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บทคัดย่อ 
	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่สงัเคราะห์งานนพินธ์ของนสิติหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	เป็นการวิจัยเชิงเอกสารแบบเชิงปริมาณโดยการ

แจกแจงนับและเชิงคุณภาพ	 ใช้วิธีการวิเคราะห์-สังเคราะห์จากงานวิจัยที่ได้จากงานนิพนธ์ของผู้ส�าเร็จ																

การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	26	เล่ม	ลักษณะเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลงานนิพนธ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ก�าหนดประเดน็	ตวัแปรทีแ่สดงลกัษณะและสาระของงานนพินธ์	แล้วน�ามาปรบัปรงุให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับงานวิจัย	เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง	เหมาะสม	และมีค่า	IOC	เท่ากับ	0.87	ผลงานวิจัยมีดังนี้	

	 1.	 ผลการสังเคราะห์เชิงปริมาณ	พบว่า	การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากงานนิพนธ์ของนิสิต	พิจารณาจาก

หวัข้องานนพินธ์ส่วนใหญ่มแีนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัรฐัประศาสนศาสตร์	ทางด้านองค์การและการจดัการ	คดิเป็น

ร้อยละ	42.31	รองลงมาคือ	ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์	คิดเป็นร้อยละ	23.08	และการศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย	 ประเภทการวิจัย	 (จ�าแนกตามลักษณะของข้อมูล)	 ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ						

คิดเป็นร้อยละ	96.15	เมื่อพิจารณาถึงประชากรที่ศึกษา	ส่วนใหญ่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	57.69	

โดยใช้เทคนคิการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างด้วยตารางส�าเรจ็รปู	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	คดิเป็นร้อยละ	66.67	

และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น	(Non-probability	sampling)	คิดเป็นร้อยละ	57.69	

	 2.	 ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ	 พบว่า	 การสังเคราะห์ข้อค้นพบเชิงนโยบาย	 เชิงปฏิบัติการ	 และ										

เชิงวิชาการ	 จากงานนิพนธ์ของนิสิตท่ีเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์	 ด้านนโยบายสาธารณะ	 ด้านองค์การและ													

การจัดการ	 ด้านการบริหารการเงินการคลัง	 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 และด้านพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 ได้ข้อเสนอแนะ	ดังนี้	 1)	 เชิงนโยบาย	 เสนอให้มีการก�าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนสอดคล้อง	

กับการปฏิบัติงาน	 และเสนอแนะเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	 เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน																													

การสังเคราะห์งานนิพนธ์นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดสระแก้ว
THE SYNTHESIS OF THE INDEPENDENT STUDIES OF MASTER OF PUBLIC 

ADMINISTRATION, GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION 
BURAPHA UNIVERSITY, SA KAEO PROVINCE

เสาวคนธ์  ดีด้วยชาติ
SAWVAKON  DEEDOUYCHAT

กนกอร  เวทการ
KANOKON WETAKRAN

 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION, BURAPHA UNIVERSITY

ชลบุรี

CHONBURI



202   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

2)	 เชิงปฏิบัติการ	 เสนอให้มีการให้ความรู้กับบุคคลากรให้เหมาะสมกับงาน	 เสนอให้มีการจัดสรรบุคลากร													
ให้เพียงพอและเหมาะกับงาน	 และเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์การท�างาน																
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	และ	3)	เชิงวิชาการ	เสนอให้ท�าการวิจัยเชิงลึกและเปรียบเทียบพื้นที่ที่แตกต่าง	
ค�าส�าคัญ:	การสังเคราะห์,	งานนิพนธ์,	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	

ABSTRACT 
	 The	purpose	of	this	research	is	to	synthesize	the	Independent	Studies	(IS)	of	graduate	
students	who	graduated	in	Public	Administration,	Graduate	School	of	Public	Administration,	
Burapha	University,	Sa	Kaeo	Province.	26	IS	of	graduate	students	in	academic	year	of	2014	
were	analyzed	by	Quantitative	(Frequency	Distribution)	and	qualitative	(Analysis	-	Synthesis)	
method.	Data	Collection	Form	with	Index	Objective	Congruence	(IOC)	of	0.87	created	by	the	
researcher	was	employed	as	the	tool	of	this	study.	
	 The	results	revealed	that:	
	 1.	 The	results	from	quantitative	method	showed	that	most	of	the	topics	of	the	IS	was	
related	 to	 concepts	 and	 theories	 of	 public	 administration	 in	 the	 area	 of	 organizational												
management	(42.31%)	and	Behavioral	and	social	sciences	(23.08%).	Most	of	the	IS	employed	
qualitative	method	(96.15%).	57.69%	of	the	IS	studied	on	the	sample	groups	by	using	Taro	
Yamane’s	formula	(66.67%)	and	Non-probability	sampling	method	(57.69%).	
	 2.	 The	 results	 from	 qualitative	method	 revealed	 recommendations	 on	 Policy,																			
Operation	 and	 Academic	 regarding	 Public	 policies,	 Organizational	management,	 Financial	
management,	Human	resources	management,	and	Behavioral	and	social	sciences.	In	term	of	
policy	 recommendation,	 it	was	 revealed	 that	policies	 should	be	clarified	and	 the	budget	
should	be	consistent	and	adequate	for	operating.	2)	In	term	of	operation	recommendation,	
it	was	found	that	employees	should	be	educated	and	informed	about	their	job	and	allocated	
as	 to	 be	 adequate	 for	 the	workload	 and	 suite	 for	 the	 job.	 And	 3)	 in	 term	 of	 academic																	
recommendation,	 it	 was	 suggested	 that	 the	 IS	 should	 be	 conducted	 by	 in-depth																										
methodology	and	compared	results	with	researches	that	conducted	in	different	locations.	
Keywords:	Synthesis,	Independent	Studies,	MPA

บทน�า 
	 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ให้ความส�าคัญกับการวิจัยมากขึ้น	 เนื่องจากการวิจัย
เป็นการแสวงหาความรู้	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีมีระเบียบแบบแผน	 ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์	 มีความ													
น่าเชือ่ถอื	และสามารถน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน	ปรบัปรงุพฒันางานขององค์กร	ในส่วนของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น	 การวิจัยและพัฒนามีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	
หมวด	4	มาตรา	24	(5)	ที่ระบุให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้	และมาตรา	30	ที่ระบุให้ผู้สอน

ท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2542)		
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	 ดงันัน้การวจิยัเป็นเครือ่งมือในการแสวงหาข้อค้นพบเพือ่น�าไปพฒันา	หรือแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองค์กร	

และมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น	 ส�าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา							

ในสถาบันการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเองนัน้	ต้องด�าเนนิการผลิตผลงานวจิยัตามหลกัเกณฑ์ส่วนหนึง่ของหลกัสูตร

การศึกษา	 ซึ่งในแต่ละปีนิสิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 มีความหลากหลาย															

ทั้งในส่วนกรณีศึกษาท่ีเป็นปัญหาเดียวกันแต่มีความแตกต่างในเรื่องของกลุ่มตัวอย่าง	 ระเบียบวิธีวิจัย																			

และข้อค้นพบของการวิจัย	ซ่ึงมทีัง้ความขัดแย้งและมคีวามสอดคล้องกนั	ผูว้จิยัเหน็ความส�าคญัในการสงัเคราะห์					

ผลงานวิจัยของนิสิตท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว	 และนับเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจท่ัวไปยิ่ง	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา

วิจัยเพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสม	 โดยหน่ึงในวิธีการส�าคัญที่สามารถสรุปผลการวิจัย	 นั่นคือ	 วิธีการสังเคราะห์										

งานวิจัย	 	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่น�างานวิจัยตั้งแต่	 2	 เล่มขึ้นไป	 มาศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุปร่วม			

จากผลงานวิจัยต่างๆ	(เทพศักดิ์	บุณยรัตพันธุ์,	2558)	โดยการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของนิสิตที่มีอยู่ในสถาบัน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาน�ามาพัฒนา	 หรือต่อยอด	 โดยน�าแนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการของศาสตร์ที่หลาก

หลายในหัวข้อเรื่องเดียวกัน	มาท�าการวิเคราะห์	สรุปให้เห็น	ข้อค้นพบชิ้นใหม่ที่เกิดขึ้น	

	 ส�าหรับวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดสระแก้ว	 เป็นสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	 ที่ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต																																						

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2549-2556	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร														

มหาบัณฑิต	จังหวัดสระแก้ว	จ�านวนทั้งสิ้น	359	คน	(ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต	กองทะเบียนและประมวลผล

การศึกษา	 มหาวิทยาลัยบูรพา,	 2558)	 โดยตามหลักเกณฑ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต																											

ปี	พ.ศ.	2555	นั้น	ก�าหนดให้ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารทั่วไป	

พ.ศ.	 2557	 โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องจัดท�างานวิจัยในรูปแบบของงานนิพนธ์	 ส�าหรับผู้ที่ศึกษา															

ในแผน	 ข	 และจัดท�าวิทยานิพนธ์ส�าหรับผู้ที่ศึกษาในแผน	 ก	 (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา,	

2557)	

	 จากความส�าคัญข้างต้น	 ผู ้วิจัยในฐานะนักวิจัยและนักวิชาการศึกษา	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานนิพนธ์ของนิสิต	จึงมีความสนใจในการสังเคราะห์

งานนิพนธ์ของนิสิตในด้านต่างๆ	 เพื่อน�าผลท่ีได้จากการค้นคว้าวิจัยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ																				

การให้ค�าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา	 สนับสนุนการจัดการศึกษา	 การปรับปรุงหลักสูตร	 ตลอดจนการ																	

เป็นแนวทางในการท�างานนิพนธ์ให้แก่นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ													

มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	และผู้สนใจต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 เพื่อสังเคราะห์งานนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	
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ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ได้หมวดหมู่งานนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	

	 2.	 เป็นแนวทางในการจัดท�าฐานข้อมูลงานนิพนธ์ของวิทยาลัยฯ	 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา													

โดยการน�าข้อมูลที่ได้เสนอเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

	 กรอบแนวคดิการวจิยั	ผูว้จิยัได้พฒันามาจาก	แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์สงัเคราะห์ทีว่่าการวเิคราะห์

แยกแยะข้อมูลที่รวบรวมมาเพ่ือพิจารณาจุดเหมือนและจุดต่างของข้อมูล	 แล้วน�ามาสังเคราะห์เพื่อร่วมกัน									

เป็นแบบใหม่ให้มีคุณภาพแตกต่างไปจากเดิม	 โดยใช้แนวคิดการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีกรอบการพิจารณา														

3	 ประเด็นหลัก	 คือ	 ประเด็นที่	 1	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 ประเด็นที่	 2	 ระเบียบวิธีวิจัย	 และประเด็นที่	 3														

ข้อค้นพบจากงานวิจัย	และน�าประเด็นเหล่านี้ไปสรุปเพื่อให้เกิดแนวทางในจัดท�าฐานข้อมูลงานนิพนธ์	ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

งานนิพนธ์

นิสิตหลักสูตร

รฐัประศาสนศาสตร	

มหาบัณฑิต	

ปีการศึกษา	

2557

กระบวนการ

สังเคราะห์

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ                              

รัฐประศาสนศาสตร์

1.		ด้านนโยบายสาธารณะ

2.		ด้านองค์การและจัดการ

3.		ด้านการบริหารการเงินและการคลัง

4.		ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5.		ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

จุดเหมือน
แนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวิธีวิจัย

ข้อค้นพบ

จากข้อเสนอแนะงานนิพนธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จุดต่าง
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 งานนิพนธ์ของผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร														

มหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	26	เล่ม	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบบันทึกข้อมูลงานนิพนธ์

เพื่อใช้ในการสังเคราะห์งานนิพนธ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น	 โดยรวบรวมจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 แล้วน�ามา

ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานวิจัย	โดยแบ่งรายละเอียด	ดังนี้	

	 	 2.1	 ศึกษาเอกสาร	ต�ารา	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจัย	

	 	 2.2	 นิยามตัวแปรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน	

	 	 2.3	 สร้างแบบบันทึกข้อมูลงานนิพนธ์ให้ครอบคลุมตามขอบเขตของเนื้อหาที่ได้ก�าหนดไว้															

ตามกรอบแนวคิด	ดังนี้	1	)	 ข้อมูลพ้ืนฐานของงานนิพนธ์	 2)	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์						

3)	ระเบียบวิธีวิจัย	และ	4)	ข้อค้นพบจากข้อเสนอแนะงานนิพนธ์	

	 	 2.4	 น�าแบบบนัทกึข้อมลูงานนพินธ์ทีเ่สนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม	จ�านวน	

3	 ท่าน	 และน�าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	 ด�าเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 validity)									

ในการค�านวณหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	(Index	of	item-objective	congruence	:	IOC)	ของแบบบนัทกึ

ข้อมูลงานนิพนธ์	 โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ																		

ได้เท่ากับ	0.87	ซึ่งมากกว่า	0.5	สามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้					

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูล 

	 	 การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีปริทัศน์แบบพรรณนา	 (Narrative	 review)	 ที่เป็นการสรุป										

เชิงเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา	โดยวิธีการบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหามีการด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้	

	 	 3.1	 เป็นวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	 research)	 ส�ารวจรวบรวมงานวิจัยมาสังเคราะห	์										

ด้วยการศึกษาจากฐานข้อมูลงานนิพนธ์ของนิสิต	 เพื่อส�ารวจงานนิพนธ์ของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาวิทยาลัย																

การบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	

	 	 3.2	 ก�าหนดประเด็น	ตัวแปร	ที่แสดงลักษณะและสาระของงานนิพนธ์	

	 	 3.3	 อ่านและท�าความเข้าใจสาระในรายงานนิพนธ์ที่น�ามาสังเคราะห์	

	 	 3.4	 การระบุ	การจ�าแนก	และการลงรหัสงานนิพนธ์	เป็นขั้นตอนในการปรับข้อมูลจากงานนิพนธ์

ให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ	ซึ่งต้องพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นสาระของงานวิจัย	 (Substantives	 finding)	 และวิธี

การวิจัย	 (Methodology)	 ซ่ึงจะครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาแล้วแปลงให้เป็นรหัสตามท่ีก�าหนดคุณลักษณะ										

ของสิ่งที่วัดและจ�าแนกลงรหัสที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะงานนิพนธ์และผลวิจัย	

	 	 3.5	 วิเคราะห์ลักษณะงานนิพนธ์	 จัดหมวดหมู ่และท�าการสังเคราะห์เชิงปริมาณโดยการ												

แจกแจงนับ	และสังเคราะห์เชิงคุณภาพ	โดยวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวแปรที่ศึกษา	

	 	 3.6	 สังเคราะห์ผลและเขียนรายงาน	
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ผลการวิจัย 
	 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยสามารถสรุปได้	2	ส่วนดังนี้	

 1. ผลการสังเคราะห์เชิงปริมาณ 

	 	 1.1	 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากงานนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดสระแก้ว	 จากการศึกษาสังเคราะห์เพื่อจัดหมวดหมู่														

งานนิพนธ์นิสิต	พบว่า	หัวข้องานนิพนธ์ส่วนใหญ่มีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ทางด้านองค์การ

และการจดัการ	คดิเป็นร้อยละ	42.31	รองลงมาคอื	หวัข้องานนพินธ์ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์	

คิดเป็นร้อยละ	 23.08	 ซึ่งหัวข้องานนิพนธ์ทางด้านนโยบายสาธารณะ	 และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย	์										

เท่ากนั	คดิเป็นร้อยละ	15.38	และหวัข้องานนพินธ์ทางด้านการบรหิารการเงนิและการคลงั	คดิเป็นร้อยละ	3.85	

เป็นล�าดับสุดท้าย	

	 	 1.2	 ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยจากงานนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบณัฑติ	วทิยาลยัการบรหิารรฐักิจ	มหาวิทยาลยับรูพา	จงัหวดัสระแก้ว	จากการสงัเคราะห์งานนพินธ์

นิสิต	 พบว่า	 ประเภทการวิจัย	 (จ�าแนกตามลักษณะของข้อมูล)	 ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ	 คิดเป็น													

ร้อยละ	96.15	เมื่อพิจารณาถึงประชากรที่ศึกษา	พบว่า	ส่วนใหญ่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	57.69	

โดยใช้เทคนิคการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส�าเร็จรูป	Taro	Yamane	(1967)	คิดเป็นร้อยละ	66.67	

รองลงมาเป็นตารางส�าเร็จรูป	 Krejcie	 and	Morgan	 (1970)	 คิดเป็นร้อยละ	 26.67	 และพบว่า	 ส่วนใหญ	่													

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง	แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น	(Non-probability	sampling)	คิดเป็นร้อยละ	57.69

 2. ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 

	 	 ผลการศึกษาข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์จากงานนิพนธ์ของนิสิต								

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดสระแก้ว														

จากการวเิคราะห์	การสงัเคราะห์	ข้อค้นพบเชงินโยบาย	ข้อค้นพบเชงิปฏบิตักิาร	และข้อค้นพบเชงิวชิาการ	ดงันี้	

	 	 ด้านนโยบายสาธารณะ	จ�านวน	4	เล่ม	พบว่า	มีข้อค้นพบเชิงนโยบาย	5	เรื่อง	เช่น	รัฐควรก�าหนด

นโยบายมีการปรับปรุง	 พัฒนานโยบาย	 และด�าเนินนโยบายให้มีความต่อเนื่อง	 มีการติดตามประเมินผล																	

การด�าเนินงาน	และรัฐควรมีการสนับสนุนและเพิ่มงบประมาณ	เป็นต้น	ข้อค้นพบเชิงปฏิบัติการ	7	 เรื่อง	 เช่น											

ควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์	 ควรมีการใช้มาตรการที่เคร่งครัดในการให้หน่วยที่งาน							

ที่รับผิดชอบน�านโยบายไปปฏิบัติงานตามแผน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากที่สุด	และควรมีการจัดสรร	

งบประมาณเพื่อน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือความรวดเร็วในการด�าเนินโครงการต่างๆ			

เป็นต้น	 และข้อค้นพบเชิงวิชาการ	 5	 เรื่อง	 เช่น	 ควรท�าการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายที่จ�าเป็น																			

ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด	เป็นต้น	

	 	 ด้านองค์การและการจดัการ	จ�านวน	11	เล่ม	พบว่า	มข้ีอค้นพบเชงินโยบาย	9	เรือ่ง	เช่น	ควรก�าหนด

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน	 ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ									

ระหว่างองค์กร	 เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้การท�างานร่วมกันระหว่างองค์กร	 เป็นต้น	 ข้อค้นพบเชิงปฏิบัติการ												

8	 เรื่อง	 เช่น	ควรสรรหาบุคลากรให้เพียงพอ	และควรประชาสัมพันธ์	สร้างความรู้ความเข้าใจที่ประชาชนควร

ทราบ	 เพื่อให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี	 อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	 และข้อค้นพบเชิงวิชาการ											

7	เรื่อง	เช่น	ควรท�าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างหน่วยงานระหว่างพื้นที่	เป็นต้น
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	 	 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง	 จ�านวน	 1	 เล่ม	 พบว่า	 มีข้อค้นพบเชิงนโยบาย	 2	 เรื่อง	 เช่น						

ควรมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง	 และควรจัดท�าแผนปฏิบัติการโครงการ													

อย่างชดัเจน	เป็นต้น	ข้อค้นพบเชงิปฏบิตักิาร	3	เรือ่ง	เช่น	ควรมกีารจดัการอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที	่ประชาชน

ผู้เกี่ยวข้อง	 และควรจะมีการประชาสัมพันธ์	 แจกแผ่นพับให้กับประชาชน	 และควรจะมีการสร้างแรงจูงใจให้

ประชาชนมีความรู้สึกอยากท่ีจะช�าระภาษี	 เป็นต้น	 และข้อค้นพบเชิงวิชาการ	 3	 เรื่อง	 เช่น	 ควรศึกษา																			

ความคดิเหน็	ความต้องการ	และทศันคตขิองประชาชน	ควรศึกษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการช�าระภาษขีองประชาชน	

และควรศึกษาถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของประชาชน	เป็นต้น

	 	 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 จ�านวน	 4	 เล่ม	 พบว่า	 มีข้อค้นพบเชิงนโยบาย	 6	 เรื่อง	 เช่น															

ควรมีการก�าหนดแนวทางและเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน	 รวมไปถึงการจัดระบบ												

การพัฒนาที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 เป็นต้น														

ข้อค้นพบเชิงปฏิบัติการ	6	เรื่อง	เช่น	ควรพิจารณาให้มีค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ	เพื่อให้สอดคล้องกับ											

ค่าครองชีพในปัจจุบัน	 ควรสนับสนุนให้มีการอบรม	 หรือศึกษาต่อ	 เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ความสามารถ								

เพิ่มทักษะ	เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน	และควรจัดให้มีการประเมินความดีความชอบ

ตามผลงาน	 มีการน�าผลการประเมินแจ้งบุคลากรเป็นระยะ	 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได	้																

เป็นต้น	และข้อค้นพบเชิงวิชาการ	3	เรื่อง	เช่น	ควรมีการศึกษาในเชิงลึกและเพิ่มปัจจัยในการศึกษา	และควรมี

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน	เป็นต้น

	 	 ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จ�านวน	 6	 เล่ม	 พบว่า	 มีข้อค้นพบเชิงนโยบาย	 6	 เรื่อง											

เช่น	ควรมีการจัดท�าคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ	เป็นต้น	ข้อค้นพบเชิงปฏิบัติการ	6	เรื่อง	 เช่น	

ควรให้หน่วยงานในสังกัด	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่จ�าเป็น	ส�าหรับประชาชนในการดูแลตนเอง	เป็นต้น																			

และข้อค้นพบเชิงวิชาการ	4	เรื่อง	เช่น	ควรท�าการศึกษาเปรียบเทียบในพื้นที่แตกต่างกัน	เป็นต้น

อภิปรายผล 
 1. อภิปรายผลการสังเคราะห์เชิงปริมาณ 

	 	 1.1	 หวัข้องานนพินธ์ของนสิติหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดสระแก้ว	 พบว่า	 ท้ังหมดเป็นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์	 4	 ด้าน												

1)	ด้านนโยบายสาธารณะ	2)	ด้านองค์การและการจดัการ	3)	ด้านการบรหิารการเงนิการคลัง	4)	ด้านการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์	 และ	 5)	 ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ที่ผู้วิจัยรวบรวมมานั้น	 เป็นรายวิชาในกลุ่ม

วิชาแกนและกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารทั่วไป	

ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ	 วรเดช	 จันทรศร	 (2550,	 น.	 9)	 นักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้ให	้								

ความหมายของค�าว่า	รฐัประศาสนศาสตร์	ประกอบไปด้วยขอบเขตของสาขาวชิาต่างๆ	หลากหลายวชิาด้วยกนั	

ดังต่อไปนี้	 1)	 สาขาวิทยาการจัดการ	 2)	 สาขาพฤติกรรมองค์การ	 3)	 สาขาการบริหารเปรียบเทียบ	 หรือการ

บรหิารการพฒันา	4)	สาขานโยบายสาธารณะ	5)	สาขาทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ	6)	สาขาการแปรสภาพกจิกรรม

ของรัฐให้เป็นกิจกรรมของเอกชน	 7)	 สาขาการบริหารการเมือง	 และ	Waldo	 (1980	 อ้างถึงใน	 เรืองวิทย์														

เกษสุวรรณ,	2554,	น.	72)	ได้แบ่งเนื้อหาวิชาของรัฐประศาสนศาสตร์ได้	7	วิชาหลักๆ	คือ	1)	หลักการบริหาร	

2)	การเมอืงและการก�าหนดนโยบาย	3)	กรณศีกึษา	4)	มนษุยสมัพนัธ์	จติวทิยาและสงัคมวทิยา	5)	ทฤษฎอีงค์การ	

6)	รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ	และ	7)	เทคโนโลยีและเทคนิคสมัยใหม่	
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	 	 1.2	 ประเภทการวิจัย	 (จ�าแนกตามลักษณะของข้อมูล)	 ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ																		

รองลงมา	 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 ส่วนใหญ่มีการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ธารินี	 พลเยี่ยม	 (2547)	 ที่ศึกษาการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางด้าน															

การศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปีการศึกษา	 2540-2555	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย							

เชิงปริมาณ	รองลงมาเป็นเชิงคุณภาพ	

	 	 1.3	 ชนดิของประชากรทีใ่ช้	พบว่า	ส่วนใหญ่ใช้กลุ่มตวัอย่าง	โดยมเีทคนคิการก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง	

คือ	การใช้ตารางส�าเร็จรูป	Taro	Yamane	(1967)	รองลงมาเป็นตารางส�าเร็จรูป	Krejcie	and	Morgan	(1970)	

ซึง่สอดคล้องกบั	จรีาภรณ์	สธุมัมาสภา	และ	สรุย์ี	เข็มทอง	(2557)	ทีศ่กึษาการสังเคราะห์วทิยานพินธ์ของหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 พบว่า	 การสังเคราะห์

กระบวนการวจิยัจากวทิยานพินธ์ทัง้หมด	ส่วนใหญ่ใช้สตูรทาโร่ยามาเน่ในการก�าหนดขนาดตวัอย่างของประชากร	

	 	 1.4	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น	 ซึ่งสอดคล้องกับ								

จีราภรณ์	สุธัมมาสภา	และ	สุรีย์	เข็มทอง	(2557)	ที่ศึกษาการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ	สาขาวชิาวทิยาการจดัการ	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	พบว่า	ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสัดส่วน

มากที่สุด		

 2. อภิปรายผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 

	 	 การสังเคราะห์ข้อค้นพบเชิงนโยบาย	ข้อค้นพบเชิงปฏิบัติการ	และข้อค้นพบเชิงวิชาการ	ที่เกี่ยวกับ

รัฐประศาสนศาสตร์	ทางด้านนโยบายสาธารณะ	ด้านองค์การและการจัดการ	ด้านการบริหารการเงินการคลัง	

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 และด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์	 พบว่า	 ข้อค้นพบข้อเสนอแนะ							

เชิงนโยบาย	ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะที่ให้มีการก�าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	

และเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	ข้อค้นพบข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ										

ส่วนใหญ่เป็นเสนอแนะที่ควรให้ความรู้กับบุคลากร	 และมีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะกับงาน							

และเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้หรือประชาสัมพันธ์การท�างานให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ																				

และข้อค้นพบข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ	พบว่า	ส่วนใหญ่มีเสนอแนะให้ท�าการวิจัยเชิงลึกและเปรียบเทียบพื้นที่														

ที่แตกต่าง	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  

	 	 1.1	 ควรจัดท�าฐานข้อมูลงานนิพนธ์ของวิทยาลัยย้อนหลังทุกศูนย์การศึกษา	 เพื่อสนับสนุนการ

จดัการศกึษา	โดยการน�าฐานข้อมลูทีไ่ด้เสนอเป็นแนวทางในการพจิารณาเลือกหัวข้องานนพินธ์ของนิสิตหลกัสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	

	 	 1.2	 ควรจัดให้มีการสัมมนา	 เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารทั่วไป	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้ว	

โดยมีประเด็นที่จะสัมมนา	คือ	

	 	 	 1.2.1	 อาจารย์ที่ปรึกษาควรทบทวนกระบวนการ	 ขั้นตอนการน�าเสนอหัวข้องานนิพนธ	์										

และควรจะจัดให้มีการน�าเสนอและเค้าโครงงานนิพนธ์	 โดยให้คณาจารย์และนิสิตทุกคนในรุ่นเข้าร่วมรับฟัง																

การพิจารณาในแต่ละหัวข้อด้วยกัน	
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	 	 	 1.2.2	 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาหัวข้องานนิพนธ์ที่เป็นประเด็น													

ที่น่าสนใจในปัจจุบัน	 โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาควรจะมีการสรุปหัวข้องานนิพนธ์ในปีที่ผ่านมาในแต่ละปี	 รวมทั้ง										

น่าจะมีการก�าหนดประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรศึกษาน�ามาวิจัยเพื่อให้สามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์											

จริงได้	

	 	 	 1.2.3	 จากการศึกษาพบว่า	 งานนิพนธ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น	 อาจารย์		

ที่ปรึกษาควรจะส่งเสริมให้มีการด�าเนินวิธีการวิจัยในรูปแบบอื่น	ๆ 	นอกจากงานวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียว	เช่น	

การวจิยัทีผ่สมผสานทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	การวจิยัทีใ่ช้ข้อมลูทตุยิภมู	ิ ผสมผสานปฐมภมูนิอกเหนอืจาก

ใช้ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม	

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรศึกษาวิจัยด้านการสังเคราะห์งานนิพนธ์ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์เชิงลึก	 เพื่อให้ได	้									

ข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น	

	 	 2.2	 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์	 เกี่ยวกับงานวิจัย	

ของศูนย์การศึกษาอื่น	 เพื่อให้ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 วิทยาลัย												

การบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดสระแก้วต่อไป	
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