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บทคัดย่อ 

 บทความนี� มีวตัถุประสงคเ์พื&อระบุและชี� ปัญหาที&พบในงานวจิยั ทั�งที&เป็นสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั จากการที&ผูเ้ขียนไดส้อบงานสาร
นิพนธ์/วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลาย ๆ ครั� ง และหลาย ๆ สถาบนั จะพบปัญหาในงาน
ของนกัศึกษาที&ไดล้งทะเบียนขอขึ�นสอบสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ในการสอบแต่ละครั� งที&ไมแ่ตกต่างกนั และ
แมว้า่กรรมการในการสอบแต่ละคนมีมาตรฐานของแต่ละทา่น  เวลาสอบสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ทาํใหเ้กิด
ปัญหาในการพิจารณางานของนกัศึกษาในบางประเด็นต่างกนั แต่ทุกทา่นกม็กัจะให้ขอ้คิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ คลา้ย ๆ กนั ซึ& งสามารถเขียนเป็นประเด็น เพื&อให้นกัศึกษา อาจารยผ์ูที้&ปรึกษา หรือกรรมการสอบได้
พิจารณากนั ซึ& งปัญหาที&พบบอ่ย ๆ สามารถแบง่ออกได ้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นเชิงวชิาการ และประเด็น
เนื�อหา ซึ& งประเด็นเนื�อหาสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์สามารถแบง่ออกได ้ ดงันี�  1) การใชค้าํ 2) การเขียนความ
เป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 3) การตั�งสมมุติฐาน 4) การนิยามศพัท ์ 5) การทบทวนวรรณกรรมที&
เกี&ยวขอ้ง 6) การสุ่มตวัอยา่ง 7) การสรุปผลตาราง 8) การอภิปรายผล  และ  9) ขอ้เสนอแนะ  
 
คําสําคัญ 

 สารนิพนธ์, วทิยานิพนธ์, ปัญหางานสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ 
 
บทนํา 
 การจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตวทิยาลยั มีวตัถุประสงคที์&สาํคญัประการหนึ&งคือ เสริมสร้างและ
พฒันาทกัษะในการทาํวจิยั และสามารถนาํบทวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการศึกษาใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม ดงัที&บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั (2556) มีปรัชญาวา่ ส่งเสริม
การศึกษาคน้ควา้วจิยั เพื&อองคค์วามรู้คูคุ่ณธรรม มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ไดก้าํหนดโครงสร้าง
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาแผน ก ตอ้งมีวทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิจ และแผน ข สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิจ 
(มมร.วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง, 2556)  
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ไดมี้วชิาที&เรียนเกี&ยวกบัการทาํวจิยั คือ GS5007 ระเบียบวธีิวจิยั 
เป็นพื�นฐานสาํคญัสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  และเพิ&มเติมความรู้และทกัษะดว้ยการจดั Intensive 
 
 
 

 
* ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
**อาจารย์ประจาํบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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workshop ในแต่ละภาคเรียน (มมร.วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง, 2556) เพื&อใหน้กัศึกษาไดมี้ความเขา้ใจและทกัษะ
มากพอสาํหรับการจดัทาํงานวจิยัที&ดี และเป็นผลงานวชิาการที&มีความน่าเชื&อถือ 
 แต่นกัศึกษายงัมีปัญหาในการทาํวจิยั ทั�งในรูปแบบสารนิพนธ์และวทิยานิพนธ์ ไมต่่างกนั โดย
ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเป็นกรรมการสอบป้องกนัสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลายครั� ง สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาในการทาํวจิยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทที&พบ นาํมาเขียนเพื&อใหน้กัศึกษาไดป้รับปรุง
งานวจิยัของตน และชี�ประเด็นในการพฒันางานวชิาการนั�น ๆ ใหดี้ยิ&งขึ�น 
 
ประเด็นปัญหา 
 เกรียงศกัดิZ  เจริญวงศศ์กัดิZ  (2544) กล่าววา่ เนื&องจากมหาวทิยาลยัเป็นแหล่งวทิยาการขั�นสูงของ
ประเทศ มีบทบาทสาํคญัในการสร้างหรือจดัเตรียมความรู้ใหก้บัสังคม โดยเฉพาะการสร้างคนที&มีคุณภาพ 
กระบวนการที&จะนาํมหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการไดห้นทางหนึ&งคือ การวจิยั จะเห็นไดว้า่
สังคมไทยฝากความเจริญกา้วหนา้ของประเทศจากบทบาทของมหาวทิยาลยัในประเทศไวม้าก การที&
มหาวทิยาลยัจะผลิตผลงานวชิาการออกมาแต่ละเรื&อง ตอ้งทรงคุณคา่และมีประโยชน์ นกัศึกษา จะตอ้ง
ตระหนกัในเรื&องนี�ไวต้ลอดเวลา การพฒันางานวจิยัของนกัศึกษาจึงถือวา่สาํคญั เพื&อใหเ้ป็นไปตามความ
คาดหมายของสังคม  
 งานวจิยัของนกัศึกษาที&ตอ้งตระหนกัอยา่งมากคือคุณภาพของงาน ดงันั�นงานวจิยัจะมีคุณคา่ตอ้งมี
ความน่าเชื&อถือและมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมดว้ย ผูเ้ขียนจึงระบุและชี� ถึงประเด็นปัญหาของงานวิจยั 
เพื&อใหน้กัศึกษาตระหนกัและพฒันางานของตวัเองใหดี้ที&สุด ก่อนจะนาํออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดงันี�  

1. ประเด็นวชิาการ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ทาํวจิยัเกี&ยวกบั “งาน” ตามกรอบที&มีการกาํหนดไวล่้วงหนา้โดย “นโยบาย

หรือแนวปฏิบติัของส่วนกลาง/ตน้สังกดั” ซึ& งเป็นประเด็นซํ� า ๆ กนัของนกัศึกษา ไมค่อ่ยหลากหลาย ไม่
ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ เพียงแต่ไดส้ภาพพื�นที&ต่างกนัไป แลว้แต่สถานที&ที&นกัศึกษาทาํงาน และยดึแบบ
ทฤษฎีเดียวกนัใชใ้นการทาํงานวจิยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ดงัที& วโิรจน์ สารรัตนะ (2556) กล่าววา่ 
การศึกษาระดบัปริญญาโทเนน้การพฒันาเป็นผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัตน้ มีบทบาทหนา้ที&ในการนาํ
นโยบายของส่วนกลางหรือตน้สังกดัไปปฏิบติั การวจิยัเพื&อใหท้ราบถึงระดบัมากนอ้ยของการปฏิบติั กเ็ป็น
การหาจุดอ่อนจุดแขง็ และแนวทางเพื&อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานใหดี้ขึ�นแต่อาจมีปัญหาบาง
ประการ เช่น กรอบของ “งาน” ที&ส่วนกลาง/ตน้สังกดักาํหนดไว ้ อาจมีไมม่าก ส่วนใหญ่เป็น routine work 
นกัศึกษาจะวนเวยีนทาํวิจยัแต่ในงานนั�น “ซํ� าๆ” กนั จนไมเ่กิดสิ&งใหม่ๆ  ขึ�นในวงการวจิยัทางการบริหาร
การศึกษา มีขอ้สังเกตวา่ บางรายเกรงจะวา่มีการทาํซํ� าๆ แกปั้ญหาโดยเปลี&ยนจากการศึกษา “ความเห็น” เป็น
การศึกษา “ความพึงพอใจ” ในงานนั�นๆ แทน กถื็อวา่ยงัเป็นการทาํวจิยั “ซํ� าๆ” อยู ่ปรากฏการณ์ดงักล่าว ตวั
นกัศึกษาเองจะ “ขาดโอกาส” พฒันา “ทกัษะเชิงวชิาการ” การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื&อการวิเคราะห์และ
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สังเคราะห์สร้างองคค์วามรู้ใหมขึ่�นมา ทั�งจาก “ตาํรา” และจาก “อินเตอร์เน็ต” เพราะในการศึกษา
วรรณกรรมที&เกี&ยวขอ้งในบทที& 2 นั�น นกัศึกษาเพียงเอารายละเอียดของ “งาน” ตามที&ส่วนกลางหรือตน้สังกดั
กาํหนดมาพิมพใ์ส่ไวเ้ทา่นั�น ซึ& งจะทาํใหไ้มส่ามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม ่ ๆ ขึ�นมา สอดคลอ้งกบัที& ไพฑูรย ์
สินลารัตน์ (2548) ไดส้ะทอ้นสภาพการวจิยัในสถาบนัอุดมศึกษาในบทความ เรื&อง“กา้วสู่การศึกษาที&มีวจิยั
เป็นฐาน” ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีที& 1 ฉบบัที& 2 วา่ สภาพการณ์ทางการศึกษาที&
เห็นชดัเจน และเป็นมาตลอดอนัยาวนาน รวมทั�งยงัเกิดอยูต่่อเนื&องกคื็อแนวคิด ขอ้ความรู้รวมทั�งสิ&งที&เรา
ศึกษากนัในวงการศึกษาไทยจะเป็นแนวคิดที&มีฐานมาจากต่างประเทศเป็นหลกัสาํคญั ถึงแมจ้ะมีความจาํเป็น
ในระดบัหนึ&งในการเรียนรู้เรื&องของต่างประเทศแต่เป็นต่างประเทศในลกัษณะกระแสเดียว เป็นกระแสของ
ตะวนัตกเป็นหลกั ถา้เราเพียงแต่เกาะและยดึโยงอยูก่บัสิ&งเหล่านี�อยูต่ลอดเวลาไมมี่แนวอื&นมาเทียบเคียง ใน
ที&สุดเรากจ็ะเดินตามเส้นทางและแนวคิดของเขา 

ดงันั�นเราควรกระตุน้ จูงใจ สร้างแรงบนัดาลใจ ใหน้กัศึกษาสนใจ “ทฤษฎีใหม/่วสิัยทศัน์ใหม/่
แนวโนม้ใหม/่กระบวนทศัน์ใหม”่ และเลือกประเด็นที&สนใจตั�งแต่ภาคเรียนแรก  แลว้เปิดโอกาสใหมี้
การศึกษาคน้ควา้ใน “เชิงลึก” ในประเด็นที&สนใจอยา่งจริงจงั อยา่งเป็นระบบ และอยา่งต่อเนื&องทุกภาคเรียน 
จนถึงขั�นพฒันาเป็นเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้ 

2. ประเด็นเนื%อหา 
จากการที&ผูเ้ขียนไดส้อบงานสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลาย ๆ 

ครั� ง และหลาย ๆ สถาบนั จะพบปัญหาในงานของนกัศึกษาที&ไดล้งทะเบียนขอขึ�นสอบสารนิพนธ์/
วทิยานิพนธ์ นกัศึกษามีปัญหาในการทาํวจิยั ทั�งในรูปแบบสารนิพนธ์และวทิยานิพนธ์ ไมต่่างกนัซึ& งประเด็น
เนื�อหาสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์สามารถแบง่ออกได ้ดงันี�  

1) การใช้คํา  
ในงานวจิยัของนกัศึกษาจะพบปัญหาบอ่ย ๆ คือ การใชค้าํไมค่งที& มีการใชค้าํซํ� าซอ้น

กนั ใชค้าํคนละคาํในความหมายเดียวกนั ทาํใหค้าํที&ใชใ้นงานวจิยัไมนิ่&งกบัไปกลบัมา ซึ& งนกัศึกษามกัจะ
มองขา้ม เช่นบางที&ใชค้าํวา่ “การบริหารการศึกษา” แต่อีกที&ใช ้“การบริหารจดัการการศึกษา”  และที&พบบอ่ย
ที&สุด คือ การใช ้“คาํสรุป” ในแต่ละหวัขอ้ บางหวัขอ้ใช ้“สรุปวา่” หรือ “สรุปไดว้า่” บางที&อาจจะใช ้“ดงันั�น
จึงสรุปวา่” หรือ “จากที&กล่าวมานั�น พอสรุปไดว้า่” ซึ& งแต่ละหวัขอ้ไมเ่หมือนกนั ทาํใหผู้อ่้านงานวจิยั ตั�ง
ขอ้สังเกตวา่ “มีนยัสาํคญั” อะไรหรือไมจึ่งใชค้าํไมเ่หมือนกนั  

2) การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การเขียนความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาจริง ๆ แลว้ขึ�นอยูก่บัเทคนิคของ
ผูว้จิยัแต่ละคน ขึ�นกบัทั�ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ของผูเ้ขียน นกัศึกษาส่วนมากจะไมส่ามารถระบุประเด็น 
หรือวางแผนล่วงหนา้วา่จะเขียนประเด็นอะไรบา้ง จึงทาํใหเ้ขียนวนไปวนมา และทาํใหมี้หลายยอ่หนา้
เกินไป และที&สาํคญัที&สุดไมส่ามารถนาํสู่ปัญหาที&ตอ้งการศึกษาได ้ ผูเ้ขียนอาจใหแ้นวคิดในการเขียน
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เรียงลาํดบัความสาํคญัจากกวา้งไปแคบ โดยยดึจาํนวนยอ่หนา้ตามหวัขอ้ที&คิดวา่จะเขียน ดงันี�  เช่น 
ความสาํคญัในระดบัทฤษฎี ความสาํคญัในระดบันโยบาย ความสาํคญัในการปฏิบติั ปัญหาที&เกิดขึ�น และ
บทสรุปเหตุผลที&วจิยั หรืออาจจะยดึหวัขอ้ของการทบทวนวรรณกรรมที&เกี&ยวขอ้งใน บทที& 2 กไ็ด ้

3) การตั%งสมมุติฐาน  
นกัศึกษาที&ทาํวจิยัเชิงปริมาณ จะมีปัญหาเกี&ยวกบัเรื&องสมมุติฐานเพราะวา่ ไมไ่ดเ้รียน

สถิติการวจิยัอยา่งจริงจงั ซึ& งจะมีผลใหเ้กิดคาํถาม วา่ทาํไมบางงานวจิยัมีสมมุติฐาน และบางงานไม่มี
สมมุติฐาน ซึ& งจริง ๆ แลว้ สมมุติฐานกน็าํมาจากวตัถุประสงคก์ารวจิยัมีส่วนที&จะนาํมาตั�งสมมติฐานการวจิยั
กเ็ฉพาะในส่วนที&มี “การเปรียบเทียบ” เนื&องจากเป็นการใชส้ถิติอา้งอิง คือ t-test และ/หรือ F-test การ
ตั�งสมมติฐานการวจิยัซึ& งส่วนมากนาํเอา วตัถุประสงคข์อ้ที& 2 มาเขียนเป็นสมมุติฐาน และดูวา่เราศึกษา
อะไรบา้ง กต็ั�งสมมุติฐานไดจ้าํนวนขอ้เทา่ที&เราศึกษา เช่น เปรียบเทียบวา่ “ระดบัการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารงาน 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร และดา้นบริหารทั&วไป ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เมื&อเปรียบเทียบจาํแนก
ตามเพศ อาย ุ และขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั” กส็ามารถสร้างสมมุติฐานได ้3 ขอ้  

4) การนิยามศัพท์ 

ปัญหาคือนกัศึกษานิยามศพัท ์ โดยไมรู้่วา่ทาํไม่ตอ้งนิยามศพัท ์ และ นิยามศพัทมี์
ความสาํคญัอยา่งไร สังเกตไดว้า่นิยามศพัทที์&นกัศึกษาไดม้าจากการนาํเอาสิ&งที&ผูว้จิยัคนอื&น นิยามไว ้ จึงไม่
ตรงกบัการที&ไดส้รุปความหมายไวใ้นแต่ละหวัขอ้ของบทที& 2 หรือบางทีผูว้ิจยั ไมไ่ดส้รุปความหมายของคาํ
แต่ละหวัขอ้ไวเ้ลย ดงันั�นเราจึงตอ้งเขา้ใจถึงความสาํคญัของคาํศพัทที์&ตอ้งทาํการนิยามกนัก่อน จุดมุง่หมาย
ในการกาํหนด “นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรนั�น ๆ” เพื&อนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการ “ทาํขอ้คาํถาม” ใน
แบบสอบถาม ดงันั�น นิยามศพัทเ์ฉพาะจะตอ้งมีความชดัเจน ไมค่ลุมเครือ กระชบั ไมเ่ยิ&นเยอ้ ไม่นํ�าทว่มทุง่ 
เนน้ concept ที&สาํคญั ๆ คาํนิยามศพัทจึ์งเป็นสิ&งที&ร้อยรัดงานวจิยัใหเ้ป็นอนัหนึ&งอนัเดียวกนั หรือใหผู้อ่้าน
งานวจิยัมีความเขา้ใจตรงกนั การไดม้าซึ& งศพัทที์&เรานิยามจึงเกี&ยวขอ้งกบัเนื�อหาโดยรวมของงานวิจยั ซึ& งมา
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที& 2 ซึ& งผูว้จิยัตอ้งศึกษาเอกสารต่าง ๆ ในลึกซึ� ง และสรุปเป็นแนวคิดของ
ตวัเอง จนเกิดเป็นศพัทที์&เรานิยามขึ�นมา เพื&อใชใ้นงานวิจยันั�น ๆ  

5) การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

การวจิยัระดบัปริญญาโท ที&ผูว้จิยัจะตอ้งสร้างเครื&องมือขึ�นใชเ้องนั�น  การสรุปเนื�อหา 
จากการทบทวนวรรณกรรมที&เกี&ยวขอ้ง ในบทที& 2 อยา่งใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม เพื&อจะไดอ้งคค์วามรู้เป็นของ
ผูว้จิยัเอง หรือเรียกวา่ตกผลึก ซึ& งนาํมาเป็นคาํนิยามศพัท ์ นาํมาเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั และนาํไปสู่การ
สร้างแบบสอบถาม หรือเครื&องมือการวจิยันั�น ๆ ซึ& งมีความสาํคญัมาก เพราะถา้สิ&งที&ไดไ้มช่ดัเจน กท็าํจะ
นาํไปใชไ้มไ่ด ้จกัรกฤษณ์  โพดาพล (2556) ไดเ้ขียนไวใ้นบทความ เรื&องการทบทวนวรรณกรรม: หลกัการ
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และการใช ้ ไดก้ล่าววา่ หลกัการการทบทวนวรรณกรรมนั�น ประกอบดว้ย การวเิคราะห์และระบุปัญหาการ
วจิยั การคน้หาคาํสาํคญั และการทบทวนเอกสารจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

 
6) การสุ่มตัวอย่าง 

ประชาการที&ใชใ้นการศึกษาส่วนมากที&เห็นวา่เกิดปัญหาจะเกิดจากการสุ่มแบบ 
stratified เป็นการยดึประชากรที&ใชสุ่้ม เช่นประชากรที&ใช ้เป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยมีการแบง่กลุ่มตาม
ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ จะเกิดการผดิพลาดในการสุ่มจากการที& ผูว้จิยัมกันาํ
ตวัเลขจาํนวนประชากรจากกลุ่มต่าง ๆ เขา้สู่ตาราง Krejcie and Morgan แทนที&จะนาํตวัเลขประชากร
โดยรวมเขา้ตารางสุ่มแทน ทาํใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ปกติ 

7) การสรุปผลตาราง 
ผลการวเิคราะห์ในบทที& 4 จะกล่าวถึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัของ

วตัถุประสงคข์องการวจิยัที&กาํหนดไว ้ โดยผูว้จิยันาํเสนอผลการวเิคราะห์ตามลาํดบัดงันี�  1) สัญลกัษณ์และ
อกัษรยอ่ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  2)  ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  3)  ผลการวเิคราะห์
สภาพของสิ&งที&ศึกษาแบง่ตามดา้น ต่าง ๆ เช่นการศึกษาการบริหารสถานศึกษา กจ็ะเป็นการวเิคราะห์สภาพ
การบริหาร ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร และดา้นการบริหารทั&วไป และ 4) เปรียบเทียบ
จาํแนกตามเพศ อาย ุ  และขนาดของโรงเรียน โดยเลือกอธิบายในสิ&งที&สาํคญั ๆ แต่ละดา้นในการสรุปตาราง 
โดยไมค่วรอธิบายทั�งหมด ซึ& งจะทาํใหไ้มน่่าสนใจ และไมเ่ห็นความแตกต่างของขอ้มูล 

8) การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลเป็นส่วนที&สาํคญัมากของงานวจิยั บง่บอกวา่ผูว้จิยัเขา้ใจงานของตวัเอง 
และศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ มาเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะงานวจิยัที&เกี&ยวขอ้งของผูว้จิยัคนอื&นที&ไดศึ้กษา
ไว ้ดงันั�นการอภิปรายผลจึงเป็นเรื&องที&เกี&ยวขอ้งกบับทที& 2 โดยตรง การอภิปรายผลเหมือนการสรุปเนื�อความ 
ดว้ยการพรรณนาบรรยายอยา่งมีนํ�ามีเนื�อ แต่ส่วนมากนกัศึกษาจะไมส่ามารถบรรยายออกมาร้อยรัดกนั จะ
ออกหว้น ๆ ถึงแมจ้ะอา้งผลการศึกษาของนกัวจิยัคนอื&น กไ็มไ่ดบ้รรยายถึงเหตุและผลของผลการวจิยัที&ได ้
สาํหรับประเด็นที&นาํมาอภิปรายผลกป็ระเด็นที&วา่ “ทาํไมดา้นนี� มีระดบัมาก” ในการอภิปรายผล มี 3  
ประเด็น คือ 1) ผลการวจิยัพบวา่อยา่งไร 2) ผูว้จิยัคาดวา่อาจเนื&องจากสาเหตุอะไร 3) ผลการวจิยันี�และ
เหตุผลที&กล่าวถึงสอดคลอ้งกบัทศันะหรือผลงานวจิยัของใครบา้งระดบั ป. โท แหล่งอา้งอิงควรประมาณ 3-5 
แหล่ง  

9) ข้อเสนอแนะ 

การใหข้อ้เสนอแนะ ควรให้ขอ้เสนอแนะ 3 กรณี คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
ไล่เลียงขอ้คน้พบจากผลการวจิยัมาทีละดา้น ทะละประเด็น ดูวา่ขอ้คน้พบ นั�นๆ ควรมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร 
2)  ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ จากขอ้คน้พบทั�งหมดนั�น หากหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง เช่น กระทรวง สพฐ              
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สพท. หรือโรงเรียนเอง จะนาํผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ควรนาํไปใชอ้ยา่งไร 3) ขอ้เสนอแนะเพื&อ
การวจิยัในอนาคตในลกัษณะที&เป็นวจิยัต่อยอด หรือเชื&อมโยงกบัการวจิยัอื&น  
 
 
สรุป 
 สังคมไทยฝากความหวงัและอนาคตของประเทศ จากการเป็นผูน้าํและเป็นแหล่งวชิาการเพื&อบริการ
สังคมของมหาวทิยาลยัในประเทศไวม้าก การที&มหาวทิยาลยัจะผลิตผลงานวชิาการออกมาแต่ละเรื&อง ตอ้ง
ทรงคุณคา่และมีประโยชน์ การพฒันางานวิจยัของนกัศึกษาจึงถือวา่สาํคญั เพื&อใหเ้ป็นไปตามความ
คาดหมายของสังคม งานวิจยัของนกัศึกษาที&ตอ้งมีคุณภาพ ดงันั�นงานวจิยัจะมีคุณค่าตอ้งมีความน่าเชื&อถือ
และมีประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมดว้ย ผูเ้ขียนจึงระบุและชี� ถึงประเด็นปัญหาของงานวจิยัระดบัปริญญาโท 
เพื&อใหน้กัศึกษาตระหนกัและพฒันางานของตวัเองใหดี้ที&สุด ก่อนจะนาํออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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