสบความสาเร็จมากเท่านัน้ (ดุจ
เดือ น พัน ธุม นาวิน . 2552) ดังนัน้ ความเชื่อ อ านาจในตนในการท าวิท ยานิ พ นธ์ม ีค วามสัม พันธ์กับ
พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์ คือ เชื่อว่าการทาวิทยานิพนธ์มาจากการควบคุมการกระทาสิง่ ต่างๆ ด้วย
ตนเอง แต่ อ าจเป็ นการทาวิทยานิ พ นธ์ในลักษณะเพียงแค่ ว่าทาได้ แต่ อ าจทาวิทยานิพ นธ์ได้อ ย่าง
ไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นไปได้ว่าการวัดความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์ในการวิจยั ครัง้ นี้
เป็ นการวัดว่าตนควบคุมการทาวิจยั ว่าปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการวิจยั เท่านัน้ ไม่ได้วดั ในส่วนการประเมิน
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งานวิจยั ซึ่งเป็ นส่ วนที่ส าคัญ ในแนวคิด การประเมินผลการปฏิบตั ิงานวิจยั ของสมหวัง พิธยิ านุ วฒ
ั น์
(2540) เป็ น การรวมสรุป คุ ณ ค่ าและคุ ณ ภาพของงานวิจยั นัน้ จึงมีส่ ว นท าให้ค วามเชื่อ อ านาจในตน
ในการทาวิทยานิพนธ์ไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ว่า ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์มอี ิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการปรับ โมเดล พบผลการวิ เคราะห์ เพิ่ ม เติ มว่ า “แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ และ
บรรยากาศในการวิ จยั มีอิทธิ พลทางตรงต่ อพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ”
แสดงให้เห็นว่า แนวคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2537) เป็ นแนวคิดที่กล่าวถึง
คุณสมบัติ
ของบุคคลทีจ่ ะทางานได้อย่างประสบความสาเร็จได้นนั ้ จะต้องเป็ นทัง้ คนดีและคน
เก่ง ซึง่ คนดีและ
คนเก่งจะต้องมีจติ ลักษณะทีส่ าคัญ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ ซึง่ การเป็ นคน
เก่งจะสามารถ
ทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์
สูงจึงเป็ นบุค คลที่มุ่งความสาเร็จ ของงานเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ยังเอาใจใส่ท่จี ะเป็ นคนเลือกและ
กาหนดเป้ าหมายในงาน โดยจะทางานจนกว่างานชิ้นนัน้ จะสาเร็จ รวมทัง้ มีค วามสนใจศึกษาวิธกี าร
ทางานแก้ปัญ หาที่เกิดขึ้น ไม่มกี าร
ละทิ้งงานขณะที่งานยังทาไม่เสร็จ สอดคล้องกับ
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานและด้านการมีส่ ว นร่ว ม
ของบุ ค ลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านและด้าน
การมีส่วนร่วม และ
พรรณี ทรงศิร ิ (2557) ศึกษาลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทางการเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนรูแ้ บบ
วิจ ยั เป็ นฐานของนั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา มหาวิท ยาลัย ภาครัฐ
ใน
กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล พบว่ า แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิม์ ีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ การเรีย นรู้
แบบวิจ ัย เป็ นฐาน จึง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ ม์ ี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บรรยากาศในการวิจยั โดยแนวคิดบรรยากาศในองค์การ เดสเลอร์ (Dessler.
1976: 279) ได้ อ ธิบ ายว่ า เป็ นความเข้ า ใจหรือ การรับ รู้ข องบุ ค คลที่ ม ีต่ อ ประเภทขององค์ ก ารที่
ตนเองท างานอยู่ และความรู้ส ึก ของตนที่ม ีต่ อ องค์ก ารรูป แบบของมิติต่ างๆ ได้แ ก่ ความ เป็ น ตัว
ของตัวเอง การเปิ ดโอกาส การให้ผลตอบแทน การดูแลเอาใจใส่ ความอบอุ่น และการให้ความสนับสนุ น
เป็ นต้น โดยบรรยากาศในองค์การมีความสาคัญ ที่จะส่งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลดียงิ่ ขึ้นไป
เช่นเดียวกับสเตียร์ส และพอร์เตอร์ (Steers; & Porter. 1979: 364) กล่าวว่า บรรยากาศในองค์การ
เป็ นตัว แปรที่มคี วามส าคัญ ส าหรับ การศึก ษาในองค์การ วิเคราะห์พ ฤติกรรมการท างานของบุ ค คล
รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ หากขาดการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในองค์การ
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หรือทีเ่ รียกว่า บรรยากาศในองค์การ อันเป็ นส่วนสาคัญทีม่ สี ่วนช่วยในการกาหนดเจตคติและพฤติกรรม
การทางานของบุคคล เช่นเดียวกับบรรยากาศของการวิจยั จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถทาการวิจยั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือในที่น้ีคอื สามารถทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
พัชรี รัตนพันธ์ (2551) ศึกษาสถานการณ์ ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมด้าน
การวิจยั ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร และบรรยากาศ
ในองค์ก าร มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ การมีส่ ว นร่ว มด้านการวิจ ยั และพรพรรณ บัว ทอง (2557)
ศึ ก ษาสถานการณ์ ในการท างานและลัก ษณะทางจิต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรมการท างานวิจ ัย
อย่า งสร้างสรรค์ข องนั ก วิจ ยั พบว่ า บรรยากาศในการวิจ ยั มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ พฤติก รรม
การท างานวิจยั อย่างสร้างสรรค์ จึงสามารถสรุป ได้ว่า บรรยากาศในการวิจยั มีอิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 บรรยากาศในการวิ จยั และบุค ลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก เป็ นตัวแปรเชิ งสาเหตุ
ที่ มีอิทธิ พลทางตรงต่ อการรับรู้ความสามารถในการวิ จยั จากผลการวิจยั พบว่า “บรรยากาศในการ
วิจยั และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั ” เมื่อพิจารณา
ถึงบรรยากาศในการวิจยั ถือ ว่าเป็ นสภาพแวดล้อ ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพแวดล้อ มที่เอื้อให้เกิด
การท าวิ จ ัย เชฟ เฟ อร์ และคิ น ยากิ (Shaeffer; & Nkinyaki. 1983: 13-14) ได้ ใ ห้ ค วามห มาย
ของบรรยากาศในการวิจยั ว่าเป็ นสถานการณ์โดยรวมของการทางานวิจยั ทีม่ อี ุดมการณ์ การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างนักวิจยั ด้วยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั กับผู้ใช้ผลงานวิจยั ระหว่างสถาบัน
ที่ทาการวิจยั กับรัฐบาล บทบาทของนักวิจยั ต่างประเทศกับ ผู้ทางานวิจยั ระบบรางวัลในการเผยแพร่
ผลงานวิจยั รวมทัง้ การให้ทุน เป็ นต้น นอกจากนี้ พจน์ สะเพียรชัย (2537: 6-7) มองเห็นว่าบรรยากาศ
ในการวิจยั เป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญ อย่างหนึ่งที่จะนาพาการวิจยั ไปสู่การวิจยั ที่เป็ นสากล โดยองค์การ
จะต้ อ งจั ด แ ล ะพั ฒ น าบ รรย าก าศ ท างวิ ช าก า รเพื่ อ ก ระตุ้ น ส่ งเส ริ ม ให้ มี ก ารท างาน วิ จ ั ย
การมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อให้เกิดการทาวิจยั ได้อยู่ตลอด บุคคลก็ย่อมเกิดการรับรูว้ ่าตนมีความสามารถ
ด้านการวิจยั เพราะองค์การสนับสนุ นการวิจยั มาตลอด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจยั
มีการจัดประชุมสัมมนาวิจยั อยู่ต ลอด มีสถานที่ให้นักศึกษามานัง่ ทางานวิจยั เป็ นสิง่ ที่กระตุ้นให้เกิด
ความเชื่อ มัน่ ในความสามารถด้ า นการวิจ ัย สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของวิไ ลลัก ษณ์ ลัง กา (2554)
ศึก ษาอิท ธิพ ลทางสังคมและปั จ จัย ภายในต่ อ การเรีย นรู้ อ ย่ า งสร้า งสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ พบว่ า
ความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูค้ วามสามารถของตน
ทางการเรียนรู้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของพรพรรณ บัวทอง (2557) ศึกษาสถานการณ์ ในการทางาน
และลัก ษณะทางจิต ที่เกี่ย วข้ อ งกับ พฤติก รรมการท างานวิจ ัย อย่ า งสร้า งสรรค์ ข องนั ก วิจ ัย พบว่ า
บรรยากาศในการวิจยั มีค วามสัม พันธ์ท างบวกกับ การรับรู้ค วามสามารถด้านการวิจยั จากงานวิจยั
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ดังกล่าว จึงสนับสนุ นสมมติฐานที่ว่า บรรยากาศในการวิจยั มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถ
ในการวิจยั
นอกจากนี้ บุ ค ลิก ภาพแบบมีจ ิต ส านึ ก ส่ ง ผลต่ อ การรับ รู้ค วามสามารถในการวิจ ัย
ตามแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big five personality model) ของคอสตา และแมคเคร (Costa;
& McCrae. 1992) แบ่งได้เป็ น 6 ลักษณะย่อยทีส่ าคัญ ดังนี้ 1) การมีสมรรถนะ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถ
จัด การกับ การใช้ชีว ิต ของตนเองได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ 2) ความเป็ น ระเบียบ เป็ นผู้ท่ีช อบจัดการ
สิ่งต่ า งๆ เป็ นระบบ มีค วามระเบีย บเรีย บร้อ ย 3) ความรับ ผิด ชอบในหน้ า ที่ เป็ นผู้ ท่ีม ีก ารยึด มัน่
ในหลัก จริย ธรรม และปฏิบ ัติ ต ามค ามัน่ สัญ ญ าที่ ไ ด้ ต ัง้ ไว้ มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ า ที่ท่ี ต นเอง
ได้ ร ับ มอบหมาย 4) ความมุ่ ง มัน่ สู่ ค วามส าเร็จ เป็ นผู้ ท่ีม ีค วามมุ่ ง มัน่ จริง จัง เพื่ อ ท าให้ ส ิ่ง ต่ า งๆ
ประสบความส าเร็จตามที่ต นเองได้ต ัง้ เป้ าหมายไว้ 5) การมีวนิ ัยในตนเอง เป็ นผู้ท่สี ามารถเริม่ งาน
และปฏิบ ัติงานจนสัมฤทธิ ์ผล มีค วามซื่อ ตรงต่ อ แนวทางการปฏิบ ัติข องตนเองเพื่อ ให้เกิด ผลส าเร็จ
แม้จะมีอุปสรรคก็ตาม และ 6) ความสุขุมรอบคอบ เป็ นผู้ท่มี คี วามรอบคอบ รวมทัง้ มีความระมัดระวัง
ในการลงมือ ปฏิบ ัติ ซึ่ง ลัก ษณะดัง กล่ า วทัง้ 6 ด้า นนี้ เป็ นลัก ษณะที่ดีข องบุ ค คลที่ท างานได้ส าเร็จ
เป็ นบุคคลที่มคี วามมุ่งมันจริงจัง สามารถจัดการกับชีวติ ตนเองได้ แม้แต่การทาวิทยานิพนธ์กเ็ ช่นเดียวกัน
มีความรอบคอบในการทางานเสมอ ลักษณะของบุคคลเช่นนี้ ย่อมทาให้บุคคลนัน้ มีความเชื่อมันหรื
่ อมันใจ
่
ว่าเขาจะต้องทาได้ เพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาจะต้องรับผิดชอบและยึดมันค
่ าสัญญาไว้แล้วว่า จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ออกให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพให้ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวีรวรรณ สุกิน (2551)
ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของจิต ลั ก ษณ ะและสถานการณ์ ในการท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า การตระหนักในหน้ าที่รบั ผิดชอบ
มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ การรับ รู้ค วามสามารถของตน เช่ น เดีย วกับ งานวิจ ัย ของดีจ ีอ ัน ตาและคณะ
(Di Giunta; et al. 2013) ศึกษาปั จจัยของผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ: บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง
และการรับรูค้ วามสามารถในด้านวิชาการ พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองในด้านวิชาการ และงานวิจยั ของสตาจโควิคและคณะ (Stajkovic; et al. 2018)
ศึกษาการทดสอบอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการรับรูค้ วามสามารถของตนทีม่ ตี ่อ ผลงาน
ทางวิช าการ: การวิเ คราะห์ อิท ธิพ ลแบบการวิเ คราะห์ เ มต้ า พบว่ า บุ ค ลิก ภาพแบบมีจ ิต ส านึ ก
เป็ น ตัว ท านายที่ส าคัญ ของการรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง จากงานวิจ ยั ดังกล่ า ว จึง สนั บ สนุ น
สมมติฐานทีว่ ่า บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
1.4 คุ ณ ลัก ษณะที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ แ ละแรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ เป็ นตัว แปรเชิ ง
สาเหตุ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความเชื่ อ อ านาจในตนในการท าวิ ท ยานิ พนธ์ จาก
ผลการวิจยั พบว่า “คุณลักษณะ ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
เชื่อ อานาจในตนใน
การท าวิทยานิพ นธ์ ” ซึ่งความสัมพันธ์ดงั กล่ าวสามารถอภิปราย
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เพิ่มเติมได้จากผลการศึกษาจากการ
วิจยั เชิงคุ ณ ภาพเกี่ยวกับคุ ณ ลักษณะของที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยมีขอ้ ค้นพบสาคัญคือ 1) การแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจต่อนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
การดาเนินชีวติ ด้านการวางแผนที่ท ัง้ สองฝ่ ายยอมรับร่วมกัน 2) การสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ นัน่ คือมี
ความชัดเจน เข้าใจปั ญหาของนักศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถตอบคาถามได้ตรงตามประเด็นที่นักศึกษา
ต้องการทราบ ร่วมถึงวิธ ีการให้ค าแนะนานัน้
ควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ
ขณะนั น้ ดังเช่ นที่นั ก ศึกษากล่ าวว่ า “มีท ัง้ ไม้แข็งและไม่ อ่ อน”
3) การเปิ ดโอกาสให้ กับ
นักศึกษาปรึกษาได้อย่างสม่ าเสมอ เข้าถึงได้ง่าย 4) การแสดงออกทัง้ ในด้านคาพูด และด้านพฤติกรรม
ดังเช่นการพูดให้กาลังใจ การแสดงความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ปัญหา
การไม่แสดงออก
ถึงความโกรธ สามารถควบคุ มอารมณ์ ตนเอง ใช้วธิ ีการแสดงออกถึงความมีเมตตา
ซึ่งข้อ
ค้นพบทัง้ 4 ประเด็นนี้ เมื่อควบคู่กบั การสร้างแรงจูงใจให้กบั นักศึกษาย่อมส่งผลให้อาจารย์ท่ปี รึกษาและ
นั ก ศึ ก ษาไม่ ม ีปั ญ หาด้ านความสัม พัน ธ์ ต่ อ กัน ท าให้ เกิ ด ความร่ ว มมือ ในการแก้ ปั ญ หาที่เกิ ด ขึ้น ที่
อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถทาวิทยานิพนธ์ได้ตามแผนทีว่ างไว้ สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีก่อนทีป่ ั ญหา
จะลุ ก ลามจนท าให้ นั ก ศึ ก ษารู้ส ึ ก ไม่ เชื่ อ มัน่ ในตนเอง หรือ ท้ อ แท้ ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ด ังที่ ก ล่ า วไปนั ้น
ทาให้นักศึกษามองเห็นถึงเป้ าหมาย เมื่อมีอาจารย์เป็ นผู้ผลักดันและป้ องกันปั ญหาให้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่พบว่าเมื่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของอาจารย์ท่ปี รึกษา ควบคู่กบั แรงจูงใจ ดังเช่นการพูด
คาพูดเชิงบวก หรือการแสดงออกเชิงบวก ย่อมทาให้นักศึกษายังคงมีความเชื่อในตนเอง ว่าตนเองนัน้
สามารถทาวิทยานิพนธ์ได้ดี ไม่ต้องกังวลหรือหวาดกลัวว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากมีอาจารย์
เป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือ สนับสนุ นจนเป็ นไปตามแผนการทีว่ างไว้ได้ จากหลักฐานของการวิจยั เชิงคุณภาพ
ดังกล่าว จึงสนับสนุ นสมมติฐานที่ว่า คุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความเชื่อ
อานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
นอกจากนี้ แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ ์ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่อ อ านาจในตนในการท าวิท ยานิ พ นธ์
แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิเ์ ป็ นจิต ลัก ษณะของบุ ค คลที่ส่ ง ผลต่ อ ความประสบความส าเร็จ ในการท างาน
โดยปรากฎอยู่ในแนวคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2537) เป็ นแนวคิดทีก่ ล่าวถึง
คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะทางานได้อย่างประสบความสาเร็จได้นนั ้ จะต้องเป็ นทัง้ คนดีและคนเก่ง ซึง่ คนดี
และคนเก่งจะต้องมีจติ ลักษณะทีส่ าคัญ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ นัน่ เองจากทฤษฎีน้ีได้ให้ความหมาย
ของแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ ว่าเป็ นลักษณะทางจิตของบุคคลทีแ่ สดงถึงความมุมานะ บากบัน่ ฟั นฝ่ าอุปสรรค
ทางานหรือแก้ปัญหาจนประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้อย่างเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
ของตน ดังนัน้ หากนักศึกษามีความมุมานะบากบัน่ ตัง้ ใจทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อม
ท าให้ ว ิท ยานิ พ นธ์ส าเร็จ ลุ ล่ ว งก่ อ นระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้อ งกับ ลัก ษณะบุ ค คลที่ม ีแ รงจูง ใจ
ใฝ่ สัม ฤทธิ ์ โดยแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1987) กล่ า วว่ า บุ ค คลที่ ม ี แ รงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิส์ ู ง
จึงเป็ นบุคคลที่มุ่งความสาเร็จของงานเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ยังเอาใจใส่ท่จี ะเป็ นคนเลือกและกาหนด
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เป้ าหมายในงาน จะทางานจนกว่างานนัน้ จะสาเร็จ รวมทัง้ สนใจศึกษาวิธกี ารทางานแก้ปัญหาที่เกิดขึน้
ไม่มกี ารละทิง้ งานขณะทีง่ านยังทาไม่เสร็จ หากบุคคลใดมีความต้องการความสาเร็จ จะมีค วามปรารถนา
ทีจ่ ะทางานสิง่ หนึ่งสิง่ ใดให้สาเร็จได้ดกี ว่ามาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยมีความมานะบากบันฟั
่ นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ
เป็ นต้ น การที่บุ ค คลมีค วามมุ ม านะบากบัน่ ต้ อ งการฟั นฝ่ าอุ ป สรรคในการท าวิท ยานิ พ นธ์ เขาจะมี
ความเชื่อ ว่ าตนเองสามารถควบคุ ม ตนเองให้ ท าวิท ยานิ พ นธ์ได้อ ย่ างมีประสิทธิภ าพได้ สอดคล้อ ง
กับงานวิจยั ต่างๆ ได้แก่ ซัวเรซ-อัลวาเรซ และคณะ (Suarez-Alvarez; et al. 2016) ศึกษาการปรับปรุง
ความเชื่อ อ านาจ: การพั ฒ นาแบบวัด ใหม่ เ ป็ น 2 มิติ ผลการศึ ก ษาพบว่ า แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ ์
มีค วามสัมพัน ธ์ท างบวกกับ ความเชื่อ อ านาจในตนอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = 0.45)
และงานวิจยั ของบันซาล ธินด์ และจาสวาล (Bansal; Thind; & Jaswal. 2006) ศึกษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างคุณภาพของสภาพแวดล้อมในบ้าน ความเชื่ออานาจ และแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ในกลุ่มวัยรุ่นหญิง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค คลที่ ม ีร ะดับ แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิป์ านกลาง จะมีค วามเชื่ อ อ านาจในตน
อย่างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 จากงานวิจ ยั ดังกล่ าว จึงสนั บ สนุ น สมมติฐ านที่ว่ า แรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
2. แบบจ าลองความสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ แ ละผลของพฤติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พนธ์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระหว่างระดับปริ ญญา
โทและระดับปริ ญญาเอกแตกต่ างกัน
ผู้ ว ิ จ ัย ได้ ท าการเปรีย บเที ย บแบบจ าลองโครงสร้ า งความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ แ ละผล
ของพฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพระหว่ างกลุ่ ม นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโทและกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติในระดับ
ปริญญาเอกว่าแตกต่างกันหรือไม่
เมื่อพิจารณาถึงค่ าดัชนี ว ัดความกลมกลืนเหล่ านี้ กับเกณฑ์ท่ีบ่ งชี้ว่ าแบบจ าลองทัง้ สองกลุ่ ม
(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจาลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลของพฤติกรรมการท าวิทยานิ พ นธ์ของนั กศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติท่ปี รับแก้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหากแบบจาลองในขัน้ ตอนนี้
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลอง
ทัง้ สองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จึงต้องทาการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่ าน้ าหนักองค์ประกอบและค่ าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองดังกล่ าว ซึ่งเมื่อ เปรียบเทีย บ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่าอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล ระหว่างระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก ไม่มคี วามแตกต่างกัน
สิ่งที่ส ังเกตเห็น ได้จากเหมือ นกัน ของกลุ่ ม ระดับ ปริญ ญาโทและระดับ ปริญ ญาเอก นัน่ คือ
การจะทาวิทยานิพ นธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานี้ จะมีเงื่อนไขหนึ่ง
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ทีน่ าไปสู่การสาเร็จการศึกษา นัน่ คือ การทาวิทยานิพนธ์ หรือการทาวิจยั นัน่ เอง สิง่ สาคัญของการเรียน
ในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา คือ นั ก ศึก ษาจะต้ อ งมีก ารฝึ ก ปฏิบ ัติ รวมทัง้ มีค วามรู้ค วามเข้า ใจ จนเกิด
เป็ นทักษะในการท าวิจยั ซึ่งฝึ ก ฝนมาจากการเรียนรู้ในการทาวิทยานิพนธ์ให้มปี ระสิทธิภ าพ ตามที่
กลุ่ ม อาร์ดีไ ดเรคท์ (ปิ ย วรรณ บุ ญ เพ็ญ . 2550: 15-16; อ้า งอิงจาก RDDirect. 2004: 1-2) ได้ส รุป
กระบวนการในการวิจยั ต้องประกอบด้วย 1) การกาหนดประเด็นปั ญ หาในการวิจยั ว่าตนมีเป้ าหมาย
ในการศึกษาเป็ นอย่างไร มีการตัง้ สมมติฐานเป็ นอย่างไร อะไรคือ ประเด็นที่เป็ นสิง่ ที่ค้นพบใหม่และ
จะเกิด ผลประโยชน์ เพีย งพอที่จ ะท าการศึก ษาได้ ห รือ ไม่ 2) การทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง
ได้แก่ การค้นหาข้อมูลที่ปรากฎอยู่แล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิง่ ที่ตนต้องการศึกษาเพื่อเป็ นฐานข้อมูล
3) การวางแผนการศึก ษาและการพัฒ นาวิธ ีก ารศึก ษา ว่าในสิ่งที่ต นศึก ษาตามแนวทางการศึก ษา
ในทางใดทางหนึ่งเป็ นสิง่ ที่เหมาสมที่จะได้คาตอบของการศึกษานัน้ มีความสนใจในกลุ่มประชากรใด
และความน่ าจะเป็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่างที่จะศึก ษานัน้ เพีย งพอหรือ ไม่ท่ีจะท าการศึก ษา 4) การเขียน
ข้ อ เสนอโครงการวิ จ ัย เขี ย นบนหลัก วิ ช าการของตน ซึ่ ง อาจเขี ย นเองหรือ ได้ ผ่ า นการปรึก ษา
กับผู้ทรงคุ ณ วุ ฒ ิมาแล้ว ทัง้ นี้ ต้องเขียนให้ม ีความครอบคลุ มถึงภาพรวมของการศึกษา วัต ถุ ประสงค์
รูปแบบกระบวนการ ประโยชน์ทไ่ี ด้ และทรัพยากรและตุ้นทุนทีต่ ้องใช้ในการศึกษา 5) การตัง้ งบประมาณ
สาหรับ การศึก ษา โดยมีก ารค านวณรายจ่ายทุ กรายการ ที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างที่ทาการศึกษาตาม
ความเป็ น จริง 6) การก าหนดเป้ าหมายของผลผลิต ที่จะสามารถนามาปฏิบตั ิได้ ได้แก่ การชี้แจงว่า
สิ่ง ที่ เ กิ ด ขึ้น จากกระบวนการศึ ก ษาในขอบข่ า ยของตนได้ แ ก่ อ ะไรบ้ า ง สามารถวัด ได้ อ ย่ า งไร
7) การก าหนดวิธ ีก ารเก็ บ ข้อ มู ล โดยวางรูป แบบและก าหนดวิธ ีก ารที่จ ะเก็ บ ข้อ มู ล อย่ า งชัด เจน
มีการวางแผนล่วงหน้าในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ 8) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมาย
ข้อมูล มีการกาหนดสถิติท่ใี ช้ และวางรูปแบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม มีความถูกต้อง
ตามกระบวนการ 9) การระบุผ ลและระบุข้อ ค้นพบที่ได้จากการวิจยั ได้แก่ การสรุปผลการวิจยั ที่ได้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยความเป็ นจริง และสรุปผลบนฐานของความรูท้ เ่ี ชื่อถือได้ และ 10) การเขียน
รายงานผลการศึก ษา ได้แก่ การเขียนรายงานอย่างระมัดระวังให้มคี วามกระจ่างในผลที่เกิด ขึ้นตาม
หลักวิชาการ มีการเขียนสรุปประเด็นและเป้ าหมายทีว่ างไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อม
ในเรื่อ งของรายงานผลการศึก ษาในรูป แบบต่ างๆ ที่มคี วามเหมาะสม เช่น การเผยแพร่ผ ลงานวิจยั
ในงานสัมมนา การเขีย นผลงานลงสู่ว ารสารวิช าการ เป็ นต้น กระบวนการดังกล่ าวจะช่ ว ยขัดเกลา
ให้ นั ก ศึ ก ษากลายเป็ นนั ก วิจ ัย ต่ อ ไป ซึ่ง การท าวิจ ัย หรือ การท าวิท ยานิ พ นธ์ ก็ จ ะมีค วามเข้ม ข้ น
ไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ความเข้มข้นก็ย่อมทีจ่ ะไม่เท่ากัน จากขอบเขต
ของวิทยานิพ นธ์บณ
ั ฑิต ศึกษา (บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2546) ได้กล่าวถึง
เป้ าหมายของวิท ยานิ พ นธ์ใ นระดับ ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก โดยปริญ ญาโท มีเป้ าหมายเพื่อ
สร้า งนั ก วิจ ัย ที่ม ีท ัก ษะการวิจ ยั ทัว่ ไป และทัก ษะการวิจ ัย เฉพาะในสาขาวิช าการ /วิช าชีพ ของตน
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มีจ ริย ธรรมนัก วิจยั มีค วามอิส ระทางความคิด เชิงวิช าการ สามารถสร้างสรรค์ผ ลงานที่น าไปสู่ก าร
พัฒ นางานวิช าการในสาขาของตนได้ อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพ โดยเน้ น ให้ ม ีค วามเริ่ม แรก (Originality)
ของผลงานให้ได้ในระดับหนึ่ง ส่วนเป้ าหมายของการศึกษาในระดับปริญญาเอก เป็ นการสร้างนักวิจยั
มือ อาชีพ ที่มจี ริยธรรมของนัก วิจยั และมีค วามเป็ นอิสระทางความคิดเชิงวิชาการ ที่มคี วามสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ มีค วามรู้ล ึก ซึ้ง ในศาสตร์เฉพาะ และรู้ร อบในศาสตร์ส าขาต่ า งๆ และเพื่อ
สร้างผลงานในสาขาวิชาเฉพาะที่มคี วามเริม่ แรก มีความเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวหรือเพียงพอที่จะนาไป
สู่ข้อ สรุป หรือ แนวทางในการแสวงหาความรู้ต่ อ ไปในอนาคต ด้ว ยเป้ าหมายดังกล่ าว ทัง้ สองระดับ
การศึกษา จึงต้องการให้นกั ศีกษาได้เป็ นทาวิจยั เป็ นและสามารถทาวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจาก แบ บ จ าล อ งโค รงส ร้ า งค ว าม สั ม พั น ธ์ ปั จจั ย เชิ ง สาเห ตุ ข อ งพ ฤ ติ ก รรม
การท าวิท ยานิ พ นธ์ข องนั ก ศึ ก ษาบัณ ฑิต ศึ ก ษา หลัก สู ต รนานาชาติ ของทัง้ สองกลุ่ ม มีล ัก ษณะ
ที่เหมือ นกัน เป็ น การสะท้ อ นให้ เห็น ถึง บริบ ทของมหาวิท ยาลัย ที่มุ่ ง เน้ น หลัก สู ต รนานาชาติ โดย
มีลกั ษณะเป็ นองค์ความรูแ้ ละเนื้อหาสาระที่มมี าตรฐานความเป็ นสากลและความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และมีก ารจัดกิจกรรมเพื่อ ส่ งเสริมความเป็ น นานาชาติ ใช้ภ าษาอังกฤษเป็ น สื่อ ในการเรียนการสอน
โดยมีอ าจารย์ก ว่าครึ่งหนึ่งเป็ น ชาวต่ างชาติ รวมทัง้ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่ างชาติด้ว ย นัน่ คือ
มุ่งให้บ รรยากาศของการเรีย นและการใช้ชีว ิต ต่ างๆ อีก ทัง้ ยังมีก ารเรีย นรู้และการท าวิท ยานิ พ นธ์
เป็ น ภาษาอังกฤษ เพื่อ มุ่ ง ผลิต บัณ ฑิ ต ให้ม ีคุ ณ ภาพและมาตรฐานสากล ซึ่งมีค วามสอดคล้อ งกับ
ความต้ อ งการที่จ ะท าให้ ม หาวิท ยาลัย มหิด ลก้ า วสู่ ก ารเป็ นมหาวิท ยาลัย ระดับ โลก ( World class
university) ซึ่ ง เป็ น ไป ทั ้ง ใน ระดั บ ป ริ ญ ญ าโท แล ะป ริ ญ ญ าเอก โด ยก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้
ประสบความส าเร็จในฐานะเป็ น กระบวนการมี 3 องค์ป ระกอบที่สาคัญ คือ ด้านหลัก สูต รการเรีย น
การสอน ด้ า นคณะกรรมการที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ และด้ า นนั ก ศึก ษา แต่ ล ะองค์ ป ระกอบต้ อ ง
มีค วามสัม พัน ธ์ ซ่ึง กัน และกัน และเป็ นกระบวนการต่ อ เนื่ อ ง (สมศัก ดิ ์ ศรีส ัน ติสุ ข . 2544) ดัง นั ้น
สภาพแวดล้อมทางสังคมของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษามุ่งสนใจทาวิจยั ไม่ว่าจะทัง้ บรรยากาศ
ในการวิจยั และคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ จิตลักษณะของนักศึกษาทีจ่ ะต้องมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
และบุ ค ลิก ภาพแบบมีจ ิต ส านึ ก ซึ่ง คุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นี้ ช่ ว ยสนั บ สนุ น และเป็ นตัว ผลัก ดัน ทางด้า น
ตัว นั ก ศึก ษาให้ ส ามารถท าวิจ ยั ได้ และเกิด พฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
ซึ่งการทาวิทยานิพนธ์น้ีต้องทาเป็ นภาษาอังกฤษ จากกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ท่เี ป็ นภาษาอังกฤษ
ตัง้ แต่ ข นั ้ แรก จึง มีโ อกาสที่จ ะท าให้ เ กิด การหล่ อ หลอมการใช้ ภ าษาอัง กฤษทางด้ า นวิช าการได้
อย่างคล่องแคล่ว และถูกหลักไวยกรณ์ สามารถสื่อสารกับผู้อ่นื ได้ดี ดังนัน้ ในการทาวิทยานิพนธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จากผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติท่สี าคัญของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์คอื อาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์มกี ารทางานร่วมกันและมีการกาหนดบทบาทของตนเองลงไปในแผนการ รวมถึง
มีก ารรับ ฟั งความคิดเห็น ของนัก ศึก ษาและเรียนรู้ร่ว มกัน โดยเฉพาะในขัน้ การวางแผนร่ว มกัน ซึ่ง
ในตัวแปรคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตัวแปรสังเกตการวางแผนร่วมกันมีน้ าหนักองค์ประกอบ
สูงที่สุ ดในกลุ่ มนักศึก ษาระดับปริญ ญาเอก ดังนัน้ ในการศึกษาระดับปริญ ญาเอก อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิท ยานิพ นธ์ค วรให้ค วามส าคัญ กับ การวางแผนร่ว มกันกับนักศึก ษาให้มากที่สุ ด ในทุ กกระบวนการ
ของการทาวิทยานิพ นธ์ ตัง้ แต่ เริม่ ต้นทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ จนสิ้นสุ ดกระบวนการทาวิทยานิพนธ์
รวมทัง้ วางแผนระยะเวลา รวมทัง้ งบประมาณที่ใช้ทาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้มคี วามมันใจ
่
เชื่ อ มั น่ ว่ า ตนเองท าได้ ด้ ว ยความพยายามของตั ว นั ก ศึ ก ษ าเอง จึ ง จะท าให้ เ กิ ด พ ฤติ ก รรม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีรประสิทธิภาพ และในตัวแปรคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ตัวแปรสังเกต
การให้ค าแนะน าและค าปรึก ษาแก่ นั ก ศึก ษา มีน้ าหนัก องค์ป ระกอบสูงที่สุ ด ในกลุ่ ม นัก ศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท ซึ่งนักศึกษาในระดับปริญญาโทไม่เคยมีประสบการณ์ การทาวิจยั และการทาวิทยานิพนธ์
มาก่ อ น อาจารย์ ท่ี ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ จ ึง จ าเป็ นต้ อ งให้ ค าแนะน าและค าปรึก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา
ให้ข้อ เสนอแนะ พร้อ มทุ่ มเทเวลาให้ค าปรึก ษาแก่ นักศึกษาในการเขียนวิท ยานิ พ นธ์ได้ถู กต้อ งตาม
หลัก วิช าการ เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาได้ท ราบกระบวนการท าวิจ ยั หรือ ท าวิท ยานิ พ นธ์ ท ัง้ หมด มีค วามรู้
ความเข้าใจในงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ทาตามแนวทางที่อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุ ท่ีม ีอิท ธิพ ลทางตรงและทางอ้อ มต่ อ พฤติก รรม
การท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพที่ส าคัญ คือ แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ ์ โดยสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการส่งเสริม
กระตุ้น ให้บุ ค คลเกิด แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ ซึ่ง เป็ น จิต ลัก ษณะเดิมของบุ ค คล รวมทัง้ ส่ งเสริม ให้บุ ค คล
มีส ภาพแวดล้ อ มรอบตั ว ให้ เ อื้ อ ต่ อ การท าวิจ ัย มีก ารแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น ระหว่ า งนั ก วิจ ัย
หรือ นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาด้ ว ยกัน โดยสถาบัน หรือ องค์ ก ารจะต้ อ งมีก ารจัด บรรยายและ
ประชุ ม สัม มนาความรู้ด้ า นระเบีย บวิธ ีว ิจ ัย ต่ า งๆ เพื่อ พัฒ นาความคิด กระตุ้ น ส่ ง เสริม ให้ เกิด การ
ท าวิจ ยั ได้ม ากขึ้น รวมทัง้ การจัด ห้อ งให้ได้ท างานอย่างเป็ น อิส ระ มีค วามสะดวกสบาย และมีก าร
เข้าถึงฐานข้อมูลต่างวๆ เพื่อการสืบค้นที่ง่ายขึน้ พร้อมทัง้ มีเจ้าหน้ าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษา
ต่างๆ พร้อมจะช่ วยวิเคราะห์ข้อมูล และหน่ วยงานที่ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
เป็ นภาษาอังกฤษ และควรพัฒ นานักศึกษาให้มกี ารรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั นักศึกษาก็จะเกิด
ความเชื่อ มัน่ หรือ มัน่ ใจในตนเองว่ า มีค วามสามารถในการวิจ ยั จึง จะท าให้นั ก ศึ ก ษามีพ ฤติก รรม
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การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ยัง จะช่วยให้นักศึกษาเกิดผลสาเร็จในการเขียนวิทยานิพนธ์
เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุ ท่ีม ีอิท ธิพ ลทางตรงและทางอ้อ มต่ อ พฤติก รรม
การทาวิทยานิพ นธ์อ ย่างมีประสิทธิภาพที่สาคัญ ที่สุดเมื่อพิจารณาระหว่างกลุ่ มระดับปริญ ญาโทและ
ระดับ ปริญ ญาเอกมีแ บบจ าลองที่ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั น้ จึง ควรส่ ง เสริม ตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่ีก่ อ ให้
เกิด พฤติก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพได้ท ัง้ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาโทและ
กลุ่ ม นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก จะท าให้ นั ก สึก ษาได้ส ร้า งสรรค์ ผ ลงานวิจ ยั ที่ดีเยี่ย ม อัน น าไปสู่
การนาผลงานวิจยั ไปเผยแพร่งานวิจยั ให้ผอู้ ่นื ได้รบั รูถ้ งึ คุณประโยชน์ของงานวิจยั และนางานวิจยั ไปใช้
แก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึก ษาครัง้ นี้ ด าเนิ น การตามระเบีย บวิธ ีว ิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพ ซึ่งเป็ น การคัด เลือ กกลุ่ ม
ผู้ให้ขอ้ มูลด้วยความสมัครใจ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จึงไม่เน้นการเป็ นตัวแทน
ประชากรของกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ หมด ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีนาองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะพึงประสงค์ท่สี าคัญของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ไปศึกษาเพื่อวิเคราะห์พหุระดับ
เนื่องจากแม้อิทธิพ ลของอาจารย์ท่ีปรึกษาจะมีค วามเกี่ยวข้อ งกับความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์
แต่ ย ัง พบว่ า ในระดับ นโยบายของมหาวิท ยาลัย ยัง คงมีค วามเกี่ ย วข้ อ งเช่ น เดี ย วกั น จึง เสนอ
ให้มกี ารศึกษาถึงการวิเคราะห์พ หุระดับต่อไป โดยอาจเก็บข้อมูลในระดับองค์การ (ตัวมหาวิทยาลัย)
หรือหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติ
2. ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเท่ า นั ้ น จึง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถน าไป ใช้ อ้ า งอิ ง (Genealizability)
กับประชากรที่เป็ นนักศึกษาสถาบัน ทางการศึกษาอื่นๆ ได้ ผู้วจิ ยั จึงแนะนาให้ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย โดยใช้วธิ กี าร
ตรวจสอบวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล (Invariance model) เพื่อตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัย
อื่นๆ มีแบบจาลองทีแ่ ตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ อย่างไร
3. จากผลการวิจ ัย ครัง้ นี้ ควรมีก ารวัด ผลลัพ ธ์เ พิ่ม เติม หลัง จากที่นั ก ศึก ษามีพ ฤติก รรม
การท าวิท ยานิ พ นธ์อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพแล้ว เช่ น ควรมีก ารเข้าไปตรวจสอบและประเมิน คุ ณ ภาพ
ของงานวิจ ัย หรือ วิท ยานิ พ นธ์ นั ้น ๆ ประกอบ ว่ า นั ก ศึ ก ษามีพ ฤติ ก รรมการท าวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจริง ๆ หรือ ไม่ เพราะแบบวัด เกี่ ย วกั บ ผลลัพ ธ์ หรือ ตั ว แปรผลส าเร็จ ใน
การทาวิท ยานิ พ นธ์เป็ นภาษาอังกฤษเป็ น ลัก ษณะของการรายงานตนเอง โดยนักศึกษาเป็ นผู้ต อบ
แบบวัดนี้เอง นักศึกษาอาจจะตอบเพื่อให้ตวั เองดูดกี เ็ ป็ นไปได้
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4. ในการศึกษาครัง้ นี้ ให้ความสาคัญกับ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
เป็ นหลัก การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิม่ การศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุ นทางสังคม หรือตัวแปรที่เกิดขึ้น
จากกลุ่มเพื่อน หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ของกลุ่มเพื่อน เนื่องจาก
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นลักษณะทีช่ ่วยกันเรียน ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย เช่น เราอาจจะ
ไม่เก่ งการใช้โปรแกรมสถิติในการค านวณ ซึ่งเพื่อ นอาจจะช่ ว ยสอนเราใช้โปรแกรมได้ หรือ เพื่อ น
อาจจะมีเครือ ข่ายของกลุ่ มตัวอย่าง สามารถเข้าถึงกลุ่ มตัวอย่างได้ง่าย เป็ นต้น ดังนัน้ อิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อนจึงเป็ นตัวแปรหนึ่งที่สาคัญที่สามารถเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบสอบถาม
ปัจจัยระดับบุคคลและคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรม
การทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

เรียน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
แบบสอบถามในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยระดับบุคคล
แล ะคุ ณ ลั ก ษ ณะที่ ป รึ ก ษ าวิ ท ยานิ พ นธ์ ท่ี ม ี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พฤ ติ ก รรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์
อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงใคร่ครวญ
ขอความกรุณ าจากท่ า นโปรดตอบแบบสอบถามนี้ จ ากความเป็ น จริง ค าตอบของท่ า นจะไม่ม ี
การตัด สิน ว่ า ถู ก หรือ ผิด และขอความกรุ ณ าตอบค าถามทุ ก ข้ อ เพื่อ การน าข้ อ มู ล ของท่ า น
ไปใช้ประโยชน์ สูงสุด ผู้วิจยั จะถือว่าข้ อมูลที่ ท่านให้ มาเป็ นความลับ จะไม่มีการเปิ ดเผยและ
นาไปใช้ในกรณี อื่นใดนอกจากการวิ จยั ในครัง้ นี้
ผู้ ว ิจ ัย ทราบดี ว่ า ท่ า นต้ อ งเสี ย สละเวลาที่ม ีค่ า และความคิ ด ในการตอบค าถามครัง้ นี้
เป็ นอย่างมาก ผูว้ จิ ยั จึงรูส้ กึ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในการให้ความร่วมมือของท่านไว้ ณ ทีน่ ้ี

นางสาวณัฐมน ตัง้ พานทอง
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นิสติ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยระดับบุคคลและคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรม
การทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การทาวิทยานิพนธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็ น 9 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
ตอนที่ 4 แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
ตอนที่ 5 แบบวัดบรรยากาศในการวิจยั
ตอนที่ 6 แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
ตอนที่ 7 แบบวัดความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
ตอนที่ 8 แบบวัดคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ตอนที่ 9 แบบวัดผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง และใส่  ในช่องว่างหน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็ นจริง
เกีย่ วกับท่าน
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. ระดับการศึกษาทีท่ ่านกาลังศึกษาอยู่
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
3. กลุ่มสาขาวิชาทีท่ ่านศึกษา
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ค าชี้ แ จง: ขอให้ท่ า นพิจ ารณาข้อ ความแต่ ล ะข้อ อย่ า งละเอีย ด แล้ว ท าเครื่อ งหมาย O หรือ X
ทีต่ วั เลขให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
แบบวัดพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
1 มีปัญหาการวิจยั ทีช่ ดั เจน
2 ปั ญหาการวิจยั สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบนั
3 ปั ญหาการวิจยั เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาที่
ศึกษา
4 ปั ญหาการวิจยั มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้อง
ทาการศึกษาด้วยการวิจยั
5 กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั มี
ความชัดเจน
6 วัตถุประสงค์ของการวิจยั สอดคล้องกับ
ปั ญหาการวิจยั
7 วัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นไปตามหัวข้อ
การวิจยั
8 วัตถุประสงค์การวิจยั แสดงให้เห็น
แผนการวิเคราะห์และการใช้สถิติ
9 ทบทวนวรรณกรรมทีค่ รอบคลุมแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
10 มีการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เชือ่ มโยงกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษาอย่างเป็ นระบบ
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11 กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
อย่างชัดเจน
12 ทบทวนวรรณกรรมจนได้ประเด็นการ
วิจยั ได้อย่างชัดเจน
13 แผนการวิจยั สอดคล้องกับปั ญหาการ
วิจยั
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แบบวัดพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
14 งานวิจยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีถ่ กู ต้อง
15 กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารที่
เหมาะสม
16 ใช้เครือ่ งมือทีเ่ ชือ่ ถือได้
17 มีการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือก่อน
ใช้จริง
18 เครือ่ งมือทีใ่ ช้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั
19 อภิปรายผลการวิจยั ตรงกับผล
การศึกษา
20 บูรณาการความรูจ้ ากงานวิจยั อย่าง
เป็ นระบบ
21 สร้างนวัตกรรมทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์
ผลงานวิจยั
22 การเขียนงานวิจยั มีแหล่งทีส่ ามารถ
อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
23 การเขียนงานวิจยั มีการจัดลาดับ
โครงสร้างเนื้อหาอย่างเป็ นระบบ
24 ดาเนินการวิจยั โดยคานึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการ
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ตอนที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ค าชี้ แ จง: ขอให้ท่ า นพิจ ารณาข้อ ความแต่ ล ะข้อ อย่ า งละเอีย ด แล้ว ท าเครื่อ งหมาย O หรือ X
ทีต่ วั เลขให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
1 เมือ่ ข้าพเจ้ายังทางานวิจยั ไม่เสร็จ
ข้าพเจ้าจะพยายามทางานนัน้ ต่อไปอีก
จนกว่าจะสาเร็จ
2 ข้าพเจ้าเพียรพยายามทางานวิจยั ทุก
ครัง้ เพือ่ ให้งานสาเร็จตามเป้ าหมาย
3 เมือ่ การวิจยั มีปัญหาอุปสรรค ข้าพเจ้า
จะหาทางแก้ไขให้งานสาเร็จลุล่วงไป
4 ข้าพเจ้าจะกาหนดเป้ าหมายการวิจยั ใน
ระดับทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง
5 ข้าพเจ้าจะทางานวิจยั อย่างเต็ม
ความสามารถทุกครัง้
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ตอนที่ 4 แบบวัดบุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก
ค าชี้ แ จง: ขอให้ท่ า นพิจ ารณาข้อ ความแต่ ล ะข้อ อย่ า งละเอีย ด แล้ว ท าเครื่อ งหมาย O หรือ X
ทีต่ วั เลขให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
แบบวัดบุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
1 บ่อยครัง้ ทีข่ า้ พเจ้ามักจะหาสิง่ ของที่
ต้องการใช้ไม่พบ
2 ข้าพเจ้าไม่สามารถจัดระเบียบงานและ
เวลาของตนเองได้เลย
3 ข้าพเจ้าทางานวิจยั ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อย่างเต็มกาลังและความสามารถ
4 เมือ่ ข้าพเจ้ามีความตัง้ ใจทีจ่ ะทาสิง่ ใด
แล้ว ข้าพเจ้าจะยึดมันในการท
่
าตามนัน้
เสมอ
5 ข้าพเจ้ามีเป้ าหมายชัดเจนและมีการ
ปฏิบตั เิ พือ่ ไปสูเ่ ป้ าหมายอย่างเป็ นขัน้ ตอน
6 ข้าพเจ้าทางานทุกวิถที างเพื่อให้
งานวิจยั สาเร็จตามเป้ าหมาย
7 ข้าพเจ้ามุ่งสูค่ วามเป็ นมาตรฐานทีด่ เี ยีย่ ม
ในทุกสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าทา
8 ข้าพเจ้าสามารถทางานวิจยั ให้เสร็จตาม
เวลาได้เป็ นอย่างดี
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9 ข้าพเจ้าควบคุมตนเองให้ทางานวิจยั จน
สาเร็จได้ ถึงแม้จะพบกับอุปสรรคใดๆ ก็
ตาม
10 ข้าพเจ้าเป็ นคนไม่ละเอียดถีถ่ ว้ น
11 ข้าพเจ้ามักจะทาอะไรไปโดยไม่คดิ
ไตร่ตรอง
12 ข้าพเจ้าวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่
จะทาสิง่ ใดๆ

6

5

4

3

2

1

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6

5

4

3

2

1

ตอนที่ 5 แบบวัดบรรยากาศในการวิ จยั
ค าชี้ แ จง: ขอให้ท่ า นพิจ ารณาข้อ ความแต่ ล ะข้อ อย่ า งละเอีย ด แล้ว ท าเครื่อ งหมาย O หรือ X
ทีต่ วั เลขให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
แบบวัดบรรยากาศในการวิ จยั
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
1 มีเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษาในหลักสูตร
2 การเสนอขอทุนในการทาวิทยานิพนธ์
3 ความกระตือรือร้นของเพือ่ นร่วม
หลักสูตร
4 การกาหนดเป้ าหมายร่วมทา
วิทยานิพนธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ทีป่ รึกษา
5 การยอมรับฟั งความเห็นของกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์
6 ความสะดวกในการใช้ e-database และ
เครือ่ งมือวิจยั อืน่ ๆ
7 การแจ้งข่าวสารเกีย่ วกับงาน
วิทยานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ
8 สนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์โดยมี
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ
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9 มีศนู ย์วจิ ยั เฉพาะทางช่วยส่งเสริม
ศักยภาพการทาวิทยานิพนธ์
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ตอนที่ 6 แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
ค าชี้ แ จง: ขอให้ท่ า นพิจ ารณาข้อ ความแต่ ล ะข้อ อย่ า งละเอีย ด แล้ว ท าเครื่อ งหมาย O หรือ X
ทีต่ วั เลขให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
1 ข้าพเจ้าสามารถนาเสนองาน
วิทยานิพนธ์ให้ผอู้ น่ื เข้าใจได้
2 เมือ่ พบปั ญหาในการทาวิทยานิพนธ์
ข้าพเจ้าเชือ่ มันว่
่ าจะแก้ปัญหาได้โดยไม่
จาเป็ นต้องให้ใครมาช่วย
3 ข้าพเจ้าสามารถหาเครือข่ายมาร่วมทา
วิทยานิพนธ์ได้
4 เมือ่ ทาวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ามันใจว่
่ าจะ
สามารถเขียนรายงานการวิจยั ได้ถกู ต้อง
5 เมือ่ ถึงกาหนดส่งงานวิทยานิพนธ์ในแต่
ละครัง้ ข้าพเจ้ามันใจว่
่ าจะสามารถทาส่ง
ได้ทนั เวลา
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6 ข้าพเจ้ามันใจว่
่ าสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลงานวิทยานิพนธ์ได้
อย่างคล่องแคล่ว
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ตอนที่ 7 แบบวัดความเชื่ ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
ค าชี้ แ จง: ขอให้ท่ า นพิจ ารณาข้อ ความแต่ ล ะข้อ อย่ า งละเอีย ด แล้ว ท าเครื่อ งหมาย O หรือ X
ทีต่ วั เลขให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
แบบวัดความเชื่ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
1 เมือ่ ข้าพเจ้าตัง้ ใจทางานวิจยั อย่างเต็ม
ความสามารถแล้ว ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมีประสิทธิภาพ
2 การทีข่ า้ พเจ้าได้รบั ความช่วยเหลือจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษา ขึน้ อยูก่ บั การทีข่ า้ พเจ้า
เข้าขอคาปรึกษาจากอาจารย์ทป่ี รึกษาอยู่
เสมอ
3 ข้าพเจ้าได้รบั คาชมเชย เมือ่ ข้าพเจ้า
ส่งผลงานทีใ่ ช้ความพยายามอย่างมากใน
การจัดทาให้แก่อาจารย์ทป่ี รึกษา
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4 การทีข่ า้ พเจ้าทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จ
ข้าพเจ้าต้องใช้ความพยายามและตัง้ ใจ
จริง
5 ข้าพเจ้าได้รบั ความช่วยเหลือจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษา เพราะข้าพเจ้า
กระตือรือร้นในการทาวิทยานิพนธ์
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ตอนที่ 8 แบบวัดคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
ค าชี้ แ จง: ขอให้ท่ า นพิจ ารณาข้อ ความแต่ ล ะข้อ อย่ า งละเอีย ด แล้ว ท าเครื่อ งหมาย O หรือ X
ทีต่ วั เลขให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
แบบวัดคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
1 อาจารย์ทป่ี รึกษามีความเข้าใจในภาระ
รับผิดชอบอืน่ ของข้าพเจ้า
2 อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมวางแผนงาน
วิทยานิพนธ์กบั ข้าพเจ้า
3 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้ขา้ พเจ้าชีแ้ จง
ขอบเขตงานวิจยั ให้ฟังก่อนวางแผนการ
วิทยานิพนธ์
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4 เมือ่ มีอปุ สรรคระหว่างการทา
วิทยานิพนธ์อาจารย์ทป่ี รึกษาช่วยหา
หนทางแก้ปัญหา
5 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่
การแก้ไขสถานการณ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามแผน
6 อาจารย์ทป่ี รึกษามีการติดตาม
ความก้าวหน้าตามแผนงานวิทยานิพนธ์
7 อาจารย์ทป่ี รึกษาไถ่ถามความก้าวหน้า
ในงานวิทยานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ
8 อาจารย์ทป่ี รึกษาพยายามถาม หรือ
อธิบายให้ขา้ พเจ้าเข้าใจด้วยภาษาทีง่ า่ ย
9 อาจารย์ทป่ี รึกษาตอบคาถามข้าพเจ้าได้
ตรงประเด็น
10 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาชีแ้ นะและ
ช่วยเหลือเมือ่ ข้าพเจ้าไม่สามารถ
ดาเนินงานวิทยานิพนธ์ต่อได้
11 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้กาลังใจ เมือ่
ข้าพเจ้าท้อแท้
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แบบวัดคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
12 อาจารย์ทป่ี รึกษานัดพบและติดตาม
งานอย่างต่อเนื่อง
13 อาจารย์ทป่ี รึกษามีเวลาให้คาปรึกษา
ได้อย่าง เต็มที่
14 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาแนะนาในการ
ทางานวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง
15 อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตามงาน
วิทยานิพนธ์ขา้ พเจ้าอย่างใกล้ชดิ
16 อาจารย์ทป่ี รึกษารับฟั งความเห็นของ
ข้าพเจ้า
17 อาจารย์ทป่ี รึกษาพยายามเข้าใจใน
ข้อจากัดของข้าพเจ้า
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18 อาจารย์ทป่ี รึกษาสร้างความเป็ น
กันเอง ทาให้ขา้ พเจ้ากล้าทีจ่ ะขอ
คาปรึกษา
19 อาจารย์ทป่ี รึกษามีความรูใ้ นงาน
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
20 อาจารย์ทป่ี รึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์
งานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
21 เมือ่ เกิดอุปสรรคในการทางาน
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาชีแ้ นะ
ข้าพเจ้าได้ตามหลักวิชาการ
22 อาจารย์ทป่ี รึกษามีความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยั ของข้าพเจ้า
23 อาจารย์ทป่ี รึกษารูว้ ธิ กี ารวิจยั อย่าง
หลากหลาย
24 อาจารย์ทป่ี รึกษามีความรู้ ความ
เชีย่ วชาญในเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าทางาน
วิทยานิพนธ์
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แบบวัดคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
25 อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมเรียนรูแ้ ละแก้ไข
ปั ญหาในการวิทยานิพนธ์ไปพร้อมกับ
ข้าพเจ้า
26 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาปรึกษาตาม
หลักวิชาการ
27 อาจารย์ทป่ี รึกษาใช้ความรูท้ างทฤษฎี
ประกอบการให้คาปรึกษา
28 อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตามการทา
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าสม่าเสมอ
29 อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
ตามแผนทีว่ างไว้
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30 อาจารย์ทป่ี รึกษากระตุน้ ให้ขา้ พเจ้า
พยายามในการทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ยอ่
ท้อ
31 อาจารย์ทป่ี รึกษาโทรถามถึง
ความก้าวหน้างานวิทยานิพนธ์ของ
ข้าพเจ้า
32 อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตามงาน
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจากหลาย
ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ facebook e-mail
line
33 อาจารย์ทป่ี รึกษาจัดลาดับการติดตาม
นักศึกษา โดยติดต่อคนทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
แผนก่อน
34 อาจารย์ทป่ี รึกษารูก้ ระบวนการทัง้
หลักสูตรการศึกษา
35 อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตามนักศึกษาให้
ดาเนินงานวิทยานิพนธ์ให้ทนั ตามกาหนด
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แบบวัดคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
36 อาจารย์ทป่ี รึกษากระตุน้ ให้ขา้ พเจ้า
ทางานวิทยานิพนธ์ได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด
37 อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบระเบียบ
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์
38 อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบกระบวนการใน
การทางานวิทยานิพนธ์
39 อาจารย์ทป่ี รึกษาจะทักท้วงเมือ่
ข้าพเจ้าทางานวิทยานิพนธ์ขา้ มขัน้ ตอน
หรือผิดระเบียบ
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40 อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบถึงรายละเอียด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาเอกสารคาร้อง
ต่างๆ
41 อาจารย์ทป่ี รึกษาเข้าใจขัน้ ตอนในการ
ให้ความเห็น หรือลงนามในเอกสารคาร้อง
ต่างๆ
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ตอนที่ 9 แบบวัดผลสาเร็จในการทาวิ ทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
ค าชี้ แ จง: ขอให้ท่ า นพิจ ารณาข้อ ความแต่ ล ะข้อ อย่ า งละเอีย ด แล้ว ท าเครื่อ งหมาย O หรือ X
ทีต่ วั เลขให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
แบบวัดความเชื่ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
โปรดทาเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตวั เลข
โปรดอ่านข้อความและประเมิ นว่า
ไม่
จริ ง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริ งกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด
จริ ง
จริ ง
ที่สดุ
จริ ง
ไม่จริ ง จริ ง
ที่สดุ
1 ข้าพเจ้าเขียนงานวิทยานิพนธ์ได้ถกู ต้อง
ตามหลักไวยากรณ์
2 งานวิทยานิพนธ์เลือกใช้คาศัพท์
เฉพาะทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
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3 เขียนงานวิทยานิพนธ์ทม่ี กี ารจัด
เรียงลาดับและต่อเนื่อง
4 เขียนงานวิทยานิพนธ์ทเ่ี นื้อหามีความ
เป็ นเหตุเป็ นผล
5 ใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด
6 งานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามีการเขียน
ได้สนั ้ กระทัดรัด เข้าใจง่าย
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสาหรับการตอบแบบสอบถาม
¢ Have a nice day ¢
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ภาคผนวก ข
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับพิ จารณาโครงการวิ จยั ทีทาในมนุษย์
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.วินัย ดาสุวรรณ
ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน

หน่ วยงาน
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผศ.ดร.วิรณ
ิ ธิ ์ กิตติพชิ ยั
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์
ผศ.ดร.ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ภาคผนวก ง
รายละเอียดการวิ เคราะห์ข้อคาถาม

รายละเอียดการวิ เคราะห์ข้อคาถามแบบวัด
งานวิจยั เรื่อง ปั จจัยระดับบุคคลและคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทาวิทยานิพ นธ์อ ย่างมีประสิทธิภาพของนัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาหลักสูต รนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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แบบวัดมีทงั ้ หมด 8 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดที่ 2 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
ชุดที่ 3 แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
ชุดที่ 4 แบบวัดบรรยากาศในการวิจยั
ชุดที่ 5 แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั
ชุดที่ 6 แบบวัดความเชื่ออานาจในตนในการทาวิทยานิพนธ์
ชุดที่ 7 แบบวัดคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ชุดที่ 8 แบบวัดผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบวัดพฤติ กรรมการทาวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สรุปค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ด
องค์ประกอบ
1. การปฏิบตั ใิ นระยะเริม่ ต้นทาโครง
ร่างวิทยานิพนธ์
2. การปฏิบตั ใิ นระยะดาเนินการใน
การทาวิทยานิพนธ์

ทดลองใช้

เก็บข้อมูลจริง

0.921
(15 ข้อ)
0.868
(9 ข้อ)

0.923
(15 ข้อ)
0.876
(9 ข้อ)

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
การปฏิ บตั ิ ในระยะเริ่ มต้ นทาโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์
2 ปั ญหาการวิจยั สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั
4 ปั ญหาการวิจยั มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการศึกษาด้วย
การวิจยั
7 วัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นไปตามหัวข้อการวิจยั
ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (ต่อ)
ข้อความ
การปฏิ บตั ิ ในระยะเริ่ มต้ นทาโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์
9 ทบทวนวรรณกรรมทีค่ รอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.882
(8 ข้อ)
0.816
(5 ข้อ)

ค่าอานาจจาแนก

รหัสข้อ

0.526
0.547

Bpre_2
Bpre_4

0.643

Bpre_7

ค่าอานาจจาแนก

รหัสข้อ

0.714

Bpre_9
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10 มีการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เชื่อมโยงกับเรือ่ งที่
ศึกษาอย่างเป็ นระบบ
11 กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้อย่างชัดเจน
13 แผนการวิจยั สอดคล้องกับปั ญหาการวิจยั
15 กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
การปฏิ บตั ิ ในระยะดาเนิ นการในการทาวิ ทยานิ พนธ์
18 เครือ่ งมือทีใ่ ช้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
19 อภิปรายผลการวิจยั ตรงกับผลการศึกษา
20 บูรณาการความรูจ้ ากงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ
23 การเขียนงานวิจยั มีการจัดลาดับโครงสร้างเนื้อหาอย่าง
เป็ นระบบ
24 ดาเนินการวิจยั โดยคานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ

0.748

Bpre_10

0.733
0.779
0.580

Bpre_11
Bpre_13
Bpre_15

0.709
0.721
0.649
0.663

Bpos_18
Bpos_19
Bpos_20
Bpos_23

0.338

Bpos_24

ชุดที่ 2 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สรุปค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ด
องค์ประกอบ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์

ทดลองใช้

เก็บข้อมูลจริง

0.927

0.928

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.913
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(5 ข้อ)

(5 ข้อ)

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2 ข้าพเจ้าเพียรพยายามทางานวิจยั ทุกครัง้ เพื่อให้งาน
สาเร็จตามเป้ าหมาย
3 เมือ่ การวิจยั มีปัญหาอุปสรรค ข้าพเจ้าจะหาทางแก้ไขให้
งานสาเร็จลุล่วงไป
4 ข้าพเจ้าจะกาหนดเป้ าหมายการวิจยั ในระดับทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถของตนเอง
5 ข้าพเจ้าจะทางานวิจยั อย่างเต็มความสามารถทุกครัง้

(4 ข้อ)

ค่าอานาจจาแนก

รหัสข้อ

0.791

Mot_2

0.784

Mot_3

0.777

Mot_4

0.860

Mot_5

ชุดที่ 3 แบบวัดบุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก
สรุปค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ด
องค์ประกอบ
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก

ทดลองใช้

เก็บข้อมูลจริง

0.907

0.904

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.875
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(12 ข้อ)

(12 ข้อ)

(5 ข้อ)

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
ค่าอานาจจาแนก
บุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึ ก
3 ข้าพเจ้าทางานวิจยั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มกาลังและ
0.703
ความสามารถ
5 ข้าพเจ้ามีเป้ าหมายชัดเจนและมีการปฏิบตั เิ พื่อไปสู่
0.730
เป้ าหมายอย่างเป็ นขัน้ ตอน
7 ข้าพเจ้ามุง่ สู่ความเป็ นมาตรฐานทีด่ เี ยีย่ มในทุกสิง่ ทีข่ า้ พเจ้า
0.764
ทา
9 ข้าพเจ้าควบคุมตนเองให้ทางานวิจยั จนสาเร็จได้ ถึงแม้จะ
0.778
พบกับอุปสรรคใดๆ ก็ตาม
12 ข้าพเจ้าวางแผนอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ ะทาสิง่ ใดๆ
0.582

รหัสข้อ
Per_3
Per_5
Per_7
Per_9
Per_12

ชุดที่ 4 แบบวัดบรรยากาศในการวิ จยั
สรุปค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ด
องค์ประกอบ
บรรยากาศในการวิจยั

ทดลองใช้

เก็บข้อมูลจริง

0.838

0.838

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.761
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(9 ข้อ)

(9 ข้อ)

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
บรรยากาศในการวิ จยั
2 การเสนอขอทุนในการทาวิทยานิพนธ์
3 ความกระตือรือร้นของเพื่อนร่วมหลักสูตร
5 การยอมรับฟั งความเห็นของกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์
6 ความสะดวกในการใช้ e-database และเครือ่ งมือวิจยั
อื่นๆ
7 การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ
8 สนับสนุ นการทาวิทยานิพนธ์โดยมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ

(6 ข้อ)

ค่าอานาจจาแนก

รหัสข้อ

0.374
0.529
0.467

Cli_2
Cli_3
Cli_5

0.497

Cli_6

0.691
0.587

Cli_7
Cli_8

ชุดที่ 5 แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
สรุปค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ด
องค์ประกอบ
การรับรูค้ วามสามารถในการวิจยั

ทดลองใช้

เก็บข้อมูลจริง

0.815

0.814

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.786
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(6 ข้อ)

(6 ข้อ)

(5 ข้อ)

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
ค่าอานาจจาแนก
การรับรู้ความสามารถในการวิ จยั
1 ข้าพเจ้าสามารถนาเสนองานวิทยานิพนธ์ให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้
0.496
3 ข้าพเจ้าสามารถหาเครือข่ายมาร่วมทาวิทยานิพนธ์ได้
0.588
4 เมือ่ ทาวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ามันใจว่
่ าจะสามารถเขียน
0.612
รายงานการวิจยั ได้ถูกต้อง
5 เมือ่ ถึงกาหนดส่งงานวิทยานิพนธ์ในแต่ละครัง้ ข้าพเจ้า
0.612
มันใจว่
่ าจะสามารถทาส่งได้ทนั เวลา
6 ข้าพเจ้ามันใจว่
่ าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
0.544
ประมวลผลงานวิทยานิพนธ์ได้อย่างคล่องแคล่ว

รหัสข้อ
Eff_1
Eff_3
Eff_4
Eff_5
Eff_6

ชุดที่ 6 แบบวัดความเชื่ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
สรุปค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ด
องค์ประกอบ

ทดลองใช้

เก็บข้อมูลจริง

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ความเชื่ออานาจในตนในการทา
วิทยานิพนธ์

0.764
(5 ข้อ)

0.778
(5 ข้อ)

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
ความเชื่ออานาจในตนในการทาวิ ทยานิ พนธ์
1 เมือ่ ข้าพเจ้าตัง้ ใจทางานวิจยั อย่างเต็มความสามารถแล้ว
ข้าพเจ้าเชื่อว่าวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมีประสิทธิภาพ
2 การทีข่ า้ พเจ้าได้รบั ความช่วยเหลือจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
ขึน้ อยูก่ บั การทีข่ า้ พเจ้าเข้าขอคาปรึกษาจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาอยูเ่ สมอ
4 การทีข่ า้ พเจ้าทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จ ข้าพเจ้าต้องใช้
ความพยายามและตัง้ ใจจริง

0.608
(3 ข้อ)

ค่าอานาจจาแนก

รหัสข้อ

0.474

Con_1

0.412

Con_2

0.399

Con_4

ชุดที่ 7 แบบวัดคุณลักษณะที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
สรุปค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ด
องค์ประกอบ

ทดลองใช้

เก็บข้อมูลจริง

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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1. การวางแผนร่วมกับนักศึกษา
2. การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่
นักศึกษา
3. ความรูค้ วามเข้าใจในวิทยานิพนธ์
4. การติดตามความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์
5. การรับรูข้ อ้ กาหนดในการจบ
การศึกษา

0.935
(9 ข้อ)
0.953
(9 ข้อ)
0.956
(9 ข้อ)
0.866
(6 ข้อ)
0.908
(8 ข้อ)

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
การวางแผนร่วมกับนักศึกษา
1 อาจารย์ทป่ี รึกษามีความเข้าใจในภาระรับผิดชอบอื่นของ
ข้าพเจ้า
3 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้ขา้ พเจ้าชีแ้ จงขอบเขตงานวิจยั ให้ฟัง
ก่อนวางแผนการวิทยานิพนธ์
4 เมือ่ มีอุปสรรคระหว่างการทาวิทยานิพนธ์อาจารย์ท่ี
ปรึกษาช่วยหาหนทางแก้ปัญหา
5 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการแก้ไข
สถานการณ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามแผน
6 อาจารย์ทป่ี รึกษามีการติดตามความก้าวหน้าตาม
แผนงานวิทยานิพนธ์
8 อาจารย์ทป่ี รึกษาพยายามถาม หรืออธิบายให้ขา้ พเจ้า
เข้าใจด้วยภาษาทีง่ ่าย

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (ต่อ)
ข้อความ
การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นักศึกษา
13 อาจารย์ทป่ี รึกษามีเวลาให้คาปรึกษาได้อย่างเต็มที่

0.939
(9 ข้อ)
0.953
(9 ข้อ)
0.956
(9 ข้อ)
0.862
(6 ข้อ)
0.908
(8 ข้อ)

0.907
(6 ข้อ)
0.914
(4 ข้อ)
0.931
(5 ข้อ)
0.775
(3 ข้อ)
0.860
(5 ข้อ)

ค่าอานาจจาแนก

รหัสข้อ

0.740

Pln_1

0.718

Pln_3

0.801

Pln_4

0.647

Pln_5

0.778

Pln_6

0.806

Pln_8

ค่าอานาจจาแนก

รหัสข้อ

0.829

Cou_4
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14 อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาแนะนาในการทางานวิทยานิพนธ์
อย่างต่อเนื่อง
15 อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตามงานวิทยานิพนธ์ขา้ พเจ้าอย่าง
ใกล้ชดิ
17 อาจารย์ทป่ี รึกษาพยายามเข้าใจในข้อจากัดของข้าพเจ้า
ความรู้ความเข้าใจในวิ ทยานิ พนธ์
20 อาจารย์ทป่ี รึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์งานวิทยานิพนธ์
ของข้าพเจ้า
22 อาจารย์ทป่ี รึกษามีความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ของ
ข้าพเจ้า
23 อาจารย์ทป่ี รึกษารูว้ ธิ กี ารวิจยั อย่างหลากหลาย
24 อาจารย์ทป่ี รึกษามีความรู้ ความเชีย่ วชาญในเรือ่ งที่
ข้าพเจ้าทางานวิทยานิพนธ์
27 อาจารย์ทป่ี รึกษาใช้ความรูท้ างทฤษฎีประกอบการให้
คาปรึกษา
การติ ดตามความก้าวหน้ าในการทาวิ ทยานิ พนธ์
28 อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตามการทาวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
สม่าเสมอ
29 อาจารย์ทป่ี รึกษาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ
ข้าพเจ้าตามแผนทีว่ างไว้
31 อาจารย์ทป่ี รึกษาโทรถามถึงความก้าวหน้างาน
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
การรับรู้ข้อกาหนดในการจบการศึกษา
34 อาจารย์ทป่ี รึกษารูก้ ระบวนการทัง้ หลักสูตรการศึกษา
37 อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบระเบียบ ข้อกาหนดในการทา
วิทยานิพนธ์
38 อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบกระบวนการในการทางาน
วิทยานิพนธ์
ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (ต่อ)
ข้อความ
39 อาจารย์ทป่ี รึกษาจะทักท้วงเมือ่ ข้าพเจ้าทางาน
วิทยานิพนธ์ขา้ มขัน้ ตอนหรือผิดระเบียบ

0.881

Cou_5

0.838

Cou_6

0.685

Cou_8

0.872

Kno_2

0.841

Kno_4

0.810
0.770

Kno_5
Kno_6

0.804

Kno_9

0.719

Fol_1

0.768

Fol_2

0.469

Fol_5

0.690
0.816

Fin_1
Fin_4

0.797

Fin_5

ค่าอานาจจาแนก
0.578

รหัสข้อ
Fin_6
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40 อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบถึงรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดทาเอกสารคาร้องต่างๆ

0.603

Fin_7

ชุดที่ 8 แบบวัดผลสาเร็จในการทาวิ ทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
สรุปค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ด
องค์ประกอบ

ทดลองใช้

เก็บข้อมูลจริง

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ผลสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์เป็ น
ภาษาอังกฤษ

0.923
(6 ข้อ)

ข้อคาถามทีผ่ ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
ผลสาเร็จในการทาวิ ทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
2 งานวิทยานิพนธ์เลือกใช้คาศัพท์เฉพาะทีถ่ ูกต้องและ
เหมาะสม
3 เขียนงานวิทยานิพนธ์ทม่ี กี ารจัดเรียงลาดับและต่อเนื่อง
5 ใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด
6 งานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามีการเขียนได้สนั ้ กระทัดรัด
เข้าใจง่าย

0.929
(6 ข้อ)

0.883
(4 ข้อ)

ค่าอานาจจาแนก

รหัสข้อ

0.803

Eng_2

0.746
0.746
0.700

Eng_3
Eng_5
Eng_6

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั

นางสาวณัฐมน ตัง้ พานทอง
17 สิงหาคม 2525
กรุงเทพมหานคร
386/50 ซอยเพชรบุร ี 12 ถนนเพชรบุร ี
งววงถนนเพชรบุร ี เวตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
ตางหน่งหน้าทีก่ ารงานปั จจุบนั นักทรัพยากรบุคคล
สถานทีท่ างานปั จจุบนั
กองทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2560

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนศรีอยุธยา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาวาจิตวิทยางละการงนะงนว
จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาวาจิตวิทยาอุตสาหกรรมงละองค์การ
จาก คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาวาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

