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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
• การศึกษาวิจัยครัง้ นีเ้ กิดขึน้ จากการตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา
• ซึ่งงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เป็ นตัวบ่ งชีห้ นึ่งในการประเมิน
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เพราะการศึกษาระดับบัณฑิตมุ่งเน้ นให้ นักศึกษามีทักษะ
ในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การบูรณาการความรู้ มี
ความสามารถในการสร้ างองค์ ความรู้ และนาเสนอ
กระบวนการความรู้ในรูปแบบของงานวิจัยได้
• ดังนัน้ การศึกษาวิจัยการสังเคราะห์ วทิ ยานิพนธ์ ของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะช่ วยให้ ได้ รับ
ข้ อมูลที่สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสู ตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2. เพือ่ สังเคราะห์ ข้อมูลคุณลักษณะของงานวิทยานิพนธ์ การออกแบบการวิจยั และองค์
ความรู ้ของวิทยานิพนธ์จากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชของผู้สาเร็จการศึกษา
ระหว่ างปี การศึกษา 2549 ถึง 2553

นิยามศัพท์ เชิงปฏิบตั ิการ
ข้ อมูลพืน้ ฐานของวิทยานิพนธ์ หมายถึง ข้ อมูลของวิทยานิพนธ์ที่เป็ นจานวนและ
ค่าร้อยละจาแนกตามปี พ.ศ. ที่สาเร็ จการศึกษา ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553
จาแนกหัวข้อตามวิชาเอกการจัดการ การตลาด และการเงินและบัญชี
กระบวนการวิจยั ของวิทยานิพนธ์ หมายถึง ข้อมูลกระบวนการวิจยั ที่เป็ นจานวน
และร้อยละของวิทยานิพนธ์จาแนกตามประเภทการวิจยั จาแนกตามการทบทวนทฤษฎี
จาแนกตามการทบทวนงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ จาแนกตามการทบทวนงานวิจยั
ทั้งในและต่างประเทศย้อนหลังตามระยะเวลา จาแนกตามเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
จาแนกตามการสุ่มตัวอย่าง และจาแนกตามการใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลของการสังเคราะห์ วทิ ยานิพนธ์ หมายถึง คุณลักษณะของงานวิทยานิพนธ์ การ
ออกแบบการวิจยั และองค์ความรู ้ของวิทยานิพนธ์

วิธีดำเนินกำรวิจัย
1) กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาในครั้งนี้
วิทยานิพนธ์ต้งั แต่ปีการศึกษา 2549 ถึง 2553 โดยทาการศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เข้าถึงได้คือ
สามารถสื บค้นจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช จึงมีผลให้ขนาดของประชากร
วิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต ระหว่างปี การศึกษา 2549 ถึง
2553 ที่ได้จากค้นพบได้ในห้องสมุด มีจานวน 146 ราย
2) เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
แบบวิเคราะห์ เนือ้ หา (Checklist for content analysis)
3) การรวบรวมข้ อมูล
3.1) รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2549 ถึง 2553 จากสานักบัณฑิตศึกษา
3.2) สืบค้นวิทยานิพนธ์ จากสานักบรรณสารสนเทศ มสธ เพือ่ เก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3) บันทึกข้ อมูลลงในแบบสังเคราะห์ วทิ ยานิพนธ์ ที่สร้ างขึน้
3.4) ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลในแบบสังเคราะห์ วทิ ยานิพนธ์ ที่บันทึกข้ อมูลไว้ ท้ งั หมด
4) การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ การวิเคราะห์ เนือ้ หาเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ และค่ าร้ อยละ

สรุปผลการวิจยั

ผลการศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 จานวน 146 เล่ม หัวข้อเรื่ องส่วนใหญ่
ของวิทยานิพนธ์ จะเป็ นหัวข้อที่อยูใ่ นกลุ่มด้านการจัดการ และกลุ่มทางการตลาดเป็ นลาดับ ส่วนหัวข้อที่
อยูใ่ นกลุ่มการเงินและการบัญชี มีจานวนประมาณร้อยละ 10 ของวิทยานิพนธ์ท้งั หมดที่เข้าถึงได้
เมื่อพิจารณาหัวข้อเรื่ องของกลุ่มวิทยานิพนธ์ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มด้ านการจัดการ พบว่าหัวข้อเรื่ องส่วน
ใหญ่สามารถจาแนกเป็ น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ 1) หั วข้ อกำรจัดกำรทั่วไป 2) กำรพัฒนำหรื อกำรบริ หำร
ทรั พยำกรมนุษย์ และ3) กลุ่มกำรปรั บปรุงกระบวนกำรผลิต
ส่วนหัวข้อเรื่ องวิทยานิพนธ์ด้านการตลาด พบว่าหัวข้อเรื่ องส่วนใหญ่สามารถจาแนกเป็ น 4 กลุ่มย่อย
ได้ดงั นี้ คือ 1) ปั จจัยที่มีผลต่ อกำรตัดสิ นใจซื ้อ/กำรตัดสิ นใจซื ้อ 2) พฤติกรรมกำรบริ โภค/กำรซื ้อ/กำรเลือก
ซื ้อ/กำรเช่ ำ 3) คุณภำพกำรบริ กำร และ 4) กลยุทธ์ /กำรส่ งเสริ มกำรขำย/กำรแข่ งขัน
ส่วนวิทยานิพนธ์ด้านการเงิน พบว่าหัวข้อเรื่ องส่ วนใหญ่มกั เน้นการวิเคราะห์ผลตอบแทน/การลงทุน
และรองลงมา คือ หัวข้อการพัฒนาบุคลากรทางการบัญชี /การจัดการ

ผลการสังเคราะห์ ข้อมูลงานวิจยั วิทยานิพนธ์

สรุปผลการวิจยั (ต่ อ)

กระบวนการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่เป็ นกำรวิจัยประเภทเชิ งปริ มำณ กลุ่มการจัดการ มีการทบทวน
วรรณกรรมและศึกษาทฤษฎีพ้นื ฐานด้านการบริ หาร ส่ วนกลุ่มการตลาด พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นการ
ประยุกต์จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
และพบว่าส่วนใหญ่เป็ นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั ในประเทศ มีการกาหนดสมมติฐานการ
วิจยั แบบมีทิศทาง การกาหนดนิยามศัพท์เป็ นลักษณะนิยามศัพท์ทวั่ ไป การเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า
จากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด รองลงมาเป็ นข้อมูลที่รวบรวมจากผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อพนักงาน
และผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการ ตามลาดับ ใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง โดย
ภาพรวมใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็ น โดยวิธีการสุ่ มแบบสัดส่ วนมากที่สุด เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิ งพรรณนาเป็ นพื้นฐานร่ วมด้วยสถิติเชิ ง
อนุมานทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทั้งสถิติที (Independent t-test) ร่ วมกับการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และสถิติที่นิยมใช้รองลงมาร่ วมกับสถิติเชิ ง
พรรณนา คือ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Test of
Association)

ข้ อเสนอแนะ
1) ควรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนของการนาเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ควรจะจัดให้ มีการสอบการนาเสนอทั้ง
หัวข้ อและเค้ าโครงการวิจัย โดยให้ นักศึกษาทุกคนเข้ าร่ วมรับฟังการพิจารณาแต่ ละหัวข้ อด้ วยกัน
2) ควรมีการส่ งเสริ มให้ มีการศึกษาหัวข้ อการวิจัยวิทยานิพนธ์ ที่เป็ นประเด็นน่ าสนใจในปัจจุบัน และควรกาหนดหัวข้ อ
ใดที่ไม่ ควรเป็ นหัวข้ อศึกษาในวิทยานิพนธ์ โดยสาขาวิชาควรจะมีการสรุปหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านมาแต่ ละปี รวมทั้งน่ าจะมีการ
กาหนดประเด็นที่น่าสนใจที่ควรศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ เพือ่ ให้ สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ ได้
3) เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาส่ วนใหญ่ ใช้ เอกสารอ้ างอิงที่ไม่ ทันสมัย และไม่ มีวารสารต่ างประเทศ ควร
มีแนวปฏิบัติดังนี้ 3.1) ควรมีการกาหนดเอกสารอ้ างอิงที่ย้อนหลังอยู่ในช่ วงไม่ เกิน 5 ปี และต้ องมีการค้ นคว้ าวารสารต่างประเทศ
3.2) ควรส่ งเสริมการฝึ กทักษะในการเขียนบทวรรณกรรมด้ วยการอ่ านและสั งเคราะห์ เป็ นเนื้อหาด้ วยตนเองโดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และ 3.3) สาขาวิชาประสานกับห้ องสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดทาคู่มือการค้ นคว้ าวารสารต่างประเทศให้ นักศึกษา
สามารถค้ นคว้ าด้ วยตนเองได้
4) สาขาวิชาควรส่ งเสริมให้ มีการดาเนินวิธีการวิจัยในรู ปแบบอื่นๆ นอกจากการวิจัยเชิงปริมาณอย่ างเดียว ได้ แก่ การ
วิจัยที่ผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยที่ใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ ผสมผสานปฐมภูมินอกเหนือจากการใช้ ข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากรอบแนวคิดและการใช้ กรณีศึกษาในการวิจัย
5) ควรส่ งเสริ มให้ นักศึกษาให้ ความสาคัญกับการดาเนินการวิจัย ตั้งแต่ การกาหนดสมมติฐานที่สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ การใช้ วิธีส่ ุ มตัวอย่ าง และการใช้ สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยอาจจะมีการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยที่ต้องศึกษาด้ วยตนเอง
6) ควรกาหนดให้ การเข้ าร่ วมประชุ มวิชาการบัณฑิตศึกษาเป็ นกิจกรรมหนึ่งในชุดวิชาการวิจัยธุรกิจ ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการ
ส่ งเสริมให้ นักศึกษาได้ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนการทาวิทยานิ พนธ์กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
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