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บทคัดย่อ 
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอนการท�างานงานวิจัย													

2)	 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท�างานวิจัย	 และ	 3)	 เป็นแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนในการท�างานวิจัย	

ของนิสติหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ	มหาวทิยาลยับรูพา	จงัหวดัสระแก้ว	

ประชากรเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานนิพนธ์	 ปีการศึกษา	 2558	 รุ่นที่	 12	 และ	 13	 จ�านวน	 50	 คน											

กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงท้ังหมด	 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 มีลักษณะแบบประมาณค่า			

4	ระดับ	และแบบปลายเปิด	มีค่าสหสัมพันธ์	(r)	ตั้งแต่	0.67-1.00	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	0.82	สถิติที่ใช้

คือ	การแจกแจงความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหาเรียงตามล�าดับ

ความถี่น�ามาจัดหมวดหมู่	น�าเสนอเป็นความเรียงแบบเชิงพรรณนา

	 ผลการวิจัยพบว่า	ภาพรวมความคดิเหน็เกีย่วกบัขัน้ตอนการท�างานวจิยัอยูใ่นระดบัดทีีส่ดุ	โดนสรปุปัญหา

และอุปสรรคได้	 4	 ประเด็นหลัก	 คือ	 1)	 การขาดความรู้ความเข้าใจในการท�างานวิจัยในแต่ละขั้นตอน																						

2)	ระยะเวลาการท�างานวิจยัในแต่ละขัน้ตอนไม่เพยีงพอ	3)	ค่าใช้จ่ายในการท�างานวจิยั	และ	4)	ความสอดคล้อง

ของหัวข้องานวิจัยกับศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	 และแนวทางในการพัฒนาคือ	 1)	 การจัดโครงการ							

ส่งเสรมิเรยีนเรยีนรูท้างด้านการท�างานวจิยันอกเหนอืจากการเรยีนการสอนในรายวชิา	2)	การจดัท�าผงัขัน้ตอน	

เอกสารต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการท�างานวิจัยให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	 3)	 การพัฒนา

กระบวนการ	 การก�าหนดตารางให้ค�าปรึกษา	 การก�ากับติดตามอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษา

ส�าหรับนิสิต	 และ	 4)	 การพัฒนาการคัดสรรตั้งแต่เริ่มประเด็นการวิจัยให้มีความสอดคล้องกับศาสตร์ทางด้าน

รัฐประศาสนศาสตร์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท	

ค�ำส�ำคัญ :	แนวทางการพัฒนา,	ขั้นตอนการท�างานวิจัย

แนวทางในการพัฒนาขั้นตอนการท�างานวิจัยของนิสิตวิทยาลัย

การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดสระแก้ว
A GUIDELINE FOR THE IMPROVEMENT OF RESEARCH PROCESS

OF STUDENTS: THE GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION,
BURAPHA UNIVERSITY, SA KAEO PROVINCE

กนกอร  เวทกำร

KANOKON  WETAKAN

เสำวคนธ์  ดีด้วยชำติ 

SAWVAKON  DEEDOUYCHAT 
 วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ

GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION, 

BURAPHA UNIVERSITY

จังหวัดชลบุรี

CHONBURI



155   NRRU Community Research Journal Vol.12 No.1 (January - April  2018)

ABSTRACT
	 The	research	purpose	was	to	1)	study	the	students’	opinions	on	their	 the	research	

process,	2)	study	the	research	problems	and	obstacles,	and	3)	develop	the	research	process	

of	master	degree	students	of	Public	Administration,	Burapa	university,	Srakaew	Province.	The	

population	was	50	students	who	enrolled	in	the	theses	course	in	the	academic	year	of	2015,	

batch	12	and	13.	The	4-level	and	open-ended	questionnaire	was	used	to	collect	data.	The	

correlation	coefficient	(r)	was	0.67-1.00	and	the	reliability	was	0.82.	Frequency,	percentage,	

mean,	 standard	 deviation	 and	 frequency	 analysis	 were	 used	 to	 present	 as	 descriptive															

composition.	

	 Overall,	 the	 research	 found	 that	 the	 feedback	on	 the	 research	process	was	 at	 the	

highest	 level,	 which	 the	 problems	 were	 summarized	 into	 1)	 lack	 of	 knowledge	 and																									

understanding	in	each	stage	of	research	process;	2)	insufficient	research	period;	3)	research	

funding;	and	4)	the	consistency	of	research	topics	in	public	administration.	In	addition,	the	

solutions	were	1)	the	growth	of	a	learning	project	in	the	research	field,	both	in	the	teaching	

and	learning	courses;	2)	the	preparation	of	the	research	continuing	process,	3)	schedule	in	

following	 all	 steps	 for	 a	 consultation	with	 the	 advisors,	 and	 4)	 the	 development	 of	 the													

selection	the	topic	of	public	administration	in	accordance	with	the	curriculum.	

Keywords :	Developmental	guidelines,	Research	procedures

บทน�ำ
	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 เป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ	 โดยจัดต้ังขึ้นบนพื้นฐาน

ความเปล่ียนแปลงทางสังคม	 ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 ทั้งด้านการเมือง	

เศรษฐกิจและสังคม	 ท�าให้การบริหารท้ังภาครัฐและเอกชนต้องเผชิญกับปัจจัยต่าง	 ๆ	 และปัญหาในรูปแบบ							

ใหม่	ๆ 	เพิ่มมากขึ้นผู้บริหารจ�าเป็นต้องแสวงหาความรู้และทักษะเพื่อปรับปรุงการบริหารให้สามารถสนองตอบ

ต่อการเปล่ียนแปลงและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จึงเปิดโครงการปริญญาโท	

ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	 ส�าหรับผู้บริหาร	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้บริหาร	 สามารถเพิ่มพูนความรู้	 และ

ประสบการณ์	แนวคิดใหม่	 เชิงบริหาร	และพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการท�างานได้	 (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	

มหาวิทยาลัยบูรพา,	2545)	โดยการจัดการเรียนการสอน	ในวันเสาร์	และวันอาทิตย์	และภาคค�่า	คือ	วันอังคาร	

วันพุธ	 วันพฤหัสบดี	นอกจากนี้	 คณาจารย์ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	

ล้วนเป็นนักบริหาร	และนักวิชาการที่ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในวิชาชีพและความรู้ให้แก่

นสิติได้เป็นอย่างด	ีจงึเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผูบ้รหิารภาครฐัและเอกชน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าราชการพลเรอืน	

ต�ารวจ	ทหาร	ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และผู้บริหารเอกชน	ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน	

จ�านวน	2	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	และหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบัณฑิต	แบ่งออกเป็น	4	กลุ่มวิชา	คือ	1)	กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป	2)	กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน	3)	กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	และ	4)	กลุ่มวิชาภูมิรัฐประศาสนศาสตร์	และมีการ
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จัดการเรียนการสอน	3	ที่ตั้ง	 คือ	 1)	 จังหวัดชลบุรี	 2)	 จังหวัดสระแก้ว	 และ	3)	 จังหวัดจันทบุรี	 ซึ่งในการจัด									

การเรยีนการสอนได้ก�าหนดให้นสิติทีศ่กึษาในระดับบณัฑติศกึษาต้องท�าผลงานวชิาการ	คอื	ปรญิญาโท	หลกัสตูร	

แผน	 ก	 ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 หลักสูตรแผน	 ข	 ต้องท�างานนิพนธ์	 และสอบประมวลความรู้	 ส่วนปริญญาเอก									

ต้องท�าดุษฎนีพินธ์	และต้องสอบผ่านวทิยานพินธ์/ดษุฎนีพินธ์	จงึถอืว่าส�าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรอย่างสมบรูณ์		

(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา,	2559)	

	 นิสิตที่เข้าเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	

จังหวัดสระแก้ว	ปีการศึกษา	2558-2559	มีทั้งหมด	50	คน	เป็นนิสิตที่ศึกษา	หลักสูตรแผน	ข	ต้องท�างานนิพนธ์	

และสอบประมวลความรู้	 ท้ังน้ี	 จากข้อมูลข้างต้น	 มีนิสิตที่ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษา	 ได้ตามแผนการจัด															

การศึกษาของวิทยาลัยฯ	 แบ่งออกเป็นนิสิตที่ยังสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน	 ในครั้งที่	 3	 จ�านวน	 9	 คน	 และ										

ไม่ช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา	จงึไม่มสีทิธิส์อบประมวลความรู	้จ�านวน	1	คน	และมนีสิติทีย่งัไม่สอบปากเปล่า

งานวิจัยจ�านวน	 8	 คน	 จึงท�าให้ศูนย์การศึกษาฯ	 ต้องด�าเนินการจัดสอบงานวิจัยเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่ตกค้าง								

และหากนิสิตสอบไม่ทันในภาคปลาย	ปีการศึกษา	2558	นั้น	นิสิตต้องเสียค่ารักษาสภาพในเทอมนั้นด้วย	ท�าให้

เกิดผลกระทบต่อนิสิต	อาจารย์ที่ปรึกษา	และการจัดการศึกษาได้	(งานทะเบียน	มหาวิทยาลัยบูรพา,	2559)	

	 จากความส�าคัญข้างต้น	 ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษาและนักวิจัย	 ประจ�าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดสระแก้ว	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานนิพนธ์ของนิสิตให้แล้วเสร็จตามกระบวนการ										

ของวทิยาลยั	จงึเหน็ถงึปัญหาเบือ้งต้นในการท�างานนพินธ์ของนสิิต	และการทีน่สิิตไม่สามารถท�างานนพินธ์ให้ส�าเรจ็

ลุล่วงตามก�าหนดเวลาจะท�าให้นิสิตไม่ส�าเร็จการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้	 ดังน้ันจึงมีความสนใจ													

ที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาข้ันตอนการท�างานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต										

เพื่อได้ทราบถึงความคิดเห็น	 ปัญหาและอุปสรรคของการท�างานวิจัย	 ตลอดจนสามารถน�าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดขั้นตอนการท�างานวิจัยของนิสิต	 ให้สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท�างานวิจัย											

ของนิสิตต่อไป	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยแนวทางการพัฒนาขั้นตอนการท�างานวิจัยของนิสิตวิทยาลัยการบริการรัฐ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	มีดังนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการท�างานวิจัย

	 2.	 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท�างานวิจัย

	 3.	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนในการท�างานวิจัย

 

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 ประโยชน์ของการวิจัยแนวทางการพัฒนาข้ันตอนการท�างานวิจัยของนิสิตวิทยาลัยการบริการรัฐ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	มีดังนี้

	 1.	 ได้ทราบระดับความคิดเห็นต่อขั้นตอนการท�างานวิจัย

	 2.	 ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการท�างานวิจัย

	 3.	 สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนการท�างานวิจัยให้มีความเหมาะสมตามหลักสูตร

การศึกษา
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 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

	 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 ด�าเนินการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย	 โดยการศึกษาแนวคิด	 เรื่องขั้นตอน											

การท�างานวจิยั	ของ	สจุติรา	บณุยรตัพนัธุ	์(2558)	ทีไ่ด้น�าแนวคดิของ	Kerlinger	(1986)	มขีัน้ตอนในการท�างาน

วิจัย	 9	 ขั้นตอน	 มาประยุกต์กับแผนผังข้ันตอนการจัดท�างานวิจัยของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 จังหวัด

สระแก้ว	 (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดสระแก้ว,	 2559)	 ได้ข้ันตอนการท�างานวิจัย								

14	ขั้นตอน	แสดงดังภาพที่	1

             ขั้นตอนกำรท�ำงำนวิจัย

1.		การก�าหนดประเด็นปัญหา	

2.		การส�ารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.		การทดสอบสมมติฐาน

4.		การออกแบบการวิจัย	

5.		ก�าหนดประชากรเป้าหมายและสุ่มตัวอย่าง

6.		การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

7.		การสอบโครงร่างงานวิจัย

8.		การเก็บรวบรวมข้อมูล

9.		การวิเคราะห์ข้อมูล	

10.		การเสนอผลงานวิจัยและเขียนรายงาน	

11.		การสอบปากเปล่างานวิจัย

12.		การแก้ไขงานหลังการสอบงานวิจัย

13.		การเขียนบทความงานวิจัย

14.		การตรวจสอบการคัดลอกผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์		

       ปัจจัยส่วนบุคคล

-	เพศ

-	อายุ

-	อาชีพ

-	ประสบการณ์ในการท�างาน

-	ระดับรายได้

-	รุ่นที่ศึกษา

-	การลงทะเบียนเรียนวิชางานนิพนธ์

-	ประสบการณ์ในการท�างานวิจัย

-	เกรดวิชา

ปัญหำ/ อุปสรรค ในกำรท�ำงำนวิจัยของนิสิต

แนวทำงในกำรพัฒนำขั้นตอนกำรท�ำงำนวิจัย

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย



158   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	research)	ท�าการศึกษาด้วยวิธีเชิงส�ารวจ	

(Survey	research)	โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	(Questionnaire)	ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 วิทยาลัยการบริหาร						

รฐักจิ	จงัหวดัสระแก้ว	ทัง้หมดทีเ่ป็นนสิติปัจจบุนัก�าลงัศกึษารายวชิางานนพินธ์และอยูใ่นขัน้ตอนของการท�างาน

วิจัย	โดยลงทะเบียนรายวิชางานนิพนธ์	ปีการศึกษา	2558	เป็นนิสิตรุ่นที่	12	จ�านวน	33	คน	และนิสิตรุ่นที่	13	

จ�านวน	17	คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	50	คน	(งานทะเบียน	มหาวิทยาลัยบูรพา,	2559)	

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 ซึ่งเป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ทั้งหมด	จ�านวน	50	คน	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 	 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	ทีส่ร้างขึน้	ด้วยวธิแีบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 ตามวิธีของ	 Likert	 และสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิด	 (Open	 ended)												

จากต�าราของบุญชม	ศรสีะอาด	(2553,	น.	82)	และท�าการศกึษา	และรวบรวมเอกสาร	ทฤษฎ	ีนยิาม	และงานวจิยั	

ต่าง	 ๆ	 เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและใช้เป็นแนวทางในสร้างข้อค�าถาม	 ท�าการเรียบเรียง	 ปรับปรุง											

ให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัย	แบ่งออกเป็น	4	ตอน	ดังนี้	

	 	 ตอนที่	1	ค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	อาชีพ	ประสบการณ์

ในการท�างาน	ระดบัรายได้	รุน่ทีศ่กึษา	การลงทะเบยีนเรยีนวชิางานนพินธ์	ประสบการณ์ในการท�างานวจิยั	และ

เกรดวิชา	มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ	(Check	lists)	ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ

	 	 ตอนที่	2	ค�าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อขั้นตอนในการท�างานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	จ�านวน	14	ขั้นตอน	มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจ

รายการ	 (Check	lists)	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	scale)	มี	4	ระดับ	 (บุญชม	ศรีสะอาด,	2546,											

น.	162)	ดังนี้	

	 	 	 4	 คะแนน	 หมายถึง	 จริง/ดีที่สุด	

	 	 	 3	 คะแนน	 หมายถึง	 ค่อนข้างจริง/ดีมาก

	 	 	 2	 คะแนน	 หมายถึง	 ค่อนข้างไม่จริง/ดี

	 	 	 1	 คะแนน	 หมายถึง	 ไม่จริง/ควรปรับปรุง	

	 	 ตอนท่ี	 3	 ค�าถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการท�างานวิจัยของนิสิตหลักสูตร																						

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	จ�านวน	14	ขั้นตอน	โดยต้องการ

ทราบว่า	ม-ีไม่ม	ีเป็นแบบส�ารวจรายการ	(Check	lists)	ระบลุกัษณะของปัญหาเป็นรายขัน้ตอนและรายข้อ	และ

ปัญหาส่วนตัวอื่น	ๆ	ที่นิสิตประสบในการท�างานวิจัย	เป็นแบบปลายเปิด	(Open	ended)				

 3. กำรหำคุณภำพเครื่องมือในกำรวิจัย

	 	 น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้	ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา	(Content	validity)	โดยเสนอผูเ้ช่ียวชาญ

จ�านวน	3	ท่าน	พจิารณาตรวจสอบความสอดคล้องและครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	ท�าการปรบัปรงุ

แก้ไขตามค�าแนะน�าเรียบร้อยแล้ว	น�าไปทดลองใช้กับนสิติซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	ท�าการหาคณุภาพ
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เครื่องมือโดยน�ามาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Item	 analysis)	 ด้วยวิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	

(Pearson	product-moment	correlation)	ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม	(Item-total	correlation)	

ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อโดยมีค่าสหสัมพันธ์	 (r)	 ตั้งแต่	 0.67-1.00	 น�าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือม่ัน										

ทั้งฉบับ	(Index	of	 item-objective	congruence	:	 IOC)	โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	coefficient)	

ของ	Cronbach	(1990,	pp.	202-204)	ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	0.82	ซึ่งยอมรับได้

สามารถน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้	

 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ด�าเนินการส่งแบบสอบถาม	 จ�านวน	 5	 ฉบับ	 ไปข้อมูลจากนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชางานนิพนธ	์													

ปีการศึกษา	 2558	 ระหว่างเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2559	 โดยได้รับกลับมาครบตามจ�านวนและมีความสมบูรณ์							

คิดเป็นร้อยละ	100

 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

	 	 ด�าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	 เพื่อน�าไปท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

อ้างอิงดังนี้

	 	 5.1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 อาชีพ	 ประสบการณ์ในการท�างาน	

ระดับรายได้	 ประสบการณ์ในการท�างาน	 และประสบการณ์ในการท�าวิจัยของนิสิต	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา														

(Descriptive	statistic)	คือ	การแจกแจงความถี่	(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)	

	 	 5.2	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการท�างานวิจัย	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 statistic)	

ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (μ)	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (σ)	 โดยก�าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้	 (บุญชม																

ศรีสะอาด,	2546,	น.	162)	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 3.26	-	4.00	 หมายถึง	 ดีที่สุด

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 2.51	-	3.25	 หมายถึง	 ดีมาก	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.76	-	2.50	 หมายถึง	 ดี	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.00	-	1.75	 หมายถึง	 ควรปรับปรุง	

	 	 5.3	 ปัญหาและอุปสรรคในการท�างานวิจัย	 ข้อเสนอแนะในการวิจัย	 และแนวทางในการพัฒนา						

ขัน้ตอนในการท�างานวจิยั	ซึง่เป็นข้อค�าถามแบบปลายเปิด	โดยการอ่านและท�าความเข้าใจข้อมลูในแบบสอบถาม	

น�ามาจัดหมวดหมู่และความถี่ของค�าตอบเพื่อน�าไปวิเคราะห์เนื้อหาเรียงล�าดับความถี่	 และน�าเสนอในลักษณะ

ความเรียงแบบเชิงพรรณนา	

ผลกำรวิจัย 
	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	54.00	มีช่วงอายุ	

25-34	ปี	คิดเป็นร้อยละ	50.00	มีอาชีพรับราชการ	คิดเป็นร้อยละ	68.00	มีประสบการณ์การในท�างาน	3-6	ปี	

คิดเป็นร้อยละ	28.00	มีรายได้	15,001-20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	44.00	เป็นรุ่นที่ศึกษาในรุ่นที่	12	คิดเป็น

ร้อยละ	66.00	ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการท�างานวิจัย	คิดเป็นร้อยละ	84.00	ส�าหรับผู้ที่มีประสบการณ์

ในการท�างานวิจัย	 ประเภทวิจัยเชิงปริมาณ	 คิดเป ็นร ้อยละ	 62.50	 ได ้ เกรดวิชาระเบียบวิธีวิจัย																																														

ทางรัฐประศาสนศาสตร์	เกรด	B	คิดเป็นร้อยละ	42.00	
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	 2.	 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อข้ันตอนในการท�างานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร											

มหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	แสดงดังตารางที่	1	

	 จากตารางที่	1	พบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีที่สุด	(μ =	3.62,	σ =	0.35)	ท�าการพิจารณาเป็นราย

ขั้นตอน	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ดังนี้	 1)	 ข้ันตอนการก�าหนดประเด็นปัญหา	 (μ =	 3.83,																			

σ =	0.26)		2)	การตรวจสอบการคัดลอกผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์	 (μ =	3.81,	σ =	0.40)	3)	การสอบ																

ปากเปล่างานวิจัย	(5	บท)	(μ =	3.79,	σ =	0.38)	4)	การเขียนบทความงานวิจัย	(μ =	3.74,	σ =	0.38)								
5)	 การสอบโครงร่างงานวิจัย	 (3	 บท)	 (μ =	 3.74,	σ =	 0.43)	 6)	 การแก้ไขงานหลังการสอบงานวิจัย																							

(μ =	3.71,	σ =	0.39)	7)	การเสนอผลงานวิจัยและเขียนรายงาน	(μ =	3.71,	σ =	0.40)	8)	การวิเคราะห์

ข้อมูล	(μ =	3.71,	σ =	0.42)	9)	การเก็บรวบรวมข้อมูล	(μ =	3.69,	σ =	0.38)	10)	การก�าหนดประชากร

เป้าหมายหรือการสุ่มตัวอย่าง	 (μ =	 3.67,	σ =	 0.46)	 11)	 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ										

ของเครื่องมือ	 (μ =	 3.66,	σ =	 0.45)	 12)	 ขั้นตอนการก�าหนดสมมติฐาน	 (μ =	 3.57,	σ =	 0.50)																										

13)	 ขั้นตอนการส�ารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 (μ =	 3.50,	σ =	 0.47)	 และ	 14)	 ขั้นตอนการ
ออกแบบการวิจัย	(μ =	3.40,	σ =	0.65)	ตามล�าดับ

ตำรำงที่ 1 	ระดับความคิดเห็นของขั้นตอนในการท�างานวิจัย	จ�านวน	14	ขั้นตอน
	 	 	 	 	 			(N=50)

 ขั้นตอนในกำรท�ำงำนวิจัย μ σ แปลควำม อันดับ

1.		ขั้นตอนการก�าหนดประเด็นปัญหา	 3.83	 0.26	 ดีที่สุด	 1

2.		ขั้นตอนการส�ารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 3.50	 0.47	 ดีที่สุด	 13

3.		ขั้นตอนการก�าหนดสมมติฐาน	 3.57	 0.50	 ดีที่สุด	 12

4.		ขั้นตอนการออกแบบการวิจัย	 3.40	 0.65	 ดีที่สุด	 14

5.		การก�าหนดประชากรเป้าหมายหรือการสุ่มตัวอย่าง	 3.67	 0.46	 ดีที่สุด	 10

6.		การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 3.66	 0.45	 ดีที่สุด	 11

7.		การสอบโครงร่างงานวิจัย	(3	บท)	 3.74	 0.43	 ดีที่สุด	 5

8.		การเก็บรวบรวมข้อมูล	 	 3.69	 0.38	 ดีที่สุด	 9

9.		การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 3.71	 0.42	 ดีที่สุด	 8

10.		การเสนอผลงานวิจัยและเขียนรายงาน	 3.71	 0.40	 ดีที่สุด	 7

11.		การสอบปากเปล่างานวิจัย	(5	บท)	 3.79	 0.38	 ดีที่สุด	 3

12.		การแก้ไขงานหลังการสอบงานวิจัย	 3.71	 0.39	 ดีที่สุด	 6

13.		การเขียนบทความงานวิจัย	 	 3.74	 0.38	 ดีที่สุด	 4

14.		การตรวจสอบการคัดลอกผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์	 3.81	 0.40	 ดีที่สุด	 2

 ภำพรวม 3.62 0.35 ดีที่สุด
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	 3.	 	 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการท�างานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร															

มหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	โดยการสังเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปประเด็นปัญหาได้	

4	ประเด็นหลัก	ดังนี้	1)	การขาดความรู้ความเข้าใจในการท�างานวิจัยในแต่ละขั้นตอน	2)	ระยะเวลาการท�างาน

วิจัยในแต่ละขั้นตอนไม่เพียงพอ	3)	ค่าใช้จ่ายในการท�างานวิจัย	และ	4)	ความสอดคล้องของหัวข้องานวิจัยกับ

ศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	สามารถพิจารณาปัญหาและอุปสรรคเป็นรายขั้นตอน	ได้ดังนี้	

	 	 ขั้นตอนที่	1	การก�าหนดประเด็นปัญหา	พบว่า	ระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเสนอโครงร่างงานวิจัย

น้อยเกินไป	 นิสิตยังไม่สามารถหาหัวข้อในการท�างานวิจัยได้	 การท�างานวิจัยจ�าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับ

ศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	แต่นิสิตมีความสนใจที่จะท�าวิจัยในศาสตร์วิชาด้านอื่น	ๆ	ซึ่งสอดคล้องกับ

หน้าที่การงาน	และนิสิตขาดความเข้าใจในการก�าหนดประเด็นปัญหา	ท�าให้ได้ประเด็นปัญหาที่ไม่ชัดเจน	

	 	 ขัน้ตอนที	่2	การส�ารวจและทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง	พบว่า	นสิติไม่มคีวามเข้าใจในการสบืค้น

ข้อมูลจาก	แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ	และไม่สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาอ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ	ข้อมูลที่ได้

ไม่มีความเป็นปัจจุบันไม่มีความทันสมัย	และ	นิสิตขาดความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูล	ท�าให้ไม่สามารถ

เข้าถึง	หรือดาวน์โหลด	งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้	ท�าให้อ้างอิงเพียงแค่บทคัดย่อเท่านั้น	ท�าให้ขาดความลึกของ

ข้อมูล	

	 	 ขั้นตอนที่	 3	 การก�าหนดสมมติฐาน	 พบว่า	 นิสิตไม่มีความเข้าใจในการก�าหนดสมมติฐาน	 ท�าให้										

ไม่สามารถเขียนบรรยายการก�าหนดสมมติฐานที่ถูกต้องได้โดยสมมติฐานการวิจัยไม่มีความชัดเจน	 ท�าให	้														

ไม่สามารถทดสอบได้	หรือไม่ระบุทิศทางและขอบเขตของความสัมพันธ์	เป็นต้น	

	 	 ขั้นตอนที่	4	การออกแบบการวิจัย	พบว่า	นิสิตยังขาดความรู้ในการออกแบบงานวิจัย	ท�าให้เลือก

แบการวจิยัท่ีไม่เหมาะสม	การออกแบบการวจิยัจากการทบทวนวรรณกรรม	หรอืการเรยีนรูจ้ากรายวชิาระเบียบ

วิธีวิจัยอาจจะไม่เพียงพอ	

	 	 ขั้นตอนท่ี	 5	 การก�าหนดประชากรเป้าหมายหรือการสุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 การเลือกประชากรกลุ่ม						

เป้าหมายจ�าเป็นจะต้องตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้	 แต่นิสิตส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือก

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โดยเลือกตามความสะดวกท�าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตอบตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย	และ	

นิสิตจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการลงพื้นท่ี	 เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ	 และเพื่อเก็บข้อมูล	 โดยในแต่ละครั้ง							

อาจจะมีผู้ตอบแบบสอบถาม	 ท่ีไม่ตรงตามเป้าหมายท�าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	 จ�าต้องเก็บข้อมูลใหม่เสียเวลา

และค่าใช้จ่าย	

	 	 ขั้นตอนท่ี	 6	 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 พบว่า	 นิสิตขาดความรู้

ความเข้าใจในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและให้เป็นไปตามกรอบแนวคิด							

ของการวิจัยที่มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรองรับ	และนิสิตมีค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่	 เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อหา

คุณภาพของเครื่องมือในแต่ละครั้ง	 และหากผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจที่จะตอบแบบสอบถามให้นิสิต	ท�าให้

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเก็บใหม่	

	 	 ขั้นตอนที่	 7	การสอบโครงร่างงานวิจัย	 (3	บท)	พบว่า	นิสิตไม่สามารถส่งเล่มให้คณะกรรมการได้

ตามก�าหนดระยะเวลา	 และ	 นิสิตยังขาดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการน�าเสนอโครงร่างงานวิจัย	 (3	 บท)	 ท�าให้

การน�าเสนอไม่น่าสนใจ	ใช้ระยะเวลาในการน�าเสนอมากเกินไป	เป็นต้น	
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	 	 ขั้นตอนที่	8	การเก็บรวบรวมข้อมูล	พบว่า	แบบสอบถามที่นิสิตลงพื้นที่เก็บข้อมูล	ไม่สามารถน�ามา

ใช้ได้	 จ�าเป็นต้องลงไปเก็บข้อมูลซ�้าท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นและบางครั้งมีผู้ตอบ

แบบสอบถามไม่อ่านแบบสอบถามท�าให้ผลการวิจัยท่ีได้ไม่เป็นจริง	 และ	 นิสิตท�าการศึกษาพ้ืนที่	 และข้อมูล

ประชากรน้อยเกินไป	 และผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีเวลาตอบแบบสอบถาม	 เก็บข้อมูลได้ยากต้องใช้ระยะเวลา

นานในการเก็บข้อมูล	

	 	 ขั้นตอนที่	 9	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 พบว่า	 นิสิตขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกสถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลู	ท�าให้เลอืกใช้สถิตทิีไ่ม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การวจิยั	และ	นสิติขาดความรูค้วามเข้าใจเรือ่ง

การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รูปเพือ่การวเิคราะห์ทางสงัคมศาสตร์	ทัง้การลงโปรแกรมและการส่ังประมวลผลโปรแกรม

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 ขัน้ตอนที	่10	การเสนอผลงานวจิยัและเขยีนรายงาน	พบว่า	นสิิตขาดความเข้าใจในการเขยีนรายงาน

ผลการวิจัย	 ท�าให้เขียนรายผลการวิจัยด้วยภาษาท่ีไม่ถูกต้อง	 และการเขียนรายงานจ�าเป็นจะต้องมีการอ้างอิง

ให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงของสถาบันซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก	

	 	 ขั้นตอนที่	 11	 การสอบปากเปล่างานวิจัย	 (5	 บท)	 พบว่า	 ระยะเวลาระหว่างการสอบโครงร่าง														

งานวิจยั	(3	บท)	และการสอบปากเปล่างานวจัิย	(5	บท)	กระชัน้ชดิมาก	(ห่างกัน	2	เดอืน)	เนือ่งจากกระบวนการ

ได้มาซึ่งเล่มสมบูรณ์มีรายละเอียดค่อนข้างมาก	นิสิตจึงไม่สามารถท�าเล่มส่งได้ทันตามก�าหนดการดังกล่าว	

	 	 ขั้นตอนที่	 12	 การแก้ไขงานหลังการสอบงานวิจัย	 พบว่า	 ระยะเวลาในการแก้งานหลังสอบงาน									

วิจัย	 7	 วันหลังจากการสอบน้อยเกินไป	 และ	 อาจารย์ตรวจงานวิจัยนิสิตหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน	ท�าให	้								

ส่งงานวิจัยไม่ทันตามกระบวนการที่ก�าหนดไว้			

	 	 ขั้นตอนที่	13	การเขียนบทความงานวิจัย	พบว่า	นิสิตมีระยะเวลาในการเขียนบทความน้อยเกินไป	

และการเขยีนบทความอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกบัการแก้งานหลงัจากการสอบ	5	บท	และ	นสิติมคีวามรู้ความเข้าใจ

ในการเขียนบทความวิจัยน้อยเกินไป	เนื่องจากมีการอบรมให้ความรู้เพียงวันเดียว	

	 	 ขั้นตอนที่	 14	 การตรวจสอบการคัดลอกผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์นั้น	 พบว่า	 ไม่มีปัญหาและ	

อุปสรรคใด		

	 4.	 แนวทางในการพัฒนาข้ันตอนในการท�างานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	พบว่า	มีปัญหาและอุปสรรคของขั้นตอนการท�าวิจัยใน	4	ประเด็น

หลัก	จึงน�ามาก�าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนในการท�างานวิจัยของนิสิตได้ดังนี้	

	 	 4.1	 แนวทางการพฒันาการขาดความรูค้วามเข้าใจในการท�างานวจิยัในแต่ละขัน้ตอน	ควรส่งเสรมิ

การเรียนรู้ทางด้านการท�างานวิจัยนอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชา	 เพื่อนิสิตให้สามารถท�างานวิจัย

ในแต่ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยการให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความเข้าใจส�าหรับ

นิสิตในการท�างานวิจัยที่มีคุณภาพ	จัดโครงการอบรมที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการท�างานวิจัยของนิสิต	นอกเหนือ

จากการเรียนในรายวิชา	 เช่น	 การอบรมการเขียนเค้าโครงงานวิจัย	 การอบรมการเขียนอ้างอิงและเขียน

บรรณานุกรม	 การอบรมการเขียนบทความวิจัย	 เป็นต้น	 อีกทั้งควรจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าทางวิชาการที่มี										

ความพร้อม	และเพียงพอส�าหรับการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัย	 เช่น	การจัดให้มีต�ารา/งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/

งานวิจัย	 วารสารงานวิจัยที่เป็นฉบับสมบูรณ์ในห้องสมุด	 เพื่อให้นิสิตสามารถท�างานวิจัยอย่างเป็นระบบ																

เกิดความสะดวกต่อการพัฒนาผลงานวิจัย	และได้ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ	
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	 	 4.2	 ระยะเวลาการท�างานวิจัยในแต่ละขั้นตอนไม่เพียงพอ	 ควรมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน

การท�างานวิจัย	 เช่น	 ผังขั้นตอน	 เอกสารต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับงานท�างานวิจัยให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา										

เพ่ือลดปัญหาเรื่องระยะเวลาการท�างานวิจัยไม่เพียงพอ	 โดยการจัดแผนการเรียนในส่วนของการลงทะเบียน													

วิชางานนิพนธ์	 การขยายระยะเวลาเป็น	 2	 เทอม	 และแจ้งผังขั้นตอนในการท�างานวิจัย	 ให้นิสิตได้ทราบ																	

และท�าความเข้าใจล่วงหน้าก่อนท�างานวิจัย	 เพ่ือให้นิสิตมีเวลาในพัฒนาเค้าโครงงานนิพนธ	์ และมีระยะเวลา							

ในการท�างานวิจัยมากขึ้น	เนื่องจากข้อก�าหนดในการส�าเร็จการศึกษา	ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ	มีกระบวนการ										

ขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น		

	 	 4.3	 ค่าใช้จ่ายในการท�างานวจิยั	ควรพฒันากระบวนการให้ค�าปรกึษาแก่นสิิต	โดยอาจารย์ท่ีปรกึษา

ต้องให้ค�าปรึกษาที่ใกล้ชิดในทุกขั้นตอน	อาจารย์ที่ปรึกษาจ�าเป็นต้องเป็นพี่เลี้ยง	(Mentor)	ให้กับนิสิต	เพื่อลด

ปัญหาความผดิต่าง	ๆ 	ทีจ่ะเกดิขึน้	และสามารถควบคมุงบประมาณในการท�างานวจิยัให้กบันสิติได้	โดยทีว่ทิยาลัย

การบรหิารรฐักจิ	มหาวทิยาลยับรูพา	ควรก�าหนดตารางเวลาการให้ค�าปรกึษางานวจิยัแก่นสิิต	อาจารย์ทีป่รกึษา

ควรให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนท่ีสามารถท�าได้	 และส�าหรับนิสิตที่มีปัญหาอุปสรรคในการท�างาน

วิจัย	 เช่น	 การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์	 การสุ่มตัวอย่าง	 การเก็บข้อมูล	 เป็นต้น	 อาจารย	์								

ที่ปรึกษาจ�าเป็นต้องเป็นพี่เลี้ยงในการวางแผนการวิจัยโดยละเอียด	และลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงกับนิสิต	 เพื่อลด

ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น	

	 	 4.4	 ความสอดคล้องของหัวข้องานวิจัยกับศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร	์ ควรพัฒนาการ							

คัดสรรประเด็นการวิจัยให้มีความสอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	 เม่ือรับนิสิตเข้ามาศึกษา							

ในระดับปริญญาโท	 เรียนใน	 แผน	 ข	 หรือ	 แผน	 ก	 โดยจัดให้มีการเสนอเค้าโครงเรื่องที่สนใจศึกษาวิจัยตั้งแต่								

เริ่มรับเข้าศึกษา	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรพิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับ								

งานหัวข้อวิจัยที่นิสิตสนใจ	ซึ่งหัวข้อวิจัยนั้น	จะต้องมีความสอดคล้องกับขอบข่ายทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ตรงตามหลักสูตรการศึกษา	

อภิปรำยผล 
	 การศกึษาวจิยัเรือ่ง	“การศึกษาแนวทางในการพัฒนาขัน้ตอนการท�างานวจัิยของนสิิตวทิยาลยัการบรหิาร

รัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว”	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้		

	 1.	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการท�างานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	

วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ	มหาวทิยาลยับรูพา	จงัหวดัสระแก้ว	โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดทีีส่ดุ	จงึท�าการพจิารณา

เป็นรายขั้นตอน	 พบว่า	 มีขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ย	 5	 ล�าดับสุดท้าย	 คือ	 1)	 การก�าหนดประชากรเป้าหมายหรือ													

การสุม่ตวัอย่าง	2)	การสร้างเครือ่งมอืและการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื	3)	ขัน้ตอนการก�าหนดสมมตฐิาน	

4)	ขั้นตอนการส�ารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	และ	5)	ขั้นตอนการออกแบบการวิจัย	จะเห็นได้ว่า	

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดสระแก้ว		

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีด�าเนินการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการน�าการทบทวนวรรณกรรม																

ที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์เพื่อก�าหนดเป็นขั้นตอนการออกแบบงานวิจัยมากที่สุด	ซึ่ง	บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์	

(2551,	น.	129-133)	ได้สรุปขั้นตอนของการท�าวิจัยที่ดีไว้ว่า	การท�าวิจัยต้องท�าอย่างเป็นระบบ	ระเบียบจึงต้อง

มีขั้นตอนในการท�า	การแบ่งขั้นตอนการท�าวิจัยจะแบ่งเป็นกี่ขั้นตอน	มาก	หรือน้อยเท่าใด	แล้วแต่จะให้ความ

ละเอียดเพียงใด	 ขั้นตอนท่ีแบ่งจะเหมาะกับวิธีการวัยแตกต่างกัน	 แต่ละขั้นตอนที่แบ่ง	 เวลาท�าวิจัย	 มิใช่ว่า												
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จะต้องท�าทีละข้ันตอน	 เสร็จข้ันตอนหน่ึงก่อนแล้วจึงท�าข้ันตอนต่อไปได้	 	 การแบ่งเป็นขั้นตอนเพียงแต่ให้เห็น

ภาพการท�าวิจัยอย่างชัดเจนเท่านั้น	 เพราะขั้นตอนที่แบ่งไม่ว่าจะแบ่งอย่างไร	 แต่ละขั้นตอนก็ไม่ได้แบ่งแยก							

จากกันเด็ดขาด	ยังมีส่วนเหลื่อมล�้า	ซับซ้อนกันบ้าง	การท�าวิจัยจริง	ๆ	จึงต้องคิดและท�าไปพร้อม	ๆ	กัน	และ	

Kerlinger	 (1986	อ้างถึงใน	สุจิตรา	บุญยรัตพันธุ์	 (2558,	น.	20)	ที่แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น	4	ขั้นตอน							

คอื	1)	การระบปัุญหา	2)	การก�าหนดสมมตฐิาน	3)	การใช้เหตผุลเชงิตรรกะ	เพือ่ปรบัสมมตฐิานให้เฉพาะเจาะจง

ขึ้น	และ	4)	สังเกตการณ์	ทดสอบ	ทดลอง	โดยที่	สุจิตรา	บุญยรัตพันธุ์	(2558,	น.	20)	ได้กล่าวว่า	เราสามารถ

แบ่งขั้นตอนของการวิจัยออกได้เป็นขั้นตอนมากกว่า	ซึ่งจ�านวนขั้นตอนก็คงขึ้นอยู่กับว่าจะซอยละเอียดแค่ไหน	

ในที่นี้ขอแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่	และขั้นตอนย่อย	

	 2.	 การวเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการท�างานวจิยัของนสิติหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 จังหวัดสระแก้ว	 สรุปได้	 4	ประเด็นหลัก	 คือ	 1)	 การขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ท�างานวิจยัในแต่ละขัน้ตอน	2)	ระยะเวลาการท�างานวจิยัในแต่ละขัน้ตอนไม่เพียงพอ	3)	 ค่าใช้จ่ายในการท�างานวจิยั	

และ	 4)	 ความสอดคล้องของหัวข้องานวิจัยกับศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	 สอดคล้องกับ	 สิน																					

พันธุ์พินิจ	(2554)	ที่ได้กล่าวไว้ว่า	การก�าหนดเรื่องที่จะวิจัย	ศึกษาวรรณกรรม	บริบท	และปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	

นักวิจัยต้องก�าหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน	 และตัดสินใจเลือกเรื่องท่ีจะศึกษา	 มีกิจกรรมที่ต้องศึกษา										

ดังนี้	1)	การก�าหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิด	ในการท�าวิจัย	2)	การก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย	และ	

3)	การก�าหนดสมมตฐิานการวจิยั	ถ้าหากท�าการวจิยัเชงิพรรณนาหรอืการวจัิยเชิงคุณภาพท่ีไม่จ�าเป็นต้องก�าหนด

สมมติฐานก็ให้ตั้ง	 “ข้อค�าถาม”	แทน	บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์	 (2551)	 ได้กล่าวสนับสนุนไว้ว่า	 การท�าวิจัย									

มหีลายวธิ	ีปัญหาการวจัิยเรือ่งหน่ึง	ๆ 	อาจจะเลอืกใช้ได้หลายวธิ	ีแต่การวจิยัแต่ละครัง้จะต้องเลือกเพยีงวธิเีดยีว	

จะใช้วิธีการทดลอง	ซึ่งต้องศึกษาไปข้างหน้าหรือจะศึกษาด้วยวิธีการสังเกตหรือการบรรยาย	ซึ่งต้องเก็บข้อมูล

ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น	 หรือจะศึกษาข้อมูลย้อนหลัง	 ศึกษาแบบการศึกษา	ณ	 จุดเวลา	 (Cross	 sectional									

studies)	 หรือจะศึกษาแบบระยะยาว	 การเลือกวิธีการท�าวิจัยจะต้องค�านึงถึงทั้งเวลา	 เงิน	 คน	 และความ													

ผิดพลาดที่ยอมให้เกิดข้ึนได้	 โดยยึดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผลการวิจัยที่ได้เป็นส�าคัญ	 วันวิสาข์												

แก้วสมบูรณ์,	ทรงธรรม	ธีระกลุ,	เสาวนีย์	แสงสีด�า	และ	ศศิธร	ดีใหญ่	(2553)	ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยทักษิณ	พบว่า	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลัยทักษิณ	ที่มีประสบการณ์ท�าวิจัยก่อนเข้าศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จ

การศึกษาล่าช้า	 ด้านความรู้ในการท�าวิจัย	 (ประเด็นเรื่องขาดทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือ							

น�าเสนอผลงาน)	มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	ชัยยศ	ปานเพชร	(2553)	

ได้กล่าวไว้ว่า	 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้หนังสือทั่วไป	 ได้แก่	 จ�านวนหนังสือที่ต้องการศึกษาค้นคว้า	 มีน้อย	

หนังสือที่ต้องการมีเนื้อหาล้าสมัย	 หนังสือที่ต้องการใช้มีผู้อื่น	 ยืมใช้	 และหนังสือที่ต้องการไม่มีในห้องสมุด												

การใช้หนังสืออ้างอิง	 หนังสืออ้างอิงบางเล่มควรจัดเป็นหนังสือทั่วไปแต่น�ามาจัดเป็นหนังสืออ้างอิงท�าให้ยืม							

ออกไม่ได้	ไม่พบตัวเล่มหนังสือตามอ้างอิงที่ค้นพบใน	เวป	OPAC	(Online	public	access	catalog)	และการ

เรียงหนังสืออ้างอิงบนช้ันวางสลับผิดท่ี	 ปัญหาในการใช้วารสาร	 ได้แก่	 วารสารฉบับท่ีต้องการไม่มีในห้องสมุด	

วารสารฉบับย้อนหลังมีไม่ครบทุกฉบับ	 ไม่ทราบวิธีการค้นหาบทความจากวารสาร	 และดรรชนีวารสารที	่														

ห้องสมุดจัดท�าไม่ทันสมัย	
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	 3.	 	 แนวทางในการพัฒนาขั้นตอนในการท�างานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	จากปัญหาและอุปสรรคของขั้นตอนการท�าวิจัยใน	4	ประเด็นหลัก	

สามารถน�ามาก�าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนในการท�างานวิจัยของนิสิตได้	ดังนี้		

	 	 3.1	 การขาดความรู้ความเข้าใจในการท�างานวิจัยในแต่ละขั้นตอน	ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้

ทางด้านการท�างานวจิยันอกเหนอืจากการเรยีนการสอนในรายวชิา	เพือ่นสิิตให้สามารถท�างานวจิยัในแต่ขัน้ตอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความเข้าใจส�าหรับนิสิตในการ

ท�างานวจิยัทีม่คีณุภาพ	การจดัโครงการอบรมทีม่ส่ีวนช่วยสนบัสนนุการท�างานวจิยัของนสิติ	นอกเหนอืจากการ

เรียนในรายวิชา	 เช่น	 การอบรมการเขียนเค้าโครงงานวิจัย	 การอบรมการเขียนอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรม										

การอบรมการเขียนบทความวิจัย	 เป็นต้น	 อีกท้ังควรจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าทางวิชาการที่มีความพร้อม	 และ	

เพียงพอส�าหรับการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัย	 ควรจัดให้มีต�ารา/งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย	 วารสารงาน

วจิยัทีเ่ป็นฉบบัสมบรูณ์ในห้องสมดุ	เพือ่ให้นสิิตสามารถท�างานวจิยัอย่างเป็นระบบ	ง่ายต่อการพฒันาผลงานวจัิย	

และได้ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ	สอดคล้องกับ	ชไมพร	กาญจนกิจสกุล	 (2556)	ที่ได้กล่าวว่า	

การทีจ่ะได้มาซึง่งานวจิยัทีด่แีละมคีณุภาพนัน้	จ�าเป็นจะต้องอาศัยส่วนประกอบทีส่�าคัญในหลายประการ	ดงันัน้	

ผู้เริ่มท�าวิจัยควรต้องศึกษาและท�าความเข้าใจใน	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย	เป็นเบื้องต้นเสียก่อน	เพื่อให้

สามารถลงมอืวจิยัได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของเหตแุละผลทางวชิาการทีช่ดัเจน	อกีทัง้วทิยาลยัฯ	ควรจดัเตรียม

แหล่งค้นคว้าทางวิชาการท่ีมีความพร้อม	 และเพียงพอส�าหรับการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัย	 ควรจัดให้มีต�ารา/

งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย	 วารสารงานวิจัยที่เป็นฉบับสมบูรณ์ในห้องสมุด	 เพื่อให้นิสิตสามารถท�างาน

วจิยัอย่างเป็นระบบ	ง่ายต่อการพฒันาผลงานวจิยั	และได้ผลงานวจิยัเป็นทีย่อมรบัในวงการวชิาการ	และ	ชยัยศ	

ปานเพชร	 (2553)	ที่ได้กล่าวว่า	การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการท�าวิทยานิพนธ์ของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ส�าหรับนิสิตก�าลังศึกษาระดับปริญญาโท	 ส่วนมากเป็นนิสิต															

ภาคปกต	ิโดยเป็นนสิติกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	เพือ่การศกึษาค้นคว้าและการท�าวทิยานพินธ์	

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์	 นิสิตส่วนใหญ่ใช้	 รายงานการวิจัย	 ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 นิสิตส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูล	

Science	Direct	วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม	(ThaiLIS)	และฐานข้อมูล	Journal	Link	

	 	 3.2	 ระยะเวลาการท�างานวิจัยในแต่ละขั้นตอน	 ควรมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการท�างาน

วิจัย	เช่น	ผังขั้นตอน	เอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานท�างานวิจัยให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา	เพื่อลดปัญหา

เรือ่งระยะเวลาการท�างานวิจยัไม่เพียงพอ	โดยควรมกีารจดัแผนการเรยีนในส่วนของการลงทะเบยีนวชิางานนพินธ์	

ควรขยายระยะเวลาเป็น	2	เทอม	และแจ้งผังขั้นตอนในการท�างานวิจัย	ให้นิสิตล่วงหน้าก่อนท�างานวิจัย	และ

เพื่อให้นิสิตมีเวลาในพัฒนาเค้าโครงงานนิพนธ์	และมีระยะเวลาในการท�างานวิจัยมากขึ้น	เนื่องจากข้อก�าหนด

ในการส�าเร็จการศึกษา	 ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ	 มีกระบวนการข้ันตอนเพิ่มมากขึ้น	 สอดคล้องกับ	 สุจิตรา								

บุณยรัตพันธุ์	(2558)	ที่ได้กล่าวว่า	การวิจัยก็เหมือนกับการเดินทางที่นักวิจัยจ�าเป็นจะต้องมีแผนที่การเดินทาง	

และรูเ้ส้นทางทีจ่ะเดนิอย่างแน่ชดัว่าจะผ่านจดุใด	เมือ่ไหร่	และอย่างไร	จงึจะถงึจดุหมายปลายทางอย่างรวดเรว็

และถูกต้องแม่นย�า	 ข้ันตอนของการวิจัยในทุก	 ๆ	 ขั้นตอนไม่สามารถด�าเนินการ	 โดยแยกโดดออกมาจาก

กระบวนการวิจัยทั้งหมดได้	หากแต่ต้องมีส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกับขั้นตอนอื่น	ๆ	 ในทางใดทางหนึ่งเสมอ	และ	

วันวิสาข์	แก้วสมบูรณ์,	ทรงธรรม	ธีระกลุ,	เสาวนีย์	แสงสีด�า	และ	ศศิธร	ดีใหญ่	(2553)	ที่ศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า	 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 พบว่า	 ควรให้
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ความส�าคญัเกีย่วกบัการจดัสมัมนาเบือ้งต้น	แก่นสิติระดบับณัฑติศกึษาทกุคนก่อนเริม่เรยีน	เพือ่ให้ตระหนกัและ

เห็นความส�าคัญของการท�าวิจัยโดยต้องเสนอแนะให้นิสิตรู้จักบริหารจัดการเวลาให้เป็น	หากตัดสินใจเข้าเป็น

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็ต้องให้ความส�าคัญกับการเรียนและชีวิตส่วนตัวไปพร้อม	ๆ	กัน	รวมถึงควรมีการ

จดัอบรมเพือ่เพิม่พนูทกัษะทางการวจิยัให้แก่นสิิต	เช่น	การอบรมโปรแกรมสถิตทิีจ่�าเป็นในการท�าวจิยัของนสิติ	

เป็นต้น	

	 	 3.3	 ค่าใช้จ่ายในการท�างานวิจัย	ควรมีการพัฒนากระบวนการให้ค�าปรึกษาแก่นิสิต	 โดยอาจารย์

ที่ปรกึษาตอ้งใหค้�าปรึกษาที่ใกล้ชิดในทุกขัน้ตอน	อาจารย์ที่ปรึกษาจ�าเป็นต้องเป็นพี่เลี้ยง	(Mentor)	ใหก้ับนิสิต	

เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการท�างานวิจัยให้กับนิสิตได	้							

โดยการก�าหนดตารางเวลาการให้ค�าปรึกษางานวิจัยแก่นิสิต	 ให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนที่สามารถ

ท�าได้	ส�าหรับนิสิตที่มีปัญหาอุปสรรคในการท�างานวิจัย	เช่น	การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์	

การสุม่ตวัอย่าง	การเกบ็ข้อมลู	เป็นต้น	อาจารย์ทีป่รกึษาจ�าเป็นต้องเป็นพีเ่ลีย้งในการวางแผนการวจิยัโดยละเอยีด	

และลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงกับนิสิต	 เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น	 สอดคล้องกับ	 สิริภักตร์	 	 ศิริโท	 (2559)									

ที่กล่าวว่า	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 มีบทบาทส�าคัญต่อความส�าเร็จของนักศึกษาเป็นอย่างมาก	 อาจารย์ที่ปรึกษา											

ต้องให้ความรู้	ดูแล	ช่วยเหลือตลอดจนชี้แนวทางในการท�าโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์	

และ	อรณุศร	ีพุม่นวล	(2551)	ทีก่ล่าวว่า	อาจารย์ทีป่รกึษาเป็นบคุคลทีส่�าคัญทีสุ่ดในกระบวนการท�าวทิยานพินธ์	

มบีทบาทหน้าทีท่ัง้ด้านการบรหิาร	วชิาการ	ทีป่รกึษา	และประกนัคณุภาพ	กล่าวคอื	อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	

ต้องให้ค�าแนะน�าทางวิชาการ	 ก�ากับดูแลความก้าวหน้าในการด�าเนินงานให้นิสิตนักศึกษาท�าวิทยานิพนธ์ที่มี

คุณภาพมาตรฐาน	ได้ส�าเร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ให้ปฏิบัติตามนโยบาย	กฎเกณฑ์	ระเบียบ	ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย	ดูแลนิสิตนักศึกษาให้มีพัฒนาการทั้งด้านอารมณ์	สังคม	ร่างกาย	คุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อที่จะได้

พัฒนาตนให้มีความเป็นนักวิชาการ	หรือนักวิจัย	มืออาชีพ	รวมทั้งเป็นแบบอย่างของครู	และนักวิจัยที่ดีด้วย		

	 	 3.4	 ความสอดคล้องของหัวข้องานวิจัยกับศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	 ควรมีการพัฒนา	

การคดัสรรประเดน็การวจัิยให้มคีวามสอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านรฐัประศาสนศาสตร์	เมือ่รบันสิิตเข้ามาศกึษา

ในระดับปริญญาโท	 เรียนใน	 แผน	ข	หรือ	 แผน	ก	ควรจัดให้มีการเสนอเค้าโครงเรื่องที่สนใจศึกษาวิจัยตั้งแต่							

เริม่รบัเข้าศกึษา	โดยให้อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรพจิารณาคดัสรรอาจารย์ทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญ	เหมาะสม

กบังานหวัข้อวจิยัทีน่สิติสนใจ	ซึง่หวัข้อวิจัยนัน้	จะต้องมคีวามสอดคล้องกบัขอบข่ายทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ที่ตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา	คือ	เพื่อผลิตมหาบัณฑิต	ที่มีความรู้ความสามารถ

ด้านรฐัประศาสนศาสตร์	สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางนโยบายและการบรหิาร	โดยการประยกุต์ทฤษฏี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกท้ังเน้นให้ผู้บริหาร	 มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ	พร้อมทั้งผู้น�าด้านนวัตกรรม	โดยค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นส�าคัญ	

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย 

	 	 1.1	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดสระแก้ว	 ควรจัดโครงการอบรม															

เพื่อพัฒนาทั้งนิสิตและคณาจารย์	ดังนี้
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	 	 	 1.1.1	 โครงการอบรมการเขยีนเค้าโครงงานวจิยั	ให้ความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนการท�างานวจิยั	

เพื่อการส�าเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต			

	 	 	 1.1.2	 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�างานวิจัยจากจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	 เพื่อเป็น

และเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานวิจัย	และเป็นสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	

	 	 	 1.1.3	 โครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลการท�างานวิจัย	 การทบทวนวรรณกรรมที่มีคุณภาพ	

การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ	

	 	 	 1.1.4	 การอบรมการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์	

	 	 	 1.1.5	 การอบรมการเขยีนรายผลงานวจิยัให้เป็นไปตามรปูแบบงานวจัิย	การเขยีนอ้างองิ	และ

การเขียนบรรณานุกรม	ที่เป็นไปตามรู้แบบที่ถูกต้องของวิทยาลัยฯ	

	 	 	 1.1.6	 การอบรมการเขียนบทความวิจัยส�าหรับนิสิต	

	 	 	 1.1.7	 จัดโครงการ	 “Research	 Forum”	 เพื่อเป็นการจัดหาพื้นที่แลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ทางการวจิยั	และเพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพทางด้านการวจิยั	แก่คณาจารย์ผู้สอน	เช่น	การอบรม

การใช้โปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 และการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ	 :	 การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ทฤษฎีฐานราก	(Grounded	theory)	และการศึกษารายกรณี	(Case	study)	เป็นต้น		

	 	 1.2	 วทิยาลยัการบริหารรฐักิจ	ควรจดัให้มห้ีองส�าหรับการปรกึษางานวิจยัโดยเฉพาะ	เพือ่ให้อาจารย์

และนิสิตได้มีโอกาสพบปะกับมากขึ้น	เสริมสร้างบรรยากาศในศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้น		

	 	 1.3	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 ควรมีจัดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติส�าหรับการวิจัย											

เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิต	เพราะจากผลการศึกษา	พบว่า	การเรียนการสอนรายวิชาสถิติส�าหรับการวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์	 ส�าหรับนิสิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	 เป็นแบบเรียน	 Block	 Crouse	 เรียนรวม										

48	ชั่วโมง	ต่อ	1	รายวิชา	ไม่เพียงพอที่นิสิตจะสามารถเข้าใจและใช้ความรู้จากการเรียนมาท�างานนิพนธ์ได้		

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป  

	 	 ควรศึกษาการจัดท�าวิจัยในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการส�าเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตร						

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดแนวทางการส�าเร็จ									

การศึกษาส�าหรับนิสิตรุ่นถัดไป	
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