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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีการศึกษา 2557 จานวน 51 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของ
นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยแยกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านความ
ตรงต่อเวลา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า โดยรวมและรายด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยมีประสิทธิผลมากเนื่องจากนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไป
ปฏิบัติได้อยูใ่ นระดับมากและจากการสัมภาษณ์พบว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ทาให้ทราบแนวทางในการดาเนิน งานวิจัยที่ถูกต้อง สามารถค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับงานวิจัยได้ ทาให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง สามารถนาความรู้ที่ได้ไปให้คาแนะนาปรึกษาสาหรับ
เพื่อนนักศึกษาและบุคคลอื่นได้และการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีส่วนในการกระตุ้นหรือเป็นกาลังใจให้นักศึกษา
ทางานเสร็จเร็วขึ้น เพราะเมื่อนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยแล้ว จะส่งผลให้นักศึกษา
สามารถทางานวิจัยได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น การพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนนักศึกษาในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาวิจัย และยังได้รับคาแนะนาจาก
อาจารย์อีกด้วย
คาสาคัญ : ประสิทธิผล การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจยั หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
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THESIS WORKSHOP EFFECTIVENESS OF FAR EASTERN UNIVERSITY STUDENTS
IN MASTER OF EDUCATION
Patchareewan Kijmee 1* Sukanya Nimanant 2
Abstract
The research titled “Thesis Workshop Effectiveness of Far Eastern University Students
in Master of Education” aimed to investigate the thesis workshop effectiveness of Far Eastern
University students in Master of Education. The population used in this study was Master of
Education graduates from Far Eastern University in the academic year 2014 numbering 51 people.
The tools used in this research were questionnaires about the thesis workshop effectiveness of
Far Eastern University students in Master of Education and interviews. The data were analyzed by
frequency, percentage, mean and standard deviation and the interviews were analyzed by content
analysis.
The findings were as follows: According to the thesis workshop effectiveness of Far
Eastern University students in Master of Education divided into 3 aspects; quality, quantity and
punctuality, most respondents thought that thesis workshop effectiveness because the students
could apply the knowledge gained from the thesis workshop into practice at high level as the
whole picture and each aspect. In addition, the results of interviews showed that found this thesis
workshop was beneficial to students in many cases, such as to know how to conduct a research
correctly, to be able to search literature reviews and to select appropriate statistics for researches,
to help the students develop themselves, to be able to apply gained knowledge to give advices
to fellow students and others. In addition, the thesis workshop contributed to stimulate or
encourage the students to get work done faster because when the students had knowledge and
understanding of the research process, it helped them be able to conduct researches much faster.
Moreover, having a meeting with their advisors and fellow students while attending the workshop
helped the students have an opportunity to exchange experiences in conducting researches and
be guided by their advisors as well.
Keyword : Effectiveness, Thesis Workshop, Master of Education
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บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นการศึกษาชั้นสูงที่มีพันธกิจใน
การผลิตองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม ผลิตผู้นาทางปัญญาชั้น “หัวกระทิ ” (elites) หรือมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะด้าน (วิชัย ตันศิริ, 2549, 177) ดังนั้น หลักสูตร
มหาบัณฑิตจึงให้ความสาคัญต่อการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2552, 16) ในฐานะหน่วยงานกากับและส่งเสริมการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้กาหนด
ปรัชญาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไว้ว่า “หลักสูตรปริญญาโทมุ่งเน้นการพัฒนาความชานาญทางด้านการวิจัย
หรือพัฒนาความชานาญระดับสูงทางวิชาชีพ” หลักสูตรจึงเน้นการค้นคว้าวิจัยที่นาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์หรือ
อาจผสมผสานระหว่างการศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระซึ่งเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคมชุมชนรวมทั้งสถาบันอุดมศึ กษาทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งกาหนด
โครงสร้างหลักสูตรสาหรับปริญญาโท มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก เน้น
การวิจัยโดยการทาวิทยานิพนธ์ และแผน ข เน้นการศึกษางานรายวิ ชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการ
ค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโทสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์จรรโลงงานวิชาการ เชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
การบริหารการศึกษา เป็นศาสตร์เกี่ย วข้องกับการดาเนินงานทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ สถานศึกษา
หลักสูตร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตาราเรียนและอาคารสถานที่ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทุกอย่างทางการศึกษาโดย
มีผลผลิต คือ นักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด (โสภนา สุดสมบูรณ์, 2550, 2) การดาเนินการดังกล่าวนั้น
ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ผู้บริหาร
และผู้ร่วมงานจาเป็นต้องรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการและแนวทางการ
บริหารการศึกษาได้อย่างเหมาะสม (มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2553, 1) ปัจจุบันสถาบันอุดมศึ กษาต่าง ๆ มี
หลักสูตรผลิตผู้บริหารการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถสร้างผู้เรียนจบให้มี
ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีพื้นฐานความคิดและพื้นฐานตามหลักวิชาที่จะออกไปเป็นผู้บริหารที่มีความ
เป็นผู้นา (Leadership) มีประสิทธิภาพในการทางานและมีธรรมาภิบาล เพราะผู้บริหารการศึกษาต้องเป็น
ผู้ออกแบบและจัดระบบการศึกษาทั้งระบบความคิดและระบบการบริหาร รวมถึงการนาเอาทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาไปบริหารให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาตามที่ระบบการศึกษาของประเทศต้องการ (เกษม วัฒนชัย,
2546, 2) การศึ ก ษาค้ น คว้ าศาสตร์ ด้ า นการบริ หารการศึ ก ษามี มายาวนานทั้ งนั ก วิ ชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิดทฤษฎี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการทางสาขาการบริหารการศึกษา มักจะใช้ “การวิจัย”
เป็นแนวทางในการศึกษาและแสวงหาความรู้ นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้า และวิจัยในรูปแบบของปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ไว้อย่างมากมาย (ศักดิ์ไทย
สุรกิจบวร, 2548, 1)
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แต่อย่างไรก็ตาม การทาวิทยานิพนธ์เป็นงานที่ต้องอาศัยพลังความคิดหรืองานทางสมองในการ
ประมวลผลข้อมูล เป็นงานทางปัญญาความคิด (Cognitive work) อาศัยแรงกาย (Physical work) ในการทา
และสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ดังที่ นฤมล เนตรวิเชียร (2556, 1) ได้กล่าวว่า นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์จะต้องมี
การค้นคว้าหาข้อมูล เข้าหาความรู้ สร้างแบบจาลองทางความคิดและใช้สมาธิ ความตั้งใจสูง ดังนั้นการที่จะ
สามารถบรรลุผลดังกล่าวได้นั้น นักศึกษาต้องมีความรู้ มีระบบที่ดีในการคิ ด การทางาน มีความรู้ความสามารถ
เพราะจะช่วยให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพ ส่งผลให้ สาเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตรกาหนด (ทองสง่า ผ่องแผ้ว,
2550, 24) แต่ในปัจจุบันบางสาขาวิชาในหลายมหาวิทยาลัย นักศึกษาไม่สามารถทาวิทยานิพนธ์ได้สาเร็จตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งการที่นักศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด ก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบหลายประการ เช่ น สาขาวิ ชาไม่สามารถรับนั กศึ กษาได้ ตามแผน เนื่ อ งจากมี
นักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา การขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพราะอาจารย์มีภาระที่จะต้องดูแล
นักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ทาให้เกิดการสูญเสียทางการศึกษาทั้งในส่วนตัวและสังคมโดยส่วนรวม และยัง
ส่งผลต่อคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอีกด้วย (นฤมล เนตรวิเชียร, 2556, 1-2)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนระดับ ปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา ซึ่งทาง
คณะศึกษาศาสตร์มีความตระหนักและมองเห็นความสาคัญในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้สาเร็จ
การศึกษาได้ภายในเวลาที่กาหนด จึงได้ มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยให้กับนักศึกษาที่เรียนในสาขา
นี้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะหรือความชานาญ เกิดทัศนคติและจริยธรรมที่ดี ในการทา
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ โดยเริ่มการอบรมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 แต่ที่ผ่านมาทางคณะศึกษาศาสตร์ ยังไม่
เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยว่า ภายหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยแล้ว นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจนบรรลุผลตรงตามเป้าหมายและสาเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กาหนดหรือไม่ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของ Chemers and
Ayman (อ้างใน สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์, 2554, 38) และประเมินเฉพาะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ หมายถึง
การที่นักศึกษามีความสามารถในการทางานวิจัยได้ถูกต้อง มีความประณีต ความเรียบร้อยของผลงาน และมี
ความตระหนักถึงคุณธรรม และจริยธรรม ของนักวิชา ด้านปริมาณ หมายถึง จานวนผลงานวิจัยที่นักศึกษาทา
สาเร็จโดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กาหนดหรือปริมาณงานที่ควรจะทาได้ในเวลาหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็น
และ ด้านความตรงต่อเวลา หมายถึง การวางแผนในการทางานวิจัยของนักศึกษาให้เสร็จภายในเวลาที่หลักสูตร
กาหนด โดยคานึงถึงความสม่าเสมอในการทางานและการตรงต่อเวลา มีการแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการทางาน
และสามารถนาเสนอผลงานตลอดจนเข้าสอบงานวิจัยได้ตามกาหนดเวลา
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานวิจัยให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการตอบแบบสอบถามครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น ปีการศึกษา 2557 จานวน 51 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีลาดับการสร้างดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ตารา ต่าง ๆ รวมทั้งคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์แ ละงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิผล
2. กาหนดขอบเขต และประเด็นสาคัญที่ต้องการศึกษา
3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามประสิทธิ ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของนักศึกษา โดยผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการประเมินประสิทธิผลของ Chemers and Ayman (อ้างใน สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์, 2554, 38)
และประเมินเฉพาะ 3 ด้าน ได้แก่ด้านคุณภาพ จานวน 18 ข้อ ด้านปริมาณ จานวน11 ข้อ และ ด้านความตรงต่อเวลา
จานวน 8 ข้อ รวมทั้งสิ้นจานวน 37 ข้อ
4. จากนั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้า งขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาเลือกข้อที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากเป็ น งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารงานวิ จั ย ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นผู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
ให้กับนักศึกษาเอง ซึ่งเป็นการวัดผลตามสภาพจริง ไม่ใช่เป็นแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงไม่
สามารถนาไปทดลองใช้กับกลุ่มอื่นได้
ชุดที่ 2 การสัมภาษณ์
ผู้วิจัยสร้างคาถามในการสัมภาษณ์ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อมูลในแบบสอบถาม
จานวน 2 ข้อ คือ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยมีประโยชน์อย่างไร และ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยมีส่วนช่วยในการกระตุ้นหรือเป็นกาลังใจในการทางานวิจัยของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง และบางส่วนส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
2. ผู้วิจัยดาเนินการส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 จานวน 51 ชุด
โดยได้รับแบบสอบถามคืนครบทั้ง 51 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
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พัชรีวรรณ กิจมีและคณะ

3. จากนั้นผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล พบว่า มีความสมบูรณ์ทุกฉบับ
จึงนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ต่อไป
ชุดที่ 2 การสัมภาษณ์
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์นักศึกษา จานวน 10 คน ซึ่งมีการจดบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล
จากนั้นนามาเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนาไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ และร้อยละ
นาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย ในการตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้อง
เลือกตอบแต่ละข้อเพียงคาตอบเดียว ว่า ปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้ หากผู้ตอบแบบสอบถามเลือกปฏิบัติได้
ให้เลือกระดับปฏิบัติ ซึ่งมีเกณฑ์การให้ความหมาย ดังนี้
3 หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยมีประสิทธิผลมากเนื่องจากนักศึกษาสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติจนบรรลุผลตรงตามเป้าหมายในระดับมาก
2 หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย มีประสิทธิผลปานกลางเนื่องจากนักศึกษา
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติจนบรรลุผลตรงตามเป้าหมายในระดับ
ปานกลาง
1 หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย มีประสิทธิผลน้อยเนื่องจากนักศึกษาสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติจนบรรลุผลตรงตามเป้าหมายในระดับน้อยเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยประสิท ธิผ ลการอบรมเชิ งปฏิบั ติก ารงานวิ จั ยของนั กศึ ก ษาหลัก สูตรศึก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ผู้วิจัยประยุกต์มาจากเกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสิงห์ (2538, 9) เป็น 3 ระดับ
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย มีประสิทธิผลมาก
เนื่องจากนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติ จนบรรลุผล
ตรงตามเป้าหมายในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย มีประสิทธิผลปาน
กลางเนื่องจากนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติ จน
บรรลุผลตรงตามเป้าหมายในระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย มีประสิทธิผลน้อย
เนื่องจากนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติ จนบรรลุผล
ตรงตามเป้าหมายในระดับน้อย
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ นาเสนอประกอบการ
บรรยาย
ชุดที่ 2 การสัมภาษณ์
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมาทาการวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอเป็น
ความเรียง
ผลการวิจัยจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ประสิ ท ธิ ผ ลการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านความตรงต่อเวลา พบว่า ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า โดยรวมและรายด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย มีประสิทธิผลมาก
เนื่องจากนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติจนบรรลุผลตรงตาม
เป้าหมายในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านคุณภาพ โดยรวมพบว่า นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
ไปปฏิบัติจนบรรลุผลตรงตามเป้าหมายในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ตระหนักว่า ในการนาข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ในงานวิจัยจะต้องมีการเขียนอ้างอิงทุกครั้ง รองลงมาได้แก่ เลือก
หั ว ข้ อ งานวิ จัย ได้สอดคล้อ งกับ ปัญหาการวิ จัย และแนวคิด การวิจั ย รู้ วิ ธี เ ขี ยนวัต ถุป ระสงค์ข องการวิจัยให้
สอดคล้อ งกับ ชื่ อ เรื่อ ง ปั ญ หาการวิจั ย รวมทั้ ง ค าถามการวิ จัย และ/หรื อสมมติฐานการวิจั ย และกาหนด
กลุ่มเป้าหมายหรือประชากรและ/หรือกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม
ด้านปริมาณ โดยรวมพบว่า นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
ไปปฏิบัติจนบรรลุผลตรงตามเป้าหมายในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ตระหนักว่า วิธีดาเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถตอบปัญหาของการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้ และกาหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้สอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย รองลงมาได้ แ ก่ ตั้ งค าถามงานวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ด้ า นความตรงต่ อ เวลา โดยรวมพบว่ า นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติจนบรรลุผลตรงตามเป้าหมายในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นาเสนอผลงานและเข้าสอบงานวิจัยได้ทันตามกาหนดเวลา รองลงมาได้แก่ แก้ไขปัญหาในแต่
ละกิจกรรมได้สาเร็จตามกรอบเวลาที่กาหนด และเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแนวทางในการวิจัย
อย่างสม่าเสมอ
ส่ ว นการสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ ประโยชน์ ใ นการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารงานวิ จั ย ที่ ท างคณาจารย์ ข อง
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดให้กับนักศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ครั้งนี้เป็นประโยชน์ ทาให้รู้แนวทางและวิธีในการดาเนินการวิจัยที่ถูกต้อง สามารถค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยได้ ทาให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง นาความรู้ที่ได้ไปให้คาแนะนา
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ปรึกษาสาหรับเพื่อนนักศึกษาและบุคคลอื่นได้ ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติ การงานวิจัยฯ มีส่วนช่วยในการกระตุ้น
หรือเป็นกาลังใจให้นักศึกษาทางานวิจัยให้ เสร็จเร็วขึ้นหรือไม่ ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยฯ มีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นหรือเป็นกาลังใจให้นักศึกษาทางานเสร็จเร็วขึ้น
เพราะเมื่อนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยแล้ว จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถทางานวิจัยได้
รวดเร็วขึ้น และมีกาลังใจในการทาวิจัย นอกจากนั้น การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนนักศึกษาในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาวิจัย และได้รับคาแนะนาจาก
อาจารย์อีกด้วย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ ดังนามาอภิปรายผลดังนี้
ด้านคุณภาพ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตระหนักว่า ในการนาข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ในงานวิจัย
จะต้องมีการเขียนอ้างอิงทุกครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณาจารย์ได้สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาว่า การ
ทางานวิจัยเป็นงานที่ต้องอาศัยพลังความคิดหรือพลังงานทางสมองในการประมวลผลข้อมูล เป็นงานทางปัญญา
ความคิด โดยอาศัยแรงกาย แรงใจ ในการทาและสร้าง สรรค์งานวิจัย ซึ่งเป็นคุณความดีที่ควรยกย่องชมเชย
ดังนั้น เมื่อนักศึกษามีการนาผลงานวิจัยของผู้อื่นมาใช้ประกอบในการทาวิจัยของตนเอง ควรแสดงความซื่อสัตย์
และให้เกียรติต่อภูมิรู้ โดยการเขียนอ้างอิงเจ้าของผลงานไว้ทุกครั้ง อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (2555,
หน้า 24) ได้มีการจัดรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา (923102)ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการเตรียมนักศึกษาให้มี
ความรู้ในการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสวิพากษ์ผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา จึงทาให้นักศึกษามี
ทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการอ้างอิงสารสนเทศในการวิจัยและจากเอกสาร อื่น ๆ ในระดับมาก
สอดคล้องกับ นฤมล เนตรวิเชียร (2556, 1) ทีไ่ ด้กล่าวว่า นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์จะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูล
เข้าหาความรู้ สร้างแบบจาลองทางความคิดและใช้สมาธิ ความตั้งใจสูง ดังนั้นการที่จะสามารถบรรลุผลดังกล่าว
ได้นั้น นักศึกษาต้องมีความรู้ มีระบบที่ดีในการคิด การทางาน มีความรู้ความสามารถ จะช่วยให้วิทยานิพนธ์มี
คุณภาพ ส่งผลให้สาเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตรกาหนด และสอดคล้องกับ กานดา ณ ถลาง (อ้างใน งามตา
ตันนุกูล, 2538, หน้า 12) ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาว่า การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ควร
จะเป็นเพียงเพื่อถ่ายทอดความรู้แต่เพียงประเภทเดียว หากควรจะเป็นเพื่อที่จะให้เกิดพลังในการคิดมากกว่าที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ออกไปในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางการศึกษาก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่สาคัญที่สุดที่เป็นความมุ่งหวัง
ของบัณฑิตในขั้นนี้คือ พลังที่เขาจะคิดต่อไป พลังที่จะคิดนี้เป็นของสาคัญมากกว่าการถ่ายทอดการเรียนรู้ทาง
การศึกษาในระดับนี้ โดยเหตุที่ว่ามุ่งลึกและดิ่งเดียวไปในสายวิชาการ จึงเป็นการสืบเสาะแสวงหาในขอบข่ายของ
วิชาการที่บริสุทธิ์ด้วย ไม่ใช่จะมุ่งประยุกต์อย่างเดียว แต่โดยความมุ่งหวังในการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาแล้วความรู้
บริสุทธิ์ทางวิชาการเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง และโอกาสที่จะต้องเกิดให้แก่บุคคลแต่ละบุคคลที่จะดิ่งเดียวเสาะแสวงหาไป
ในโลกทางวิทยาการ มิฉะนั้นแล้วจะไม่มีที่ทางตรงไหนที่จะให้คนได้มาสืบเสาะแสวงหาความรู้อย่างบริสุทธิ์นี้ได้
ด้านปริมาณ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตระหนักว่า วิธีดาเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ
การได้ ม าซึ่ งข้ อ มู ล ที่ ส ามารถตอบปั ญ หาของการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ที่ ก าหนดไว้ ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่องมาจาก นักศึกษามีความตระหนักว่า การที่จะทางานวิจัยให้มีคุณภาพนั้น นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจใน
กระบวนการทาวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะต้องมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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มีความเชื่อมั่นและสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้ สอดคล้องกับคากล่าวของ Walliman & Buckler (อ้างใน
งามตา ตันนุกูล, 2538, หน้า 16) ที่กล่าวว่าการทาวิทยานิพนธ์ เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ของตนเองของนักศึกษา ที่ได้ศึกษามาเป็นการแสดงให้เห็นถึงทักษะความรู้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การอภิปรายผลข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ
การจัดระบบการเรียนที่ดีของนักศึกษา และการนาเสนอผลงานที่ชัดเจน ทาให้การถ่ายทอดความรู้ แนวความคิด
และประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ ฉลาด จันทรสมบัติ และทองสง่า ผ่องแผ้ว (2553, หน้า 38)
ได้เสนอลักษณะสาคัญของวิทยานิพนธ์ไว้ ว่า วิทยานิพนธ์เป็นเครื่องมือทางการศึกษาซึ่งใช้วัดความเตรียมพร้อม
สาหรับงานอาชีพในอนาคตของนักศึกษา มีสมมติฐานหรือข้อเสนอที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือกาหนดแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าได้ มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข่าวสาร ตลอดจนทดลองเพื่อแสดงและพิสูจน์สมมติฐานหรือ
ข้อเสนอโดยผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบระเบียบ มีลักษณะเป็นการค้นคว้าทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่เป็น
ความรู้แก่ผู้อื่นได้ และเป็นผลงานคนเดียว ฉะนั้นนักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะตั้งปัญหา เลือกวิธีที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา แสดงผลการทดลองแล้วสรุปผลออกมาได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
ด้านความตรงต่อเวลา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นาเสนอผลงานและเข้าสอบงานวิจัยตาม
กาหนดเวลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนนักศึกษาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาวิจัย และได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ ซึ่งสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้ให้ข้อมูลว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยฯ เป็นการกระตุ้นให้นักศึ กษา
มีความกระตือรือร้นมากขึ้น บางครั้งเราไม่เข้าใจหรือค้นคว้าแล้ว ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็จะมีอาจารย์และเพื่อน
คอยให้คาปรึกษา” และ “การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยฯ มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ทางานเสร็จเร็วขึ้นมาก ถ้าหาก
นักศึกษาขาดผู้ชี้แนะให้ก็ไม่สามารถที่จะทางานวิจัยให้ประสบความสาเร็จได้ ในการที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
การจัด Workshop ช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้ากับงานวิจัยของตนเอง และทาวิจัย
ได้ถูกต้อง สาเร็จตามสิ่งที่คาดหวัง ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553, หน้า 15)
ที่ ก ล่ า วว่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น เครื่ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ งความสามารถและความประณี ต ของผู้ เ ขี ย น
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมี “งานวิจัย” ในเบื้องต้นที่มีคุณภาพตามข้อกาหนด ทั้งทางด้านเนื้อหาขึ้นอยู่
กับความถูกต้องและคุณค่าทางวิชาการเป็นสาคัญ และการนาเสนอผลการวิจัยในลักษณะรูปเล่ม “วิทยานิพนธ์”
จาเป็นต้องมีคุณภาพของรูปเล่มด้วย
สรุป
ผลการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านความตรงต่อเวลา
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า โดยรวมและรายด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
มีประสิทธิผลมากเนื่องจากนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไปปฏิบัติ
จนบรรลุผลตรงตามเป้าหมายในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านคุณภาพ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ตระหนักว่า ในการนาข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ในงานวิจัยจะต้องมีการเขียนอ้างอิงทุกครั้ง ด้านปริมาณ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตระหนักว่า วิธีดาเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถตอบปัญหา
ของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้ และกาหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้สอดคล้องกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และด้านความตรงต่อเวลา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นาเสนอผลงานและเข้าสอบ
งานวิจัยได้ทันตามกาหนดเวลา ส่วนการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประโยชน์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยที่ทาง
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พัชรีวรรณ กิจมีและคณะ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดให้กับนักศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ ก ารในครั้ งนี้ ท าให้ รู้ แ นวทางและวิ ธี ใ นการด าเนิ น การวิ จั ย ที่ ถู ก ต้ อ ง สามารถค้ น หาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยได้ ทาให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง ส่วนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานวิจัยฯ มีส่วนช่วยในการกระตุ้นหรือเป็นกาลังใจให้นักศึกษาทางานวิจัยให้เสร็จเร็วขึ้ นหรือไม่ ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยฯ มีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นหรือเป็น
กาลังใจให้นักศึกษาทางานเสร็จเร็วขึ้น เพราะเมื่อนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยแล้ว จะส่งผล
ให้นักศึกษาสามารถทางานวิจัยได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนมีกาลังใจในการทาวิจัยให้สาเร็จภายในเวลาที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านคุณภาพของผลงาน ควรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักและเทคนิคของการสกัด ข้อมูล ที่ ส าคั ญ
ออกมาจากวรรณกรรม/เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านปริมาณผลงาน ควรเน้นวิธีการอบรมที่เปิดโอกาสให้นักศึก ษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ าก
ประสบการณ์การทาวิจัยมากกว่าการนั่งฟังบรรยายจากวิทยากรเพียงด้านเดียว เพื่อให้นักศึกษาได้ แสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการทาวิจัยอย่างหลากหลาย
และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการวิจัยของตนเองได้
3. ด้านความตรงต่อเวลาในการทางาน ควรฝึกให้นักศึกษาดาเนินการทางานวิจัยได้ตามกาหนดเวลา
ที่วางไว้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทาวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานว่า ประสบความสาเร็จหรือไม่ อย่างไร
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