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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะงานวิจยั วิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2) เพื่อสังเคราะห์ขอ้ มูล
จ า ก ง า น วิ จั ย วิ ท ย า นิ พ น ธ์ หลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต สา ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของผูส้ าเร็ จการศึกษาระหว่างปี การศึกษา 2549 ถึง 2553
วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี จ านวน 146 ฉบั บ โดยสื บ ค้น ได้ จ ากห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบวิเคราะห์เนื้ อหา การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า 1) วิทยานิพนธ์ที่นามาศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นข้อมูลของวิทยานิ พนธ์ที่สาเร็ จการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ลักษณะของหัวข้อเรื่ องของวิทยานิ พนธ์ส่วนใหญ่ พบว่า เป็ นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับ
ด้า นการจั ด การมากที่ สุ ด และรองลงมาเป็ นหัว ข้อ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ด้า นการตลาด 2) การสัง เคราะห์
กระบวนการวิ จ ัย พบว่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ท้ ัง หมด จัด อยู่ใ นการวิ จ ัย ประเภทเชิ ง ปริ มาณ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้เ ป็ น
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล จากแหล่ง ปฐมภูมิ โดยเฉพาะลูก ค้า และผูป้ ฏิบตั ิ งาน ส่ ว นใหญ่ มีก าร
ทบทวนวรรณกรรมเฉพาะต ารา และงานวิจ ัย วิทยานิ พนธ์ในประเทศเท่ านั้น และมัก ใช้ทฤษฎี พ้ืน ฐานที่
เกี่ยวข้องทางการบริ หาร และการตลาด
ศัพท์เป็ นนิ ยามทั่วไป กาหนดสมมติฐานการวิจยั เป็ นแบบมี
ทิศทาง ใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนมากที่สุด สถิติที่ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนใหญ่ใช้สถิติเชิงพรรณนาร่ วมกับสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติที และสถิติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางานวิจยั วิทยานิ พนธ์ของนักศึกษา
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิ ทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยการพัฒนา
กระบวนการการเรี ยนรู้ดา้ นวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: วิทยานิพนธ์ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
The aims of this study were: 1) to examine the characteristic of Master theses in Business
Administration of Sukhothai Thammathirat Open University; 2) to analyse the research data from Master theses
in Business Administration of Sukhothai Thammathirat Open University during the period of 2006 and 2010.
A total of 146 theses were searched from the library of Sukhothai Thammathirat Open University
published during the period of 2006 and 2010. Data were collected by using the checklist instrument including
research topics, method of study design and data analyses. Descriptive statistics including frequency and
percentage were used to analyse the data.
The results showed that 1) the vast majority of Master theses in Business Administration published in
the years of 2007-2008. In terms of research topics, most theses were conducted in the management topics and
followed by the marketing research topics. 2) In terms of methodology, most research theses were quantitative
and survey-based. The questionnaire survey was considered as the research approach to gather primary data
from customers and employees. In addition, it was found that the literature survey of all theses examined only
textbooks and theses in Thai version with limited English articles. There were two main theories applied in the
most theses including basic of management and fundamental of marketing theories. The research variables
were most defined by conceptual definitions, and no operational variable definitions were found. An
alternative hypothesis approach was mostly set in thesis assumptions as well as the Taro Yamane formula was
mostly applied to calculate the research sample size. Among the various sampling methods, the purposive
technique was selected in most thesis samples. For statistical analyses, descriptive and inferential statistics
including t-test, and one-way analysis of variance were mostly used in analysis.
The findings of the study can be utilized to develop the research outcomes of Master theses in
Business Administration of Sukhothai Thammathirat Open University. The management should provide and
gain the learning process of postgraduate research to be efficiently.
Keywords: Thesis, Master Degree in Business Administration, School of Management Science,
Sukhothai Thammathirat Open University
1.บทนา
ตามที่ สาขาวิชาวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้ทาการเปิ ดสอนหลักสู ต ร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 จวบจนถึงปัจจุบนั โดยได้มีการปรับปรุ งหลักสูตรไปแล้ว
สองครั้ง ซึ่งปั จจุบันนี้ ได้เปิ ดใช้หลักสู ตรปรับปรุ งของปี การศึกษา 2553 ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่สาขาวิชาวิทยาการ
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จัด การได้ทาการเรี ย นการสอนในหลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต มานั้น ได้มีผสู้ าเร็ จ การศึ ก ษาใน
หลักสูตรดังกล่าวนี้ ถึงปั จจุบนั เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 1,480 คน โดยก่อนสาเร็ จการศึกษาเป็ นมหาบัณฑิตทาง
บริ หารธุรกิจได้น้ นั ผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกคนจะต้องทาวิจยั ในรู ปของวิทยานิ พนธ์ สาหรับผูศ้ ึกษาในแผน ก.
หรื อทาวิจยั ในรู ปการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบประมวลวิชาสาหรับผูศ้ ึกษาในแผน ข. ทาให้ปัจจุบัน
สาขาวิชาวิทยาการจัด การ มีงานวิจ ัยของผูส้ าเร็ จการศึก ษาในรู ปแบบดังกล่าวอยู่ เป็ นจานวนมาก การ
สังเคราะห์งานวิจยั เป็ นการศึกษางานวิจยั อย่างพินิจพิเคราะห์ แล้วนาข้อสรุ ปจากงานวิจยั แต่ละเรื่ องมาจัด
หมวดหมู่ เปรี ยบเที ยบความเหมือนและความต่ างของงานวิจ ัยเพื่อหาข้อสรุ ป ซึ่ ง อาจสรุ ปได้ว่าการ
สังเคราะห์งานวิจยั เป็ นการศึก ษาหาข้อเท็จ จริ งเพื่อตอบปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ งโดยการรวบรวมงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาหลายๆเล่มมาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ และนาเสนออย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ถือได้ว่าเป็ นงานวิจยั เพราะได้ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาหาข้อเท็จจริ งเพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งมีอยูจ่ านวนมากในสถานศึกษา
ที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น การสังเคราะห์งานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการสรุ ปรวมรายงานวิจยั
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินการวิจยั ในแต่ละเรื่ อง เพราะการวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสาขาวิชาชีพใดจาเป็ นต้ องมี
การทบทวนข้อค้นพบ หลักการและทฤษฎีที่มีอยูแ่ ล้วก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อ
ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการศึกษาและเพื่อนาข้อบกพร่ องของงานวิจยั ที่มีอยู่แล้วมาแก้ไขปรับปรุ งเพื่อให้
ได้ผลการวิจยั ที่ถกู ต้องแม่นยามากขึ้นในกระบวนการวิจยั จึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาและสังเคราะห์รายงาน
การวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุน้ ี ผวู้ ิจยั ในฐานะกรรมการและเลขานุ การในคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จึงมีความ
สนใจในการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ โดยผูว้ ิจยั จะ
ดาเนินการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจยั จะสามารถนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับ
การจัด การศึกษา การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนการเป็ นแนวทางในการให้ค าปรึ ก ษาของคณาจารย์ที่
ปรึ กษา และใช้เป็ นแนวทางในการทาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตต่อไป
ดังนั้น การวิจ ัย นี้ มีว ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะงานวิจ ัยวิทยานิ พนธ์ข องนัก ศึก ษาหลัก สู ต ร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 2) เพื่อสังเคราะห์
ข้ อ มู ล งาน วิ จ ั ย วิ ท ยา นิ พนธ์ ห ลั ก สู ตรบริ หารธุ รกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ท ยาก ารจั ด กา ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของผูส้ าเร็ จการศึกษาระหว่างปี การศึกษา 2549 ถึง 2553

2. กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจยั เมื่อผูว้ ิจยั ได้ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์งานวิทยานิ พนธ์ระดับมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ แล้วผูว้ ิจยั จะนาเสนอให้เห็นผลการสังเคราะห์งานวิทยานิ พนธ์ ที่ประกอบด้วย
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คุณลักษณะของวิทยานิ พนธ์ การออกแบบงานวิจยั และองค์ความรู้จากงานวิจยั ซึ่งจากแนวคิด ดังกล่าว
สามารถนามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั ภาพที่ 1
ข้ อมูลพื้นฐานของวิทยานิพนธ์
- ชื่อเรื่ อง
- ปี ทีส่ าเร็ จการศึกษา
กระบวนการวิจัย
- ประเภทการวิจยั
- การทบทวนวรรณกรรม และกรอบทฤษฎี
- เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล
- การกาหนดขนาด และการสุ่ มตัวอย่าง
- ประเภทของสถิติ

ผลการสังเคราะห์
-

คุณลักษณะของงานวิทยานิพนธ์
การออกแบบงานวิจยั
องค์ความรู ้

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการสังเคระห์ วทิ ยานิพนธ์
3. นิยามศัพท์ /นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิ าร
3.1 นิยามศัพท์ ทั่วไป
การสังเคราะห์ วิทยานิพนธ์ หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยั จากวิทยานิ พนธ์อย่าง
พินิจพิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างของงานวิจยั เหล่านั้น เพื่อหาข้อสรุ ป แล้วนาข้อสรุ ป
จากงานวิจยั แต่ละเรื่ องมาจัดหมวดหมู่ นาเสนออย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่
วิทยานิพนธ์ หมายถึง งานวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาของผูศ้ ึกษาในหลักสู ตรบริ หารธุรกิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตาม
หลักสูตร ในแผน ก.
3.2 นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
ข้ อมูลพืน้ ฐานของวิทยานิพนธ์ หมายถึง ข้ อมูลของวิทยานิ พนธ์ที่เป็ นจานวนและค่าร้อยละ
จาแนกตามปี พ.ศ. ที่สาเร็ จการศึกษา ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 จาแนกหัวข้อตามวิชาเอกการ
จัดการ การตลาด และการเงินและบัญชี
กระบวนการวิจยั ของวิทยานิพนธ์ หมายถึง ข้อมูลกระบวนการวิจยั ที่เป็ นจานวนและร้อยละ
ของวิทยานิพนธ์จาแนกตามประเภทการวิจยั จาแนกตามการทบทวนทฤษฎี จาแนกตามการทบทวนงานวิจยั
ทั้งในและต่างประเทศ จาแนกตามการทบทวนงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศย้อนหลังตามระยะเวลา จาแนก
ตามเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จาแนกตามการสุ่มตัวอย่าง และจาแนกตามการใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ผลของการสังเคราะห์ วทิ ยานิพนธ์ หมายถึง คุณลักษณะของงานวิทยานิพนธ์ การออกแบบการ
วิจยั และองค์ความรู้ของวิทยานิพนธ์
4. วิธีดาเนินการวิจยั
4.1 ประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ วิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึง 2553
โดยท าการศึ ก ษาจากกลุ่ ม ประชากรที่ เข้า ถึ ง ได้คื อ สามารถสื บ ค้น จากห้อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จึงมีผลให้ขนาดของประชากรวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ระหว่างปี การศึกษา 2549 ถึง 2553 ที่ได้จากค้นพบได้ในห้องสมุด มีจานวน 146 ราย
4.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบวิเคราะห์เนื้ อหา (Checklist for content analysis) ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดยประยุกต์จากแนวคิดงานวิจยั ที่ผ่านมา (สุ รีย ์ เข็มทอง 2551; ดรรชนี บุญเหมือนใจ และ
คณะ 2549; โสภนา สุดสมบูรณ์ 2549; ฉัตรศิริ ปิ ยพิมลสิทธ์ 2549)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เป็ นส่วนที่ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเรื่ องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปี ที่พิมพ์ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประเภทของการวิจยั
ตอนที่ 2 กระบวนการวิจยั เป็ นส่ วนที่ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ลัก ษณะของหัวข้อการทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีที่นามาใช้ ผลงานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ กรอบแนวคิดในการวิจยั สมมติฐาน
การวิจยั การให้นิยามศัพท์ แหล่งที่มาของข้อมูล การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และบรรณานุกรม
4.3 การรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1) รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึง 2553 จากสานักบัณฑิตศึกษา
2) สื บค้น วิทยานิ พนธ์จ ากสานัก บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิราชเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
3) บันทึกข้อมูลลงในแบบสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่สร้างขึ้น
4) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่บนั ทึกข้อมูลไว้ท้งั หมด
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
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5. สรุปผลการวิจยั
5.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะงานวิจยั วิทยานิพนธ์
ข้อมูลวิทยานิ พนธ์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 ง พ.ศ. 2553 จานวน 146 เล่ม จาแนกตามปี
การศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา พบว่าวิทยานิ พนธ์ส่วนใหญ่ มาจากปี ที่ สาเร็ จการศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2550 และ
2551 และรองลงมาเป็ นกลุ่มที่มาจากปี ที่สาเร็ จการศึกษาช่ว งปี พ.ศ. 2549 และ 2552 ตามลาดับ ส่ วนปี ที่มี
จานวนวิทยานิพนธ์ใสาเร็ จการศึกษาน้อยที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2553
หัว ข้อเรื่ องส่ ว นใหญ่ข องวิทยานิ พนธ์ จะเป็ นหัวข้อที่อยู่ในกลุ่มด้านการจัด การ และกลุ่มทาง
การตลาดเป็ นลาดับรองลงมาซึ่งมีจานวนค่อนข้างใกล้เคียงกัน ส่ วนวิทยานิ พนธ์ที่
ที่อยู่ในกลุ่ม
และ รบัญชี มีจ านวนประมาณร้อยละ 10 ของวิทยานิ พนธ์
ที่เข้าถึงได้ เมื่อพิจารณา
หัวข้อเรื่ องของกลุ่มวิทยานิพนธ์ที่จดั อยู่ในกลุ่มด้านการจัดการ พบว่าหัวข้อเรื่ องส่ วนใหญ่สามารถจาแนก
เป็ น 3 กลุ่มย่อย ตามลาดับของจานวน ดังนี้ 1) กลุ่มการจัดการทั่วไป วิทยานิ พนธ์กลุ่มด้านการจัดการส่ วน
ใหญ่จะเน้นหัวข้อในกลุ่มนี้มากที่สุด ได้แก่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ ผูน้ าแห่ งการเปลี่ยนแปลง และ
ความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการ 2) กลุ่มการพัฒนาหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะความพึงพอใจ
ขวัญ และก าลัง ใจ ทัศ นคติ และการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน และ 3) กลุ่ ม การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต เป็ นงานที่เกี่ยวกับหัวข้อการศึกษาระบบมาตรฐานสากล โลจิ สติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
ส่วนหัวข้อเรื่ องวิทยานิพนธ์ดา้ นการตลาด พบว่าหัวข้อเรื่ องส่ วนใหญ่ สามารถจาแนกเป็ น 4 กลุ่ม
ย่อย ตามลาดับได้ดงั นี้ คือ 1) ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ /การตัด สิ น ใจซื้อ เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเรื่ องเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ 2) พฤติกรรมการบริโภค/การซื้อ/การเลือกซื้อ/การเช่ า เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริ โภคในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3) คุณภาพการบริการ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ของลูกค้า และ 4) กลยุทธ์ /
/การแข่ งขัน
ส่วนวิทยานิ พนธ์ดา้ นการเงิน พบว่าหัวข้อเรื่ องส่ วนใหญ่ มกั เน้นการวิเคราะห์ผลตอบแทน/การ
ลงทุน และรองลงมา คือ หัวข้อการพัฒนาบุคลากรทางการบัญชี/การจัดการ
5.2 ผลการสังเคราะห์ ข้อมูลงานวิจยั วิทยานิพนธ์
1)
พบว่าวิทยานิ พนธ์ท้ งั หมดที่เข้าถึงได้ ส่ วนใหญ่ เป็ นการวิจัยประเภทเชิ ง
ปริ มาณ ซึ่งวิทยานิพนธ์ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มการจัดการ มีการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั ได้แก่ ทฤษฎีพ้นื ฐานด้านการบริ หาร โดยเฉพาะทฤษฎี การจูงใจของมาสโลว์ ทฤษฎี การจูงใจการ
เสริ มแรงหรื อเงื่อนไขการปฎิบตั ิ ทฤษฎีจูงใจของ Herzberg’s Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู้ ทฤษฎี 7S ของ McKinsey และทฤษฎี ผนู้ า/พฤติกรรม/การเปลี่ยนแปลง และในส่ วนของ
วิทยานิพนธ์ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มการตลาด พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นการประยุกต์จากทฤษฎีคุณภาพการบริ การของ
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พาราสุ มาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ เป็ น
ทฤษฎีพ้นื ฐานที่มีการศึกษาเป็ นส่วนใหญ่
ส่วนวิทยานิพนธ์ที่มีการทบทวนวรรณกรรมในรู ปแบบของแนวคิ ด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
แนวคิดระบบบริ หารคุณภาพโดยรวม แนวคิดการจัดการห่ วงโซ่อุปทาน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
องค์กร แนวคิดการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีตวั ชี้วดั ทางการเงิน แนวคิดการ
บริ หารงบประมาณ แนวคิดการจัดซื้อ/จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิ กส์ แนวคิดการบริ หารจัดการ แนวคิดการ
จัดการแบบลีน แนวคิดการควบคุมภายใน แนวคิดการจัดองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ แนวคิดของ
Balanced Scorecard และแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การทบทวนงานวิจัยในประเทศ พบว่าร้อยละ 91.1ของวิทยานิพนธ์ท้งั หมดที่เข้าถึงได้มีการทบทวน
งานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวข้อง ขณะที่เกือบร้อยละ 70 ของวิทยานิ พนธ์ท้ งั หมดที่เข้าถึงได้ไม่มีการทบทวน
หรื อค้นคว้างานวิจยั ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดสมมติฐานของวิทยานิพนธ์ โดยส่วนใหญ่มีการกาหนดสมมติฐานการวิจยั แบบมีทิศทาง
(Alternative Hypothesis) อย่างไรก็ตามพบว่าประมาณร้อยละ 20.54 ของวิทยานิพนธ์ท้งั หมดที่เข้าถึงได้ไม่มี
การกาหนดสมมติฐานการวิจยั
การก าหนดนิ ยามศั พ ท์ ในการด าเนิ นการวิ จั ย พบว่ า วิ ท ยานิ พนธ์ ท้ ั งหมดที่ เ ข้ า ถึ ง ได้
ศัพท์เป็ นลักษณะนิยามศัพท์ทวั่ ไป
แหล่งที่มาของการรวบรวมข้ อมูลของวิทยานิพนธ์ที่เข้าถึงได้ พบว่า ส่วนใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูลมา
จากแหล่งปฐมภูมิ ส่วนใหญ่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด รองลงมาเป็ นข้อมูล
ที่ รวบรวมจากผูป้ ฏิบัติ งานหรื อพนัก งาน และผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิ จ การ ตามล าดับ สาหรั บข้อมูล ที่
รวบรวมมาจากแหล่งทุติยภูมพิ บว่าส่วนใหญ่มีการรวบรวมข้อมูลจากทางการเงินของบริ ษทั เป็ นส่วนใหญ่
การกาหนดขนาดตัวอย่าง วิทยานิพนธ์ที่เข้าถึงได้ส่วนใหญ่ใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ในการกาหนดขนาด
ตัวอย่าง โดยภาพรวมส่วนใหญ่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่ าจะเป็ น โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบสัดส่ วน
มากที่สุด เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ส่วนใหญ่ใช้เป็ นแบบสอบถาม
การเลือกใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมวิทยานิพนธ์ที่เข้าถึงได้ ส่วนใหญ่ใช้สถิติ
เชิงพรรณนาเป็ นพื้นฐานร่ วมด้วยสถิติเชิงอนุ มานทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทั้งสถิติที (Independent ttest) ร่ วมกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และสถิติที่นิยมใช้
รองลงมาร่ วมกับสถิติเชิงพรรณนา คือ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร (Test of Association)
2) องค์ ความรู้ จากข้อมูลการนาทฤษฎี และแนวคิ ดมาใช้ในการศึกษาวิจยั สามารถสรุ ปเป็ นองค์
ความรู้ตามศาสตร์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจยั คือ
2.1) องค์ ความรู้ ตามศาสตร์ จากวิทยานิ พนธ์ที่เข้าถึงได้ ประกอบด้ว ยศาสตร์ ก ารจัด การ
การตลาด และการเงินและบัญชี ดังนี้คือ
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2.1.1) ด้ านการจัดการ ได้แก่
 องค์ค วามรู้ ด ้านการจู งใจของผูป้ ฏิ บัติ ง าน พบว่ า แรงจู งใจในการปฏิบัติ งาน
มีความแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั เพศ อายุ วุฒิก ารศึกษา ต าแหน่ ง และประสบการณ์ และการจูงใจที่มีผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน คือค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 องค์ความรู้ดา้ นความเป็ นผูน้ า พบว่า คุณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิทธิภาพคือผูน้ า
แห่งการเปลี่ยนแปลง ผูน้ ามีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการกาหนดนโยบายที่เหมาะสม การ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 องค์ความรู้ดา้ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ พบว่า ลักษณะขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติ 5 ประการ คือ 1) บุคลากรมีจิตสานึ กในการใฝ่ เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 2) มีการพัฒนารู ปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง 3) มี
การกาหนดวิสยั ทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร 4) มีการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนเป็ นทีม และ 5) การที่คนใน
องค์กรมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กนั เป็ นระบบได้อย่างเข้าใจและ
มีเหตุมีผล
 องค์ความรู้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน คือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน มี
การร่ วมมือกันในการปฏิบตั ิงาน มีการใช้ระบบบูรณาการ และมีการพัฒนาบุคลากร
2.1.2) ด้ านการตลาด ได้แก่
 องค์ค วามรู้ พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค พบว่าปั จ จัย ที่ มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการตลาด
 องค์ค วามรู้ ส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่ า ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว น
ประสมทางการตลาดมีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจ และคุณลักษณะของผูบ้ ริ โภค
 องค์ค วามรู้ ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ พบว่ าพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภค
ขึ้นกับความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
 องค์ค วามรู้ คุ ณ ภาพการบริ ก าร พบว่าการรั บรู้ แ ละคาดหวังของผูบ้ ริ โภคต่ อ
คุณภาพการบริ การที่แตกต่ างกันขึ้นอยู่กบั ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านจิตวิทยา และปั จจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรม
2.1.3) ด้ านการเงินและบัญชี
 องค์ค วามรู้ โ ครงสร้ า งเงิ น ทุ น พบว่ า ปั จ จัย ความแปรปรวนของรายได้ และ
ความสามารถในการทากาไร มีความสัมพันธ์กบั โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ
 องค์ค วามรู้ ด ัชนี ต ัว ชี้ ว ดั ทางการเงิ น เป็ นการวัด ยอดขาย ยอดการผลิต ต้น ทุ น
การผลิต ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ความสามารถในการหารายได้ อัตราส่วนทางการเงิน
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 องค์ความรู้การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ดา้ น
การตลาด การผลิต บุคลากร และการเงิน
2.2) องค์ความรู้เกีย่ วกับการวิจยั ประกอบด้วย
2.2.1) การวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) เป็ นการวิจยั ที่เน้นข้อมูลที่เป็ นตัวเลข ให้
ความสาคัญในการจัดกระทาข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์ตวั เลขทางสถิติ และยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ
หรื อสรุ ปต่างๆ ของการศึกษา
2.2.2) การกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane
n

N
1  Ne2

เมื่อ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ คลาดคลาดเคลื่อน
2.2.3) การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่ วนหรื อชั้นภูมิ และการสุ่มแบบเจาะจง
 การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนหรื อชั้นภูมิ เป็ นวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแยกออกเป็ นกลุ่ม
พวก หรื อชั้น ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยที่แต่ละกลุ่มมีลกั ษณะประชากรภายในกลุ่มเดีย วกัน
คล้ายคลึงกัน และลักษณะต่างกลุ่มกันจะแตกต่างกัน ในการสุ่ มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มจะสุ่มตามสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่าง อาจจะเท่ากันหรื อไม่เท่ากันก็ได้ท้ งั นี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม ขั้นต่อไปจึงสุ่ มตัวอย่างด้ว ย
วิธีก ารอย่างง่ ายให้ได้ข นาดตัว อย่างครบตามจ านวนสัด ส่ วน กลุ่มตัวอย่างที่ ได้มีค วามเป็ นตัว แทนของ
ประชากรทั้งหมด รวมทั้งมีความเป็ นตัวแทนประชากรแต่ละชั้นด้วย
 การสุ่มแบบเจาะจง เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของ
ผูว้ ิจยั เอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ต้องอาศัยความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในเรื่ องนั้นๆ ของผูท้ าวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้
มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า Judgement sampling
2.2.4) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นเทคนิ คที่ใช้ในการหาข้อสรุ ปของข้อมูล ซึ่ง
ข้อสรุ ปและผลที่ได้จะพรรณนาลักษณะหรื อแจกแจงข้อมูลตามที่ได้รวบรวมมาเท่านั้น มักนาเสนอในรู ป
ของ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ร้อยละ สัดส่ วน เปอร์ เซนไทล์ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย การวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ฯลฯ
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6. อภิปรายผล
1) หัวข้ อเรื่องวิทยานิพนธ์ จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าหัวข้อเรื่ องส่ วนใหญ่ของวิทยานิ พนธ์ที่
เข้าถึงได้ จะเป็ นหัวข้อที่อยูใ่ นกลุ่มด้านการจัดการ และทางการตลาด ตามลาดับ เนื่องจากทั้งการจัดการและ
การตลาดเป็ นกลุ่มวิชาพื้นฐานของหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จากข้อมูลดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึง
ความสนใจของนักศึกษาในกลุ่มวิชาดังกล่าว นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาของดรรชนี บุญเหมือนใจ และคณะ
(2549) ได้ศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์วิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แขนงวิชา
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ปี พุทธศัก ราช 2545-2548 ผล
การศึกษาพบว่า ทั้งวิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระส่ วนใหญ่มีเนื้ อหาที่ศึกษาทานองเดียวกัน คือ
ขอบเขตเนื้ อหาที่ ศึกษาเป็ นกลุ่มวิชาการตลาด จึงได้มีก ารปรับหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็ น 2
ล
ะ
1) ล
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) และ 2) ล
บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การตลาด) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554
2) ประเภทการวิจยั จากผลการศึกษาพบว่าวิทยานิพนธ์ท้งั หมดวิทยานิพนธ์ที่เข้าถึงได้ เป็ นการวิจยั
ประเภทเชิงปริ มาณ โดยการสร้างแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็ นข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็ นเพราะนักศึกษาในระบบทางไกลต้องเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่งในชีวิตประจาวันจะมีความคุน้ เคยกับ
การถูกใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ประกอบกับนักศึกษาทราบดีว่าการใช้แบบสอบถามมีความรวดเร็ว
ในการรวบรวมข้อมูลมากกว่าการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ หลักสู ตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณ ฑิ ต ที่ ผ่า นมาช่ ว งปี พุ ท ธศัก ราช 2545-2548 พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณโดยใช้
แบบสอบถาม (ดรรชนี บุญเหมือนใจ และคณะ 2549)
3) ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับงานวิจยั จากผลการศึกษาพบว่าทฤษฎีที่นักศึกษานามาใช้ในการวิจยั ส่ วน
ใหญ่ เป็ นทฤษฎี พ้ืน ฐานด้านการบริ หาร โดยเฉพาะ ทฤษฎี ก ารจูงใจของมาสโลว์ และ ทฤษฎี จูงใจของ
Herzberg’s Motivation Hygiene Theory และเช่นเดียวกันกับในส่วนของการตลาด พบว่า ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ เป็ นทฤษฎีพ้ืนฐานที่มีการศึกษาเป็ นส่ วน
ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีเหล่านี้ในชุดวิชาพื้นฐาน
4) การทบทวนผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง จากผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 91.1ของวิทยานิ พนธ์ที่เข้าถึง
ได้ มีการทบทวนงานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวข้องและเป็ นการทบทวนงานวิจยั ที่ค่อนข้างล้าสมัยย้อนหลังไป
มากกว่า 5 ปี และเป็ นงานวิจยั ที่มกั จะใช้ซ้ ากันในกลุ่มวิทยานิ พนธ์ที่ทาเรื่ องคล้ายคลึงกันอาจเป็ นเพราะ
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ในปัจจุบนั อยูใ่ นฐานข้อมูลระบบออนไลน์ทาให้นักศึกษาใช้ขอ้ มูลการทบทวนงานวิจยั
ของวิทยานิ พนธ์ที่มีก ารนาเสนอผ่านทาง Google มากกว่าที่นักศึกษาจะค้นคว้าเองจากระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ จึงทาให้การทบทวนงานวิจยั ไม่กว้างขวาง และบางเล่มก็นางานวิจยั ที่ไม่สอดคล้องกับงาน
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วิทยานิ พนธ์ที่ศึกษามาเขียน นอกจากนี้ บางวิทยานิ พนธ์ยงั มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระบุว่าทบทวนจาก
บทคัดย่อ เช่น กิติมา แต้มทอง (2541: บทคัดย่อ) เป็ นต้น
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าเกือบร้อยละ 70 ของวิทยานิ พนธ์ที่เข้าถึงได้ ไม่มีการทบทวนหรื อ
ค้นคว้างานวิจยั ในต่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง แสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้ความสนใจต่อการค้นคว้าวารสาร
ต่างประเทศน้อยมาก ประกอบกับนักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตไม่ได้มีการเตรี ยมความพร้ อม
ของด้านทักษะภาษาต่างประเทศก่อนเข้าเรี ยนในหลักสูตรเหมือนกับบางสถาบันการศึกษา และชุดวิชาเกือบ
ทุกชุดวิชาก็เป็ นภาษาไทย
5)
าน จากผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ มีการกาหนดสมมติฐานการวิจยั แบบมี
ทิศทาง สมมติฐานที่นิยมกาหนดในวิทยานิพนธ์ที่เข้าถึงได้ ดังกล่าวข้างต้น คือ
“ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบุคลิกภาพองค์กรต่างกัน”
“ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีประสิทธิผลต่อการบริ หารจัดการที่แตกต่างกัน ”
“ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ”
“ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน”
“ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การส่งเสริ มการขาย”
“ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อ”
ลักษณะการกาหนดสมมติฐานข้างต้นจะมีการกาหนดที่คล้ายคลึงกัน เนื่ องจากกรอบแนวคิดการ
วิจยั ของวิทยานิพนธ์ที่เข้าถึงได้ บริ หารธุรกิจส่วนใหญ่จะกาหนดตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้นเป็ นปัจจัยส่วน
บุคคล อาจเป็ นเพราะนักศึกษาไม่ได้วิเคราะห์ว่าหน่วยวิเคราะห์ที่แท้จริ งคืออะไร
6)
นิ ยามศั พท์ จากผลการศึกษาพบว่า วิทยานิ พนธ์ที่เข้าถึงได้ ส่ ว นใหญ่ จ ะก าหนด
เฉพาะนิยามศัพท์ทวั่ ไป แต่พบว่านักศึกษาอธิบายนิยามศัพท์เฉพาะในลักษณะเดียวกับนิ ยามศัพท์ทวั่ ไป ดัง
ตัวอย่าง

7) แหล่งที่มาของข้ อมูล จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่วิทยานิพนธ์ที่เข้าถึงได้ เก็บรวบรวมข้อมูล
มาจากแหล่งปฐมภูมิ โดยส่ วนใหญ่มีการสร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
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ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด รองลงมาเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อพนักงาน เนื่ องจาก
หัวข้อของวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาดและด้านการจัดการ
สาหรับข้อมูลที่ รวบรวมมาจากแหล่ง ทุติย ภูมิพบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นวิทยานิ พนธ์ทางการบัญชี และ
การเงิ นที่ มีการรวบรวมข้อมูล ทุติ ยภูมิเกี่ ยวกับการเงิ นของบริ ษ ัทเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพบว่า บาง
วิทยานิ พนธ์ยงั มีค วามสับสนในการจ าแนกแหล่งข้อมูลที่ มาจากปฐมภูมิ และทุ ติ ยภูมิ ตัวอย่างที่ พบใน
วิทยานิ พนธ์บางเล่มที่เข้าใจคลาดเคลื่อนและระบุก ารเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็ นปฐมภู มิ คื อ
ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวกับจานวน จานวนครั้งในการใช้เครื่ องไต
เทียม และค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยไตวายที่รวบรวมจากข้อมูลของโรงพยาบาล
8) การกาหนดขนาดและการสุ่ มตัวอย่างจากผลการศึกษาพบว่า วิทยานิพนธ์ที่เข้าถึงได้ ส่วนใหญ่ใช้
สูตรทาโร่ ยามาเน่ ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง มีบางวิทยานิพนธ์ที่ใช้วิธีเปิ ดตารางการสุ่ มตัวอย่างของเครซี่
และมอร์ แกน เนื่องจากการกาหนดขนาดตัวอย่างเป็ นวิธีที่คานวณง่าย แต่ก็มีขอ้ จากัดในกรณี คานวณขนาด
ตัวอย่างจากกรณี ศึกษาที่มีจานวนประชากรจานวนมาก ก็จะคานวณได้ไม่เกิน 400 ตัวอย่าง ซึ่งอาจมีผลต่อ
ผลการวิจยั เพราะขนาดตัวอย่างสูตรของ Yamane มีขอ้ จากัดหลายอย่าง เช่น ค่า 1.96 ก็ใช้ 2 แทนและยัง
Assume p=0.5
โดยภาพรวมพบว่าวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็ น โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบสัดส่วนมากที่สุด เนื่องจากเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็ นกลุ่ม เช่นพนักงานแต่ละ
ฝ่ ายของบริ ษทั เป้ นต้น
9) การเลือกใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมวิทยานิ พนธ์ที่เข้าถึง
ได้ ส่วนใหญ่ใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็ นพื้นฐานร่ วมด้วยสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทั้งสถิติ
ที (Independent t-test) ร่ วมกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะมีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบด้านปั จจัยส่ วนบุคคลทั้งที่ไม่ใช่วตั ถุประสงค์
ของงานวิจยั
นอกจากนี้ยงั พบว่าก่อนการเลือกใช้สถิติต่าง ๆไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลตามข้อกาหนดเบื้องต้น
ของแต่ละสถิติ อาจเป็ นเพราะสถิติที่เลือกใช้เป็ นระดับพื้นฐาน
7. ข้ อเสนอแนะ
ข้อค้นพบจากการวิจยั ได้แสดงให้เห็นภาพรวมของคุณลักษณะงานวิจยั วิทยานิ พนธ์และสังเคราะห์
ข้อมูลงานวิจ ัยวิทยานิ พนธ์ข องนัก ศึก ษาหลักสู ต รบริ ห ารธุรกิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและแนวโน้มของการประเด็นการวิจยั ในอนาคต ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีประเด็นที่
เป็ นข้อเสนอแนะ 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่อไป ดังนี้
7.1 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการควรจัดสัมมนาเรื่ องการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษาบริ หารธุรกิจ โดยมีประเด็นที่สมั มนาคือ
1) สาขาวิชาควรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนของการนาเสนอหัวข้อวิทยานิ พนธ์ ควรจะ
จัดให้มีการสอบการนาเสนอทั้งหัวข้อและเค้าโครงการวิจยั โดยให้ท้งั คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนเข้าร่ วม
รับฟังการพิจารณาแต่ละหัวข้อด้วยกัน
2) สาขาวิชาควรมีการส่งเสริ มให้มีการศึกษาหัวข้อการวิจยั วิทยานิพนธ์ที่เป็ นประเด็นน่ าสนใจ
ในปั จจุบนั และควรกาหนดหัวข้อใดที่ไม่ควรเป็ นหัวข้อศึกษาในวิทยานิ พนธ์ โดยสาขาวิชาควรจะมีการ
สรุ ปหัว ข้อวิทยานิ พนธ์ที่ผ่านมาแต่ ละปี รวมทั้งน่ าจะมีก ารก าหนดประเด็นที่ น่ าสนใจที่ ค วรศึก ษาวิจ ัย
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้
3) เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมาส่วนใหญ่ใช้เอกสารอ้างอิงที่ไม่ทนั สมัย และไม่มี
วารสารต่างประเทศ ควรมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
3.1) สาขาวิชาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาควรมีการกาหนดเอกสารอ้างอิงที่ยอ้ นหลังอยู่ในช่วงไม่
เกิน 5 และรวมทั้งต้องมีการค้นคว้าเอกสารอ้างอิงที่เป็ นวารสารต่างประเทศ
3.2) ควรส่งเสริ มการฝึ กทักษะในการเขียนบทวรรณกรรมด้วยการอ่านและสังเคราะห์เป็ น
เนื้อหาด้วยตนเองโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
3.3) สาขาวิชาประสานกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดทาคู่มือการค้น คว้าวารสาร
ต่างประเทศให้นกั ศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองได้ สะดวกจากที่บา้ น
4) จากผลการศึกษาพบว่างานวิจยั วิทยานิพนธ์เน้นเฉพาะการวิจยั เชิงปริ มาณเท่านั้น สาขาวิชา
ควรส่งเสริ มให้มีการดาเนินวิธีการวิจยั ในรู ปแบบอื่นๆ นอกจากการวิจยั เชิงปริ มาณอย่างเดียว ได้แก่ การวิจยั
ที่ผสมผสานทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ การวิจยั ที่ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ ผสมผสานปฐมภูมินอกเหนื อจากการใช้
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนากรอบแนวคิดและการใช้กรณี ศึกษาในการวิจยั
5) ควรส่งเสริ มให้นกั ศึกษาให้ความสาคัญกับการดาเนินการวิจยั ตั้งแต่การกาหนดสมมติฐานที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง และการใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
อาจจะมีการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการวิจยั ที่ตอ้ งศึกษาด้วยตนเอง
6) ควรกาหนดให้การเข้าร่ วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาเป็ นกิจกรรมหนึ่งในชุดวิชาการวิจยั
ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนการทาวิทยานิ พนธ์กบั นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอื่น
7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่อไป
1) ควรศึกษาการทาวิจยั ด้านการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ทุกๆ 3-5 ปี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลการวิจยั ที่
ทันสมัย และทาให้มีการศึกษาค้นคว้าที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั
2) ควรศึก ษาเปรี ยบเที ยบการจัด การเรี ยนการสอนบริ หารุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ตเกี่ ยวงานวิจ ัย
วิทยานิพนธ์กบั มหาวิทยาลัยอื่น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นแนวปฎิบตั ิที่ดี
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3) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลรอบด้าน ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ
เช่น การจัดทาสนทนากลุ่มกับคณาจารย์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ความพร้อม ปั ญหาและอุปสรรคใน
การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจ รวมทั้งมีการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
แล้วเพื่อให้ได้ขอ้ มูลไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. บรรณานุกรม
ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธ์ (2549) การสังเคราะห์ วิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ธาริ นี พลเยีย่ ม (2547) การสังเคราะห์ งานวิทยานิพนธ์ ทางการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2540 – 2545 วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช (2545) การวิเคราะห์ งานวิจัยทางการศึกษาด้ วยการวิเคราะห์ อภิมาน
และการวิเคราะห์ เนือ้ หา กรุ งเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี
ดรรชนี บุญเหมือนใจ และกัลยาณี กิตติจิตต์ (2549) การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์วิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ แขนงวิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ นนทบุรี
โสภนา สุดสมบูรณ์ (2549) การสังเคราะห์ วิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาใน
ประเทศไทย ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุรีย ์ เข็มทอง (2552) การสังเคราะห์ผลงานวิจยั ด้านการตลาดของโรงแรม ช่วงปี พ. ศ. 2545-2550 วารสาร
การจัดการสมัยใหม่ ฉบับที่ 2 ปี ที่ 7 หน้า 41-52 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ละอองทิพย์ มัทธุรศ ศศิธร คนทน กิตติวรรณ สินธุนาวา ณัฏฐ์ มากุล และรัศมี แสงศิริมงคลยิง่ (2554) การ
สังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วารสารบัณฑิตศึกษา ปี ที่ 5 ฉบับที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุทุมพร จามรมาน (2531) การสังเคราะห์ งานวิจัยเชิงปริ มาณเน้ นวิธีวิเคราะห์ เม็ตต้ า กรุ งเทพฯ:
ล
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