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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของ

การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระของหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจโดยท าการศึกษาจากมุมมอง
ของผู้เรียนและผู้สอน การเรียนที่มีประสิทธิผลต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชานั้นๆ การท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระเป็นรูปแบบหนึ่งของวิชาเชิงบูรณาการที่เรียกว่าวิชา Capstone การท าวิจัยจึงจะต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาค้นคว้าอิสระและวัตถุประสงค์ของวิชา Capstone ถึงจะกล่าวได้ว่าการท า
วิจัยนั้นมีประสิทธิผล โดยวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ด้านมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
บูรณาการความรู้ และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการก าหนดขอบเขตโดยเลือกศึกษาเฉพาะงานวิจัย
ภายใต้วิชาค้นคว้าอิสระ แต่ไม่รวมถึงการศึกษางานวิชาการประเภทอ่ืน เช่น การท าแผนธุรกิจ และ
การให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เรียน 30 คน และผู้สอน 8 คนจาก
หลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2 หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการความรู้ เนื่องจากรูปแบบและระดับการน าความรู้ MBA มา
ประยุกต์ใช้ไม่ท าให้ผู้เรียนไดบู้รณาการความรู้ที่หลากหลาย อีกทั้ง ยังมีการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนที่
ท าให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ที่หลากหลายกว่า เช่น การท าแผนธุรกิจ การเรียนวิชาการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการเตรียม 
ความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน เนื่องจากการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะซึ่งเป็น
ที่ต้องการของผู้ว่าจ้าง 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์/วิพากษ์ และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
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นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การท าวิจัย ในวิชาค้นคว้าอิสระมี
ประสิทธิผล มี 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ความรู้พ้ืนฐานและทักษะของ
ผู้เรียน วินัยในการท างานของผู้เรียน ความเหมาะสมของการจัดหลักสูตร ส่วนความพร้อมของระบบ
สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศแม้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมี
ประสิทธิผลเนื่องจากผู้เรียนหันไปใช้สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน เช่น เว็บไซต์ Google ที่เข้าถึงได้ง่าย
และสะดวกกว่า 

ถึงแม้ว่าจากผลการวิจัยจะสามารถสรุปตามท่ีกล่าวมา แต่ก็ยังพบว่าผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมี
ความเห็นต่างออกไป กล่าวคือ เห็นการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีประโยชน์ในแง่การบูรณาการ
ความรู้เชิงลึก ส่งผลให้ผู้เรียนได้ความรู้เฉพาะด้าน ความเห็นที่ต่างกันนี้น ามาซึ่งข้อเสนอแนะต่อ
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ให้ก าหนดขอบเขตวิชาที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการในวิชา
ค้นคว้าอิสระให้ชัดเจนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาขอบเขตดังกล่าว แล้วจึงก าหนดงาน
วิชาการในวิชาค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับขอบเขตวิชาที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการ 

นอกจากนี้ ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมี
ส่วนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการว่าจ้างงาน จึงน ามาซึ่งข้อเสนอแนะต่อผู้เรียนว่าผู้เรียนต้องเล็งเห็น
ความส าคัญและปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเต็มที่ การสอดประสานของปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว จะ
ช่วยให้การเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: วิชา Capstone, วิชาค้นคว้าอิสระ, ประสิทธิผลการเรียนรู้, การบูรณาการความรู้,  
การประยุกต์ใช้ความรู้ 
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ABSTRACT 
 

This research explores the effectiveness of research in independent study 
of Master of Business Administration program, studied from the point of view of 
students and instructors. The learning would be effective if it achieves the learning 
objectives. Independent study is one form of learning under the Capstone subject so 
the objective of the research and Capstone subject are intertwined. These objectives 
are integration of various fields of knowledge and application of knowledge to real-
life work situation. Independent study also is believed to be a tool that helps 
achieving the Capstone objectives. 

This research is conducted based on the qualitative method. Data are 
collected by means of in-depth interview interview of 30 students and 8 instructors 
from 2 MBA programs, focusing only on those who involve in research projects. The 
research finds that the objective of knowledge integration fails because students can 
not apply various fields and levels of business knowledge. Moreover, there are other 
types of coursework which help students apply more kinds of their business 
knowledge, such as doing business plan, studying Strategic Management.  

On the other hand, the research finds that students can develop skills 
required by the employers – problem-solving skills, communication skills, critical and 
analytical skills and continue learning skills – from engaging in an independent study. 
 Moreover, the research finds that there are 4 factors influencing learning 
effectiveness of students taking independent study, those are instructors’ roles, 
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knowledge and skills of students, discipline of students, appropriate curriculum. 
Meanwhile, the education support system, which compiles of library and IT service 
room, is not a necessary factor although it is a factor influencing quality education 
because the students prefer using other more convenience sources, such as Google 
search engine. 

Although, it is concluded that research in independent study cannot help 
students integrate various fields of business knowledge, it becomes the way to find 
specific one. The different opinion brings the suggestion to the university which 
provides MBA program to identify the required scope of knowledge integrated in 
independent study. The students’ requirement should be included to identify project 
in independent study. 

Furthermore, some students do not realize that research can improve 
skills required by the employers. The research suggests that students should realize 
the importance of the course and engage in their required tasks with maximum 
efforts. The harmonization of the said factors will allow the learning process in an 
MBA program to strike its objective effectively. 

 
Keywords: Capstone Subject, Independent Study, Learning Effectiveness, Integration, 
knowledge application 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์

ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่างๆ  
แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีซึ่งรวมไปถึง อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ และได้ให้
ข้อชี้แนะเพ่ิมเติมซึ่งส่งผลให้การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จด้วยความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์และเพ่ือนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ยินดีสละเวลาให้สัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การท าวิจัยฉบับนี้ ขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา 
จนผู้วิจัยสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ และท้ายที่สุด ขอขอบคุณ
สมาชิกครอบครัวสมบูรณ์วงศ์ที่คอยเป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยอย่างเต็มก าลัง  
จนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงมาได้ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าวไม่มากก็น้อย  
หากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
ในปัจจุบัน โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้บริหารและ

นักธุรกิจรุ่นใหม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจเพ่ือน ามาใช้ในการประกอบกิจการให้ประสบ
ความส าเร็จภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจ (Master of Business Administration หรือ MBA) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การบริหารจัดการและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจสมัยใหม่  

หลักสูตร MBA มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับ 
การประกอบธุรกิจ มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงบรรจุวิชา Capstone ซึ่งเป็นวิชาเชิงบูรณาการไว้ใน
หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนบูรณาการความรู้ และสามารถน าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ ยกตัวอย่าง
เช่น การบรรจุวิชาการจัดการกลยุทธ์ไว้ในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิชาดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินธุรกิจโดยน าความรู้แขนงต่างๆ มาใช้
แก้ปัญหา (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2553, น. 24) รวมทั้งสามารถก าหนด
เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือให้การบริหารองค์กรบรรลุเป้าหมาย (โครงการ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558,  
น. 1) เป็นต้น  

การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระเป็นรูปแบบหนึ่งของวิชา Capstone ที่ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร MBA วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วิชา Capstone กล่าวคือ ผู้เรียนต้องได้ฝึกฝนบูรณาการความรู้ และสามารถน าความรู้นั้น  
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น หากการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสอง
ประการดังกล่าวก็จะท าให้การศึกษาวิชา Capstone สัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตาม การท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระยังมีอุปสรรคบางประการที่อาจส่งผลให้การเรียนรู้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา Capstone 
และวิชาค้นคว้าอิสระตามที่หลักสูตร MBA ก าหนด อาทิ ตัวผู้ท าวิจัยไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของ 
การท าวิจัย ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบวิธีวิจัยและการใช้เครื่องมือทางสถิติ ผู้วิจัยไม่สามารถ
ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ภายในเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น อุปสรรคเหล่านี้ท าให้เกิดข้อสงสัย
ว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ควรจะเป็นในทางทฤษฎีหรือไม่ และมี
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ปัจจัยใดที่สนับสนุนให้การท าวิจัยมีประสิทธิผล ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของงานวิจัยฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ
เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ รวมถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 
1.2 ประเด็นปัญหา 

 
จากที่มาและข้อเท็จจริงตาม 1.1 น ามาซึ่งประเด็นปัญหาของงานวิจัยฉบับนี้ คือ การท า

วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีประสิทธิผลหรือไม่ และปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ท าให้การท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระมีประสิทธิผล โดยศึกษาจากมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ โดยผลการศึกษาดังกล่าว
จะน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาค้นคว้าอิสระ ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน 
และมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการเรียนวิชาค้นคว้าอิสระภายใต้หลักสูตร MBA 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีประสิทธิผลภายใต้มุมมอง
ของผู้เรียนและผู้สอน 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 
ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

MBA ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้เรียน ผู้สอน และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ใน

การสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลส าหรับวิชาค้นคว้าอิสระ 
2. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่ต้องการศึกษาปัญหาด้านการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน น าไปวิจัยต่อยอดให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.5 นิยามศัพท์ 
 
วิชาค้นคว้าอิสระ หมายถึง วิชาบังคับของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA  

ซ่ึงก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนหากผู้เรียนเลือกแผนหลักสูตรที่ไม่ท าวิทยานิพนธ์ วิชาค้นคว้าอิสระของ
หลักสูตร MBA จะก าหนดให้ผู้เรียนต้องท างานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น งานวิจัย งานให้
ค าปรึกษาธุรกิจ แผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ เป็นต้น โดยขอบเขตของการท างานจะครอบคลุม 
การเลือกธุรกิจ การตั้งประเด็นค าถามและการพิสูจน์เพ่ือหาค าตอบอย่างเป็นระบบ แล้วน ามาจัดท า
รายงานเชิงวิชาการ 

ประสิทธิผลในการเรียนรู้วิชาค้นคว้าอิสระ หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาค้นคว้าอิสระ 2 ประการ ดังนี้ 

1. การบูรณาการความรู้  (Integration) หมายถึง การวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระท าให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางธุรกิจหลากหลายศาสตร์ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตร MBA เช่น  
บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการปฏิบัติการ เป็นต้น มาผสมเป็น
องค์รวมและประยุกต์ใช้ 

2. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน (Transition) หมายถึง การท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระต้องพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการจ้างงาน 4 ประการ ได้แก่ ทักษะ 
การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดวิพากษ์ และทักษะในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักสูตร MBA มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับการด าเนิน

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงบรรจุวิชาเชิงบูรณาการไว้ในหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้บูรณาการ
ความรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ วิชาเชิงบูรณาการดังกล่าว ได้แก่ วิชา Capstone วิชาค้นคว้าอิสระ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาในงานวิจัยนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของวิชา Capstone ดังนั้น ในบทที่ 2 
ผู้วิจัยจึงได้เลือกทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิชา Capstone เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายและ
วัตถุประสงค์ของวิชาเชิงบูรณาการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังทบทวนวรรณกรรมเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาว่าประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระด้วยเช่นกัน 

 
2.1 วิชา Capstone 
 

2.1.1 ความหมายและที่มาของวิชา Capstone ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(Higher Education) 

มีผู้ให้นิยามวิชา Capstone ไว้ในงานวิจัยหลายชิ้น Durel (as cited in Acker, 
Bailey, Wilson & French, 2014) และ Acker et al. (2014) กล่าวว่า วิชา Capstone เป็นวิชาที่
ถูกจัดให้อยู่ล าดับสุดท้ายของหลักสูตร วิชาดังกล่าวท าให้ผู้เรียนได้ย้อนกลับไปทบทวนความรู้วิชา
ต่างๆ ที่เรียนมา และได้มองไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Starr-Glass (as cited in 
Acker et al., 2014) ที่กล่าวถึงวิชา Capstone ว่าเป็นวิชาที่มุ่งเน้น 2 ทิศทาง ได้แก่ การมองกลับ
หลัง (Backward) เป็นการหลอมรวมและประยุกต์สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนมา และการมองไปข้างหน้า 
(Forward) ตามหน้าที่ของผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ประกอบการงานและการเป็นพลเมือง 

Lang and McNaught (2013) ได้กล่าวถึงวิชา Capstone ว่าเป็นวิชาที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้ที่สะสมมาตลอดระยะเวลาการเรียนในสาขาวิชานั้นๆ วิชา Capstone ท าให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสสังเคราะห์ (Synthesis) ความรู้และทักษะที่ได้มาจากการเรียนวิชาต่างๆ ที่เดิมอยู่
แยกส่วนกัน 

มหาวิทยาลัย Belmont (as cited in Johnson & Halabi, 2011) ได้กล่าวถึง
วิชา Capstone ว่ าเป็นการพัฒนาประสบการณ์ทางการศึกษา  (The core general education 
experience) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้บูรณาการหลักการ ทฤษฎี และวิธีการ ที่ได้เรียนมาในวิชาเอก 
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ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียน พร้อมทั้งได้สื่อสารผล
จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

Hummer (2014) ได้กล่าวถึงที่มาของการใช้วิชา Capstone ในหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาโดยอ้างอิงถึงรายงานของ The Association of American Colleges (AAC) ว่า วิชา 
Capstone เริ่มมีการน ามาใช้ในการเรียนระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 1980 ด้วยเหตุผลว่าวิชาเอก (Major) 
นั้นเป็นเพียงการรวบรวมวิชาต่างๆ เข้ามาในสาขาโดยขาดรูปแบบการจัดระเบียบ และไม่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียน AAC ได้เสนอวิธีการแก้ไขโดยแต่ละสาขาวิชาควรก าหนดให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาประเด็นต่างๆ ที่ก าหนด พร้อมใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ เหมาะสมกับประเด็นนั้น 
ผ่านการท าโครงการ (Project) หรือวิทยานิพนธ์ (Thesis) นอกจากนี้ ACC ยังเสนอว่าการเรียน
วิชาเอกควรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และระยะสุดท้าย โดยในระยะสุดท้าย
ควรเป็นช่วงการบูรณาการความรู้ แนวคิด และความสามารถที่ได้รับจากการเรียนที่ผ่านมา ด้วย
เหตุนี้ ACC  จึงสนับสนุนให้มีวิชา Capstone เพ่ือช่วยให้เกิดการบูรณาการความรู้ตามที่ได้กล่าวมา 
ACC ได้ยกตัวอย่างวิธีการเรียนรู้ 5 รูปแบบเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการสังเคราะห์ความรู้  ได้แก่  
การสัมมนา (Seminar) การท างานวิจัย (Research paper) การสนทนาอย่างต่อเนื่อง (Series of 
colloquia) การท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) และการสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive 
examinations) 

Brooks, Benton-Kupper, and Slayton (as cited in Johnson & Halabi, 
2011) ได้กล่าวถึงรูปแบบของวิชา Capstone ไว้หลากหลายเช่นเดียวกับรายงานของ ACC โดยรูปแบบ
ของ Capstone อาจอยู่ในรูปของงานวิจัย การฝึกงาน (Internship) การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 
(Service learning) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential learning) หรือการเรียนโดยสะท้อน
ความคิด (Personal reflection) 

เมื่อพิจารณาจากนิยามทั้งหมดที่ได้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า วิชา Capstone 
หมายถึง วิชาที่ถูกจัดให้อยู่ล าดับสุดท้ายของหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้และช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการท างาน ผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การฝึกงาน การท าวิจัย การสอบประมวลผลความรู้ เป็นต้น 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของวิชา Capstone ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
หากพิจารณาจากความหมายและการน าวิชา Capstone มาใช้ในหลักสูตร MBA 

วิชา Capstone มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 
2.1.2.1 การบูรณาการความรู้  

วิชา Capstone มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้และ
ทักษะที่ได้ฝึกฝนมาจากการเรียนวิชาอ่ืนในสาขานั้นๆ ในการเรียนวิชา Capstone ผู้เรียนจะมีโอกาส
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เชื่อมโยงเนื้อหาของวิชา เชื่อมโยงทักษะ และได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบทที่กว้างขึ้น (Thomas 
et al, 2014) Hummer (2014) ได้กล่าวถึงวิชา Capstone ว่าวิชา Capstone มีบทบาทส าคัญ 2 มิติ 
หนึ่งใน 2 มิตินั้น ได้แก่ ท าให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงหลักสูตร มิตินี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผล
การเรียนการสอนที่ผ่านมาในอดีต พร้อมกันนี้ Hummer (2014) ยังได้สรุปด้วยว่าวิชา Capstone 
ทุกรูปแบบมีจุดประสงค์ร่วมกัน คือ การบรูณาการความรู้ที่หลากหลายในสาขาวิชาเอก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Acker et al. (2014) ที่ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ข้อหนึ่งของวิชา Capstone ว่าวิชา 
Capstone ช่วยให้เกิดการบูรณาการความรู้และทักษะที่เคยฝึกฝนมา 

Harden (as cited of Brauer and Ferguson, 2014) ได้นิยามค าว่า 
บูรณาการไว้ว่า เป็นการล าดับ (Organization) สาระส าคัญของเนื้อหาในหลักสูตรเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
หรือการรวมวิชาที่ถูกสอนแยกส่วนกันในหลักสูตร สอดคล้องกับ Kantola and Kettunen (2012) ที่
กล่าวว่าการบูรณาการ หมายถึง การท าให้รวมกัน หรือการรวมกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย กรม
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้แบบการบูรณาการ ไว้ว่า เป็น 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้และทักษะต่างๆ มากกว่า 1 ศาสตร์ ผ่านการท าโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือฝึกฝนการแก้ปัญหาหรือเพ่ือแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไป สอดคล้องกับวิเศษ ชินวงศ์ 
(2544) ที่นิยามค าว่าบูรณาการไว้ว่า เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง อรทัย 
มูลค า (2542) ก็ได้กล่าวถึงการบูรณาการไว้ว่า เป็นการผสมผสานศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน Brauer and Ferguson (2014) ได้กล่าวถึงต้นแบบการศึกษา (Educational 
model) ที่สนับสนุนแนวความคิดเรื่องการบูรณาการที่มีชื่อว่า ICE เป็นต้นแบบที่ผู้เรียนจะได้รับ
แนวความคิดพ้ืนฐานในช่วงแรก (Idea) หลังจากนั้นผู้เรียนจึงน ามาเชื่อมโยงหรือรวมกับการเรียนรู้
อ่ืนๆ (Connection) เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดแล้วจึงน ากรอบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้  

โดยสรุปแล้ว การบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานและสร้างความสัมพันธ์ 
ความรู้แขนงต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความรู้เป็นองค์รวม ผู้เรียนสามารถน า
องค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ 

2.1.2.2 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน  
Acker et al. (2014) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์อีกข้อหนึ่งของวิชา Capstone 

ในมุมมองของการมองไปข้างหน้า (Look forward) ว่าวิชา Capstone มีจุดประสงค์ในการเตรียมตัว
ผู้เรียนให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การท างานโดยช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง วิชา Capstone ช่วยหลอมรวม (Consolidate) ทักษะทั่วไป (Generic 
skills) เข้าด้วยกัน โดยทักษะทั่วไปนั้น ได้แก่ ทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (Writing skills) ทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking skills) ทักษะการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติ (Use of 
Mathematical and Statistical tools skills) และการรู้สารสนเทศ(Information literacy skills) 
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(Calma, 2013) สอดคล้องกับการศึกษาของ Thomas, Wong, and Li (2014) ที่ว่ามหาวิทยาลัยน า
วิชา Capstone มาใช้เพ่ือขยายขีดความสามารถของผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของต าแหน่งงาน
ที่ผู้ เรียนต้องการในอนาคต ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem-solving skills) ทักษะ 
การจัดล าดับอย่างเป็นขั้นตอน (Organizational skills) ทักษะการน าเสนอ (Presentation skills) 
และการเป็นสมาชิกที่ดีของทีม นอกจากนี้ Johnson and Halabi (2011) ได้ศึกษาการใช้วิชา 
Capstone ส าหรับสาขาวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัย 24 แห่งแถบภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา พบว่า 
วิชา Capstone ถูกบรรจุในหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะ 8 ประการ ได้แก่ การท าวิจัย  
การแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การสะท้อน การสังเคราะห์ การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และ 
การมุ่งเน้นในวิชาชีพ (Professional oriented) ซึ่งการพัฒนาทักษะดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือเตรียม
ผู้เรียนเข้าสู่การท างานสายบัญชีและเชื่อมโยงผู้เรียนเข้าสู่โลกธุรกิจ 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ทักษะส าคัญที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีจะสอดคล้องกับทักษะที่วิชา Capstone มีส่วนช่วยในการพัฒนา สามารถสรุปทักษะที่
ส าคัญได้ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
การคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถสรุปการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ตารางที ่2.1 

 
ตารางที ่2.1 

 
การศึกษาทักษะที่ผู้ว่าจ้างต้องการจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ทักษะในการ
แก้ปัญหา 

ทักษะในการ
สื่อสาร 

(ฟัง พูด อ่าน 
เขียน) 

ทักษะในการคิด
วิเคราะห์และ
การคิดเชิง
วิพากษ์ 

ทักษะในการ
เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 

Thomas et al (2014) X X X X 

Acker et al. (2014) - X X - 
Johnson & Halabi (2011) X X X - 

Hesketh (as cited in 
Shah, Grebennikov & 
Nair, 2015) 

X X - X 

UniSA (as cited in Shah 
et al., 2015) 

X X - - 
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ตารางที ่2.1 
 

การศึกษาทักษะที่ผู้ว่าจ้างต้องการจากผู้ส าเร็จการศึกษา  (ต่อ) 

 ทักษะในการ
แก้ปัญหา 

ทักษะในการ
สื่อสาร 

(ฟัง พูด อ่าน 
เขียน) 

ทักษะในการคิด
วิเคราะห์และ
การคิดเชิง
วิพากษ์ 

ทักษะในการ
เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 

European Commission 
(as cited in Shah et al., 
2015) 

X X X - 

Hernández-March et al 
(as cited in Shah et al., 
2015) 

- X - X 

 
 

มีผู้ให้ค านิยามทักษะดังกล่าวไว้ในงานวิจัยหลายชิ้น สามารถสรุปได ้ดังนี้ 
(1) ทักษะการแก้ปัญหา  

Miller (1998, อ้างถึงใน ไพโรจน์ คะเชนทร์, ม.ป.ป.) ได้นิยามทักษะการแก้ปัญหา
ไว้ว่า ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา การวางแผนใน
อนาคตและการมองหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 

มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2551, อ้างถึงใน ไพโรจน์ คะเชนทร์, ม.ป.ป.) กล่าวว่าทักษะ
ในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในยามจ าเป็น รู้จักพัฒนา
และประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา สามารถหาทางแก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

ประเสริฐ ตันสกุล (2551, อ้างถึงใน ไพโรจน์ คะเชนทร์, ม.ป.ป.) ก็ได้กล่าวถึง
ทักษะการแก้ปัญหาไว้ว่า ทักษะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์  
การประดิษฐ์ค าตอบ การพิจารณาผลพวงและเฟ้นหาวิธีการที่เหมาะสม 

โดยสรุปแล้ว ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือหาทางแก้ปัญหา รวมไปถึงการรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเมื่อจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ 
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(2) ทักษะการสื่อสาร 
สวนิต ยมาภัย (2543, อ้างถึงใน โปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม, 2554, น. 1) ได้ให้นิยามการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสาร
จากผู้ส่งสารผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีวัตถุประสงค์ไปยังผู้รับสารจนท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน  

ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ความสามารถ
ในการพูด การเขียน ผู้สื่อสารต้องรู้ค าศัพท์ การสะกดและไวยกรณ์เป็นอย่างดี มีความเข้าใจเนื้อหาที่
ต้องการสื่อสาร สามารถแสดงอากัปกิริยาและการมีเหตุผลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่
สื่อสาร 

โดยสรุปแล้ว ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดสารไปสู่ 
ผู้รับสารผ่านสื่อต่างๆ แล้วท าให้ผู้รับสารและผู้ส่งสารมีความเข้าใจร่วมกัน 

(3) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดวิพากษ์ 
ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, อ้างถึงใน จุฑารัตน์ พันธุ, 2556, 

น. 11) ได้ให้นิยามทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การระบุปัญหา การจ าแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูล เพ่ือจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ แก้ปัญหา 

Alfaro-LeFevre (1995, อ้างถึงใน จุฑารัตน์ พันธุ, 2556, น. 12) กล่าวว่า การคิด
วิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่บุคคลจะใช้ให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของบางสิ่ง
บางอย่างได้ดีขึ้นด้วยการแยกส่วนรวมหรือภาพรวมของสิ่งนั้นให้กลายเป็นส่วนย่อยลงไป 

สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541) ก็ได้นิยามการคิดวิเคราะห์ไว้ว่าเป็น ความสามารถใน
การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

โดยสรุปแล้ว ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดเพ่ือจ าแนก
แยกแยะสิ่งที่เป็นภาพรวมให้กลายเป็นส่วนย่อย แล้วสามารถจัดกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส่วนย่อยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

ส าหรับความคิดเชิงวิพากษ์นั้นได้มีการให้ค านิยาม ไว้ดังนี้ 
วรรณพงศ ์เตรียมโพธิ์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการ

ในการสืบเสาะและตรวจสอบทางเลือกหรือแนวทางสู่ค าตอบของค าถามหรือประเด็นต่าง ๆ ที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยความคิดเชิงวิพากษ์นั้นไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดแต่เกิดได้จาก 
การแสวงหาความรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์หรือจากผู้รู้ หรือสามารถเข้าใจง่ายๆ ได้ว่าเป็นการคิด
เพ่ือตัดสินใจเลือกเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถไตร่ตรองเพ่ือเลือกทางเลือกที่เหมาะสมได้ 
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Cottrel (2005, อ้างถึงใน สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์, ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่าการคิด
เชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความคิดระดับสูง ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ความสงสัยของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์เพ่ือวิเคราะห์สิ่งที่ก าลังเผชิญว่าถูก เป็นจริง หรือใช้ได้ผลหรือไม่ 

The National Council for Excellence in Critical thinking (1996, อ้างถึงใน 
สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์, ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายการคิดเชิงวิพากษ์ว่า เป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนเพ่ือให้มีทักษะในด้านการสรุปความคิดรวบยอด การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห ์การน าไปใช้ การตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาจากประสบการณ์และ
การสังเกต 

โดยสรุปแล้ว ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เพ่ือตัดสินใจว่าสิ่งที่ก าลังเผชิญนั้นถูก เป็นจริง หรือน่าเชื่อถือหรือไม่ 

(4) ทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
Corpley (1978, อ้างถึงใน นิตยา ส าเร็จผล, 2557) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้

ตลอดชีวิตว่า เป็นการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการเรียนของตัวผู้เรียนเอง และหน่วยการศึกษา
ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้นั้น 

สนอง โลหิตวิเศษ (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็น
พฤติกรรมของผู้เรียนที่จะจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น วางแผนเรียน ใช้สื่อต่างๆ 
วิเคราะห์ และสรุปผลได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น 

ดังนั้น ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่จะ
ก าหนดวิธีการเรียนรู้ เช่น การวางแผน การใช้สื่อ การวิเคราะห์และสรุปผล เป็นต้น เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง 

หากจะสรุปวัตถุประสงค์เรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน สามารถ
สรุปได้ว่า ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการจ้างงาน 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการแก้ 
ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดวิพากษ์ และทักษะในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

 
2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
งานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของการท า

วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร MBA ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีงานวิจัยหรือการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระเป็นการเฉพาะ 
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ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบว่า
ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระด้วยหรือไม่ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้เสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้เรียน บุคลากรฝ่ายบริการและผู้สอน รวมถึงนายจ้าง (Sandmaung and Khang, 2013) การศึกษา
เรื่องคุณภาพของการศึกษาต้องพิจารณาถึงมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มก็
มีการนิยามค าว่า “คุณภาพ” แตกต่างกันออกไป (Oliveira, Oliveira, & Costa, 2012) คุณภาพของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย (Akareem & Hossain, 2012) มีงานวิจัย
หลากหลายที่ได้พยายามศึกษาปัจจัยดังกล่าว โดยปัจจัยด้านผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และระบบ
สนับสนุนการเรียน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมีผู้
กล่าวถึงปัจจัยทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

 
2.2.1 ปัจจัยด้านผู้สอน 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า จากมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน มีคุณลักษณะ
ผู้สอนหลายประการที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญของ
ผู้สอนในวิชาที่สอน ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ การมีวิธีการสอนที่เป็นล าดับขั้นตอน  
(Well organized) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นอ่ืนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เช่นกัน นั่นคือ การให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ในการเรียน โดยตารางด้านล่างได้สรุปผล
การศึกษาทั้ง 2 เรื่องนี้ไว้ดังนี้ 
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ตารางที ่2.2 
 
ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้สอนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผู้เขียน ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้สอน มุมมอง 
ผู้เรียน ผู้สอน 

Chickering & 
Gamson (1987) 

 หนึ่งในกฎเกณฑ ์7 ข้อที่ช่วยพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แก่ การให้ผล
สะท้อนกลับที่รวดเร็ว 

 ผู้เรียนต้องการผลสะท้อนกลับที่มีต่อผลงาน 
(Performance) ที่เหมาะสมเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนวิชานั้นๆ  

 การให้ผลสะท้อนกลับที่ไม่ทันเวลาให้
ประโยชน์ต่อการเรียนน้อยมาก 

 ตัวอย่างการเรียนวิชาการเขียนระหว่าง
ประเทศ ผู้เรียนได้รับผลสะท้อนกลับจาก
ผู้สอนและผู้เรียนที่เป็นพันธมิตรเพื่อแก้ไข
ร่างการเขียน ผลสะท้อนกลับนั้นเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ 

X  

Bailey and Garner 
(as cited in 
Dowden, et al., 
2013) 
Geyer (as cited in 
Voss & Gruber, 
2006) 

 ยกตัวอย่างผู้สอนในอังกฤษหลายหลักสูตร
ไม่สามารถเชื่อมโยงความต้องการของ
สถาบันกับการให้ผลสะท้อนกลับด้วยการ
เขียน (Written feedback) จึงเพิกเฉยต่อ
การให้ผลสะท้อนกลับ 

X  

Price et al.  
(as cited in 
Dowden, et al., 
2013) 

 ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยบางคนไม่ได้
ตระหนักถึงความต้องการในการเรียนของ
ผู้เรียนและไม่ได้รวมการให้ผลสะท้อนกลับ
ด้วยการเขียนเป็นหนึ่งในวิธีการสอน 

X  
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ตารางที ่2.2 
 
ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้สอนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (ต่อ) 

ผู้เขียน ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้สอน มุมมอง 
ผู้เรียน ผู้สอน 

Poulos and Mahony  
(as cited in 
Dowden, et al., 
2013) 

 ผลการศึกษาผลสะท้อนกลับที่มี
ประสิทธิภาพในคณะสหเวชศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยซิดนีย์พบว่า ผู้เรียนชอบผล
สะท้อนกลับที่เฉพาะเจาะจงและมาทันเวลา 
ซึ่งผลสะท้อนกลับดังกล่าวช่วยผู้เรียนปีหนึ่ง
ในการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนมาสู่
มหาวิทยาลัย 

X  

Ferguson  
(as cited in 
Dowden, et al., 
2013) 

 ผลการศึกษาคุณภาพของผลสะท้อนกลับใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยในประเทศ
ออสเตรเลียพบว่า ผู้เรียนต้องการผลสะท้อน
กลับเฉพาะบุคคลพร้อมกับค าแนะน าที่
ชัดเจนว่าจะพัฒนางานของตนอย่างไร 

X  

Dowden, Pittaway, 
Yost and McCarthy, 
2013) 

 ผลการศึกษามุมมองของผู้เรียนที่มีต่อการ
ให้ผลสะท้อนกลับด้วยการเขียนพบว่า 
ผู้เรียนต้องการผลสะท้อนกลับที่ชัดเจนเพื่อ
พัฒนางานในอนาคตและจะผิดหวังเมื่อไม่ได้
รับผลสะท้อนกลับดังกล่าว 

X  

Rowe (2011)  คุณค่าและประสิทธิภาพของผลสะท้อนกลับ
ขึ้นอยู่กับเวลาในการให้ผลสะท้อนกลับ 

X  

Crook et al (as cited 
in Laryea, 2013) 

 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลสะท้อนกลับ ได้แก่ 
เรื่องเวลา และคุณภาพของผลสะท้อนกลับ 

X  
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ตารางที ่2.2 
 
ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้สอนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (ต่อ) 

ผู้เขียน ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้สอน มุมมอง 
ผู้เรียน ผู้สอน 

Bailey and Garner 
(2010) 

 การศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
พบว่า หนึ่งในนโยบายการศึกษาในเรื่องการ
ให้ผลสะท้อนกลับ คือ การให้ผลสะท้อนกลับ
ที่ทันเวลา 

 X 

  ในมุมมองของผู้สอนนั้นการให้ผลสะท้อน
กลับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนรู้  ช่วย
พัฒนาทักษะและความรู้ แต่ผู้สอนบางส่วน
ยังคงมีความเห็นว่าผู้เรียนไม่ให้ความส าคัญ 
ไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้สอนต้องการสื่อสาร 

  

 
 จากการศึกษาที่ผ่านมาตามตารางด้านบนสามารถสรุปได้ว่าทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าประสิทธิผลของผลสะท้อนกลับนั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้ เรียนได้รับ  
ผลสะท้อนกลับและความชัดเจนของผลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปพัฒนางานในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในมุมมองของผู้เรียนจะให้ความส าคัญกับการให้ผลสะท้อนกลับ แต่ผู้สอนกลับมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปว่าผู้เรียนบางกลุ่มนั้นไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้สอน
ต้องการสื่อในการให้ผลสะท้อนกลับ 
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2.2.2 ปัจจัยด้านผู้เรียน 
 

ตารางที ่2.3 
 

ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้เรียนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ผู้เขียน ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้เรียน มุมมอง 

ผู้เรียน ผู้สอน 

Akareem & Hossain 
(2012) 

 ถ้ามหาวิทยาลัยได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพก็สามารถ
เชื่อมั่นได้ว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นจะ
มีคุณภาพ 

X  

Barandiaran-
Galdo´s, Ayesta, 
Cardona-Rodrı́ guez, 
Campo, and 
Olaskoaga-Larrauri 
(2012) 

 ผู้เรียนต้องมีทัศนคติที่ดีและกระตือรือร้นที่จะ
มีส่วนร่วมในการเรียน 

 ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้อย่าง
อิสระ (Autonomous learning) 

 ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานที่ดีก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย 

 X 

 
ข้อสังเกตที่ได้จากศึกษาที่ผ่านมาพบว่าทั้งมุมมองผู้ เรียนและผู้สอนมีความเห็นที่

สอดคล้องกันว่าการมีความรู้พ้ืนฐานที่ดีก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนั้นจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา Payne, Flynn and Whitfield (2010) ได้กล่าวเกี่ยวกับการมีพ้ืนฐานความรู้ไว้ว่า
ผู้เรียนต้องสามารถรักษาความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจที่ได้เรียนในหลักสูตรไว้ให้ได้เพ่ือน าไปต่อยอด 
การท างานในวิชาขั้นสูงต่อไป 
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2.2.3 ปัจจัยด้านหลักสูตร 
  
ตารางที ่2.4 
 
ค าอธิบายปัจจัยด้านหลักสูตรที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผู้เขียน ค าอธิบายปัจจัยด้านผู้หลักสูตร มุมมอง 

ผู้เรียน ผู้สอน 

Hill, Lomas & 
MacGragor (2003) 

 ผู้เรียนจะให้คุณค่ากับหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจ
ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนต้องการหลักสูตรที่เพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องที่
ผู้เรียนสนใจให้กว้างขึ้น 

X  

Noaman, Ragab, 
Madbouly, Khedra 
& Fayoumi (2015) 

 หลักสูตรเป็นตัวก าหนดทักษะและโอกาสในการจ้าง
งาน (Employability) 

 

X  

Oliveira, Oliveira 
& Costa (2012) 

 เนื้อหาหลักสูตรต้องมีความใกล้เคียงกับการท างานใน
อนาคตของผู้เรียน 

 X 

 
ข้อสังเกตที่ได้จากศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ทั้งมุมมองผู้เรียนและผู้สอนมีความเห็นที่

สอดคล้องกันว่าหลักสูตรที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับการท างานในอนาคตของผู้เรียน 
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2.2.4 ปัจจัยด้านระบบสนับสนุนการเรียน 
 

ตารางที ่2.5 
 
ค าอธิบายปัจจัยด้านระบบสนับสนุนการเรียนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผู้เขียน ค าอธิบายปัจจัยด้านระบบสนับสนุนการเรียน มุมมอง 
ผู้เรียน ผู้สอน 

Hill, Lomas & 
MacGragor 
(2003) 

 ผู้เรียนต้องการระบบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
(เช่น Student Support Unit) 

 ผู้เรียนต้องการห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ 
ด้านสารสนเทศ 

X  

Garwe (2015)  ผู้เรียนต้องการแหล่งค้นคว้า (Reading 
Material) ที่เพียงพอ 

X  

Noaman et al. 
(2015) 

 ผู้เรียนต้องการบริการอินเตอร์เน็ต 

 ผู้เรียนต้องการบริการห้องสมุดที่อยู่ในรูป
อิเล็คทรอนิกส์มากข้ึน 

X  

 
 ข้อสังเกตที่ได้จากศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ด้วยมุมมองผู้เรียนมีความเห็นว่าสิ่งที่จ าเป็นต่อ
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดและบริการด้านสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งหมดตาม 2.2  จึงพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 

1. ผู้สอน ผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจ มีวิธีการสอนที่เป็นล าดับขั้นตอน (Well organized) และสามารถให้ผลสะท้อนกลับใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมและชัดเจนมากพอที่จะท าให้ผู้เรียนน าผลสะท้อนกลับดังกล่าวไปพัฒนางานต่อไป 

2. ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีคุณภาพย่อมส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนจ าเป็นต้อง
มีทัศนคติที่ดีและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรียน มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างอิสระ มี
ความรู้พื้นฐานที่ดีและสามารถน าความรู้นั้นประยุกต์ใช้ได้ 

3. หลักสูตร หลักสูตรที่ดีต้องน่าสนใจส าหรับผู้ เรียนและมีความสอดคล้องกับ 
การท างานของผู้เรียนในอนาคต 

4. ระบบสนับสนุนการศึกษา ห้องสมุดและบริการด้านสารสนเทศที่เหมาะสมส่งผลต่อ
คุณภาพของการศึกษา  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวทางการวิจัยแบบอุปนัย (Inductive) 

เนื่องจากไม่มีทฤษฎีตายตัวที่สามารถอธิบายหัวข้องานวิจัยได้ จ ากัดขอบเขตการศึกษาโดยเลือกศึกษา
เฉพาะงานวิจัยเท่านั้น กระบวนการวิจัยจะเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจัยและเอกสารเชิง
วิชาการท่ีเคยมีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงมีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แล้วน าข้อมูล
มาวิเคราะห์และตีความ สรุปผลเพ่ือน าไปสู่การน าเสนอข้อเสนอแนะ โดยรายละเอียดของวิธีการวิจัย 
มีดังนี ้

 
3.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ในประเทศไทยมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึง
ได้เลือกหลักสูตร MBA บางหลักสูตรขึ้นมาศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบยึด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก เกณฑ์ในการคัดเลือกได้เลือกเฉพาะรายที่มีคุณสมบัติส าคัญ
บางประการร่วมกัน เพ่ือศึกษาประชากรกลุ่มดังกล่าวอย่างลงลึก (พิชญ์สินี ชมภูค า และ พิมพ์ทอง 
สังสุทธิพงศ์, 2552, น. 10) สืบเนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ 
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระและปัจจัยที่ท าให้การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีประสิทธิผลภายใต้
มุมมองของผู้เรียนและผู้สอน ดังนั้น คุณสมบัติส าคัญท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกจึงมีความเกี่ยวข้อง
กับวิชาค้นคว้าอิสระ มีด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่  

1. เป็นหลักสูตร MBA ทีม่ีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการ มีวิชาค้นคว้าอิสระเป็นหนึ่งในวิชา Capstone ของ
หลักสูตร และมีงานวิจัยเป็นงานวิชาการประเภทหนึ่งในวิชาค้นคว้าอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษา
ได้ 

2. เป็นหลักสูตร MBA ที่มีผู้เรียนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีภูมิหลังและประสบการณ์
ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ จะต้องมีประสบการณ์ท างานก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3. เป็นหลักสูตร MBA ที่มีผู้สอนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีประสบการณ์เป็นที่
ปรึกษาวิชาค้นคว้าอิสระในงานวิชาการประเภทงานวิจัย 

จากคุณสมบัติตามที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเลือกหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และหลักสูตร MBA - Young Executive จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการ
จัดอันดับให้มีความน่าเชื่อถือเป็น 2 อันดับแรก ข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสาร BrandAge (กรธัช อยู่สุข, 
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2557, อ้างถึงใน เกศราภรณ์ เมฆพยับ, 2557, น. 12) มีแผนการศึกษาให้เลือกทั้งแผน ก ที่ผู้เรียน
ต้องท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ที่ผู้เรียนต้องศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระโดยการจัดท างานวิชาการ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง อีกท้ังมีผู้เรียนและผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตาม 3.1.2 และ 3.1.3 ทุกประการ 

นอกจากการคัดเลือกหลักสูตร MBA ขึ้นมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยต้องเลือกผู้ให้
ข้อมูล 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนและกลุ่มผู้สอน การก าหนดผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มจะเป็นการก าหนด
แบบเจาะจงไว้ล่วงหน้า (Purposive Sampling) ประกอบกับการเลือกแบบเครือข่าย (Snowball 
Sampling) โดยการให้ผู้ให้ข้อมูลแนะน าบุคคลที่คิดว่าทราบเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเป็นอย่างดี
ต่อไปเรื่อยๆ  

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
3.1.1 กลุ่มผู้เรียน 

เป็นผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทจากหลักสูตร MBA ในปี 2556-2557 
จ านวน 15 คนต่อมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มผู้เรียนมีข้อมูลพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่3.1 
 
แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนจากหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

ประเภท
งานวิจัย 

เพศ อาชีพ การศึกษา
ปริญญาตรี 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ปีการศึกษาที่
ท าวิจัย 

1 เชิงปริมาณ ชาย นักบัญชี บัญชี 2557 3/2557 

2 เชิงปริมาณ ชาย นักวิเคราะห์
ตลาดทุน 

การเงิน 2557 3/2557 

3 เชิงคุณภาพ หญิง พนักงานขาย การตลาด 2557 3/2557 

4 เชิงปริมาณ หญิง พนักงานสินเชื่อ เศรษฐศาสตร์ 2557 3/2557 
5 เชิงปริมาณ ชาย พนักงานขาย วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

2557 2/2557 

6 เชิงปริมาณ ชาย โปรแกรมเมอร์ วิศวกรรม 2557 3/2557 
7 เชิงปริมาณ หญิง พนักงานขาย บริหารการ

ปฏิบัติการ 
2557 3/2557 
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ตารางที ่3.1 
 
แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนจากหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ประเภท
งานวิจัย 

เพศ อาชีพ การศึกษา
ปริญญาตรี 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ปีการศึกษาที่
ท าวิจัย 

8 เชิงปริมาณ หญิง พนักงาน
การตลาด 

การตลาด 2557 3/2557 

9 เชิงปริมาณ หญิง พนักงานจัดซื้อ อุตสาหกรรม
เกษตร 

2557 2/2557 

10 เชิงปริมาณ หญิง พนักงานขาย เภสัชศาสตร์ 2557 3/2557 
11 เชิงปริมาณ หญิง พนักงานจัดซื้อ การเงิน 2557 3/2557 

12 เชิงปริมาณ หญิง นักบัญชี บัญชี 2557 3/2557 

13 เชิงปริมาณ ชาย ที่ปรึกษาการเงิน
ส่วนบุคคล 

การเงิน 2557 3/2557 

14 เชิงปริมาณ ชาย โบรคเกอร์ เศรษฐศาสตร์ 2557 3/2557 
15 เชิงปริมาณ หญิง เจ้าหน้าที่อาวุโส

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ขนาดเล็ก 

เศรษฐศาสตร์ 2557 3/2557 
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ตารางที ่3.2 
 
แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนจากหลักสูตร MBA-Young Executive จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ
ที ่

ประเภท
งานวิจัย 

เพศ อาชีพ การศึกษา
ปริญญาตรี 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ปีการศึกษาที่
ท าวิจัย 

1 เชิงปริมาณ ชาย พนักงานวิเคราะห์
และวางแผน 

วิศวกรรม 2556 3/2556 

2 เชิงปริมาณ หญิง นักบัญชี บัญชี 2557 3/2557 
3 เชิงปริมาณ ชาย พนักงานขาย การตลาด 2556 3/2556 

4 เชิงคุณภาพ ชาย ที่ปรึกษาด้าน
สารสนเทศ 

วิศวกรรม 2557 3/2557 

5 เชิงปริมาณ หญิง นักบัญชี บัญชี 2556 3/2556 

6 เชิงปริมาณ หญิง ที่ปรึกษา
การศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

การตลาด 2557 3/2557 

7 เชิงคุณภาพ หญิง พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

การตลาด 2557 3/2557 

8 เชิงปริมาณ ชาย วิศวกร วิศวกรรม 2556 3/2556 

9 เชิงปริมาณ หญิง สัตวแพทย์ สัตวแพทย-
ศาสตร์ 

2556 3/2556 

10 เชิงปริมาณ หญิง นักบัญชี บัญชี 2557 3/2557 

11 เชิงปริมาณ ชาย นักบัญชี บัญชี 2557 3/2557 
12 เชิงปริมาณ หญิง นักบัญชี บัญชี 2557 3/2557 

13 เชิงปริมาณ หญิง พนักงาน
การตลาด 

การตลาด 2557 3/2557 

14 เชิงปริมาณ หญิง พนักงานขาย การตลาด 2557 3/2557 

15 เชิงปริมาณ ชาย วิศวกร วิศวกรรม 2557 3/2557 
 

  



 

 

22 

22 

3.1.2 กลุ่มผู้สอน 
ผู้วิจัยเลือกผู้สอนเพ่ือท าการศึกษา 4 คนต่อมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้สอนมีข้อมูล

พ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่3.3 
 
แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สอนจากหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ภาควิชา 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. และด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโครงการปริญญาโท 
ด้านบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาการบริหารองค์การ การประกอบการ 
และทรัพยากรมนุษย์ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการตลาด 
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการตลาด 

 
ตารางที ่3.4 
 
แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้สอนจากหลักสูตร MBA-Young Executive จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับท่ี ต าแหน่งทางวิชาการ ภาควิชา 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการตลาด 
2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาการตลาด 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการธนาคารและการเงิน 

4 อาจารย์ ดร. ภาควิชาการธนาคารและการเงิน 
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3.2 วิธีการเก็บข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธีส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ 
3.2.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research)  

ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือหลักสูตร MBA แผน 
การสอน (Outline) ของวิชาค้นคว้าอิสระ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อท าความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและวิชาค้นคว้าอิสระให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน  
การตั้งค าถามในสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อไป 

3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
นอกจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแล้ว ผู้วิจัยยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ 

กึ่งมีแบบแผน (Semi Structured Interview) ซึ่งเป็นการสอบถามแบบปลายเปิด (Open-Ended 
Question) แต่มีการก าหนดหัวข้อในการสอบถามไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การสอบถามจะใช้ค าถาม
แยกเป็น 2 ชุดเพ่ือให้ค าถามที่ใช้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โครงร่างการสอบถามแต่ละกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ดังนี้ 

3.2.2.1 โครงร่างการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เรียน 
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เรียน เป็นค าถามที่จะใช้สอบถาม

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เรียนทุกคน แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่องท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ สาขาวิชาที่จบในระดับ

ปริญญาตรี อาชีพในปัจจุบัน ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน หัวข้อที่ท างานวิจัย 
รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยที่ท าพอสังเขป 

เรื่องท่ี 2 ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการท าวิจัยใน
วิชาค้นคว้าอิสระ โดยสอบถามความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนจากหลักสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
เรื่องใดบ้างท่ีจ าเป็นต่อการท างานวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้วิชาค้นคว้าอิสระบรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชา Capstone 

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่ท าให้การเรียนวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์
โดยรวมของวิชา Capstone ข้อแรก คือ การบูรณาการความรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเห็นว่าปัจจัยใดที่ช่วยส่งเสริมให้มีการน าทฤษฎีต่างๆ ที่
ได้เรียนในหลักสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 

2. ปัจจัยในข้อ 1 มีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการน าทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนใน
หลักสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระอย่างไร 
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3. ผู้เรียนได้พบปัญหาที่เกิดจากปัจจัยในข้อ 1 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ท างานวิจัยหรือไม่ อย่างไร 

4. ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปัจจัยในข้อที่ 1 เพ่ือให้การเรียนมี
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาค้นคว้าอิสระหรือไม่ อย่างไร 

เรื่องท่ี 2 ปัจจัยที่ท าให้การเรียนวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชา Capstone ข้อที่สอง คือ การเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับการท างาน 

1. ผู้เรียนมีความเห็นว่าหัวข้องานวิจัยที่เลือกท าในวิชาค้นคว้าอิสระ 
มีความเก่ียวเนื่องกับการท างานในอาชีพปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

2. หากงานวิจัยที่ท าในวิชาค้นคว้าอิสระไม่มีความเกี่ยวเนื่องจากกับ 
การท างานในอาชีพปัจจุบัน สาเหตุใดจึงเลือกท างานวิจัยในหัวข้อดังกล่าว 

3. ผู้เรียนมีความเห็นว่าปัจจัยใดที่ช่วยส่งเสริมให้การท างานวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระสามารถตอบสนองความต้องการจากผู้ว่าจ้างให้ได้มากยิ่งข้ึน 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้การเรียนวิชาค้นคว้าอิสระ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร MBA ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
วิชาค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าไปเก็บข้อมูล 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชาค้นคว้าอิสระโดยรวมในแง่ของการเป็นวิชา  Capstone ใน
เรื่องการบูรณาการความรู้ จึงสามารถใช้ค าถามชุดเดียวกับส่วนที่ 2 เรื่องท่ี 1 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้วิชาค้นคว้าอิสระ ได้แก่ ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสารแนวคิดด้านธุรกิจโดยใช้รูปแบบและ
ภาษาที่เป็นทางการอย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถใช้ทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
ผู้อ่าน ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบค าถามเพ่ิมเติม คือผู้เรียนมีความเห็นว่าการเรียนในหลักสูตรที่ผ่านมาช่วย
สนับสนุนในเรื่องทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการเขียนในรูปแบบเชิงวิชาการหรือไม่  หากไม่ 
ปัจจัยใดที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารความรู้ด้านธุรกิจออกมาในการท างานวิจัยได้ดีขึ้น 

3.2.2.2 โครงร่างการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สอน 
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้สอน  
เรื่องท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ สาขาวิชาที่สอน 
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ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้วิชาค้นคว้าอิสระบรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชา Capstone 

เรื่องท่ี 1 ปัจจัยที่ท าให้การเรียนวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์
โดยรวมของวิชา Capstone ข้อแรก คือ การบูรณาการความรู้ 

1. ผู้สอนมีความเห็นว่าปัจจัยดังต่อไปนี้  ได้แก่  ปัจจัยด้านผู้สอน 
(หมายความถึง อาจารย์ที่ปรึกษา) ผู้เรียน หลักสูตร และ ระบบสนับสนุนการเรียน ส่งผลกระทบต่อ
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระหรือไม่ 

2. หากปัจจัยด้านผู้สอนส่งผลกระทบต่อการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
ผู้สอนมีความเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่ท าวิจัยสามารถบูรณาการ
ความรู้ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรได้ 

3. หากปัจจัยด้านผู้เรียนส่งผลกระทบต่อการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
ผู้สอนมีความเห็นว่าผู้เรียนเองมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาตลอด
หลักสูตรได้อย่างไร 

4. หากปัจจัยด้านหลักสูตรส่งผลกระทบต่อการท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระ ผู้สอนมีความเห็นว่าหลักสูตรและการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยให้
ผู้วิจัยสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรได้ 

5. หากปัจจัยด้านระบบสนับสนุนการเรียนส่งผลกระทบต่อการท าวิจัย
ในวิชาค้นคว้าอิสระ ผู้สอนมีความเห็นว่าระบบสนับสนุนการเรียนมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยให้เกิด
การบูรณาการความรู้ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรได้ 

6. ผู้สอนได้พบปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้การเรียนการสอนวิชา
ค้นคว้าอิสระไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อนี้หรือไม่ อย่างไร 

เรื่องท่ี 2  ปัจจัยที่ท าให้การเรียนวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์
ของวิชา Capstone ข้อที่สอง คือ การเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับการท างาน 

1. ผู้สอนมีความเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวผู้เรียน หรือมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่
มีบทบาทที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการท าวิจัยไปปรับใช้ในการท างาน
จริง 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้การเรียนวิชาค้นคว้าอิสระ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร MBA 

1. ผู้สอนมีความเห็นว่าปัจจัยใดที่จะช่วยส่งเสริมให้การท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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2. ผู้สอนมีความเห็นว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคที่ท าให้การท าวิจัยไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร 

 
3.3 วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการตาม 3.2 แล้ว ผู้วิจัยมีแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ คู่มือหลักสูตร เอกสารจุดประสงค์วิชา
ค้นคว้าอิสระเพ่ือท าความเข้าใจหลักสูตร MBA ทั้ง 2 หลักสูตรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอย่างชัดเจน 

2. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียนและผู้สอน จากหลักสูตรกลุ่มตัวอย่าง ถอดเทป
สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากการถอดเทปประกอบกับการจดบันทึก อ่านข้อมูลทั้งหมดซ้ าหลายๆ 
ครั้งเพ่ือสร้างความคุ้นเคยอย่างลึกซึ้งกับข้อมูลทั้งหมด (Intimate familiarity) 

3. น าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ (Typology and Taxonomy) ตาม
ประเด็นหลัก (Themes) โดยแยกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้แก่ หมวดหมู่ประสิทธิผลของการ
ท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ และหมวดหมู่ปัจจัยที่ท าให้การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีประสิทธิผล 

4. น าข้อมูลตามประเด็นหลักมาจัดหมวดหมู่เป็นประเด็นย่อย บันทึกประเด็นย่อยที่พบ
ซ้ ากันหลายๆ ครั้ง เพ่ือหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค ์ 

5. เขียนบรรยายสิ่งที่พบพร้อมทั้งยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ประกอบในแต่ละประเด็น 
พร้อมทั้งสรุปผล 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)” ฉบับนี้ได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวบรวมข้อมูลจากเอกสารสารต่างๆ เช่น คู่มือหลักสูตร MBA เอกสาร
วัตถุประสงค์รายวิชาของวิชาค้นคว้าอิสระ เป็นต้น รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้เรียนและผู้สอน จาก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
หลักสูตร MBA-Young Executive จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ภายใต้
มุมมองของผู้เรียนและผู้สอน 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มแล้ว  ผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ดังที่ได้กล่าวไว้ใน 1.3 โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด  ได้แก่  หมวดหมู่
ประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ และหมวดหมู่ปัจจัยที่ท าให้การท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระบรรลุวัตถุประสงค์ โดยในแต่ละหมวดสามารถสรุปผลการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วใน 1.5 การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อท า
ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ การบูรณาการความรู้และการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
สู่การท างาน จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารส าคัญต่างๆ ของหลักสูตร MBA และ
วิชาค้นคว้าอิสระ สามารถสรุปการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  

 
4.1.1 การบูรณาการความรู้ 

การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจะบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการความรู้ก็
ต่อเมื่อท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางธุรกิจหลากหลายศาสตร์ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตร MBA 
เช่น  บัญชี  การเงิน  การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การจัดการการปฏิบัติการ  
มาผสมเป็นองค์รวมและประยุกต์ใช้  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ตามภาคผนวก ค 
สามารถสรุปประเด็นเรื่องการน าความรู้ MBA มาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ  
ได้ดังนี้ 
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4.1.1.1 รูปแบบการน าความรู้ MBA มาประยุกต์ใช ้ 
จากที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียนได้

ศึกษาศาสตร์ด้านธุรกิจหลากหลายแขนง ได้แก่ บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการการปฏิบัติการ แต่หากพิจารณารูปแบบการน าความรู้จากการเรียนหลักสูตร MBA มา
ประยุกต์ใช้กับการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ จะพบว่าการท าวิจัยท าให้ผู้เรียนได้น าความรู้เรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัยมาใช้รวมกับศาสตร์ด้านธุรกิจเพียง 1 ศาสตร์ ไม่ได้น าทุกศาสตร์ที่ได้เรียนมา
ประยุกต์ใช้ทั้งหมด ตามตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงรูปแบบการน าความรู้ MBA มา
ประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 

“การท าวิจัยเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยน าเอาความรู้ที่ได้จากการเรียน MBA มาใช้
มากเนื่องจากการเรียน MBA มีทั้ง HR บัญชี การเงิน แต่งานวิจัยนี้จะเน้นไปที่การตลาดมากกว่าว่า
ลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรเขาถึงจะใช้บริการของเรา” (ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ.์พฤศจิกายน.2558) 

“ไม่ได้น าความรู้มาใช้มาก ใช้แค่ Marketing Research กับ 
Marketing แค่บางตัว การ integrate ก็ได้ใช้ความรู้ 40-50% ของที่เรียนมาเท่านั้น” (ชุลีพร  
ชนะสิทธิ์.พฤศจิกายน.2558) 

4.1.1.2 ระดับความรู้ที่น ามาประยุกต์ใช้ 
หากพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรตามเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเอกสาร
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพบว่าการเรียนการสอนในหลักสูตร MBA นั้นประกอบไปด้วยวิชา
พ้ืนฐานและวิชาขั้นสูง ดังนั้น การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระควรท าให้ผู้เรียนได้น าความรู้จากวิชา
พ้ืนฐานและวิชาขั้นสูงมาประกอบกันเป็นองค์รวม แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า ความรู้ที่ผู้เรียนน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยอยู่ในระดับวิชาพ้ืนฐานหรือเป็นเพียงความรู้จากการศึกษาระดับปริญญาตรี
เท่านั้น ตามตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงระดับความรู้ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย
ในวิชาค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 

“Marketing เรียนหลายตัว ทั้งตัวพ้ืนฐานและวิชาเลือก เช่น Competitive 
analysis, Consumer behavior, Marketing research แต่ส าหรับตัว Marketing คิดว่าเรียนแค่
ตัวพ้ืนฐานก็พอ” (รัฐพร หล่อลีฬหา.พฤศจิกายน.2558) 

“พ้ืนฐานมากเลย เพราะเอามาใช้แค่ 4P ความรู้ 4P ก็เป็นความรู้
พ้ืนฐานที่เรารู้อยู่แล้ว” (วิศรุต เลี้ยงบุญเลิศชัย.พฤศจิกายน.2558) 
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4.1.1.3 การเรียนการสอนอ่ืนที่สร้างการบูรณาการมากกว่าการท าวิจัย  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า การท างานวิชาการรูปแบบอ่ืน ได้แก่ 

การท าแผนธุรกิจ ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ได้หลากหลายศาสตร์มากกว่าการท าวิจัย เมื่อพิจารณา
เอกสารแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือประกันคุณภาพผลงานในวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจฉบับปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พบว่ามี 
การอธิบายถึงรูปแบบการเขียนแผนธุรกิจซึ่งผู้เรียนจะต้องประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดและ
ทางการเงิน รวมทั้งวางแผนด้านการตลาด การเงิน และการผลิตอย่างละเอียด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ที่เลือกท างานวิชาการประเภทการท าแผนธุรกิจย่อมมีโอกาสในการน าความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด
หลักสูตรมาประยุกต์ใช้ได้มากกว่าการท าวิจัย โดยรูปแบบการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้
กล่าวไปแล้วใน 4.1.1.1 

นอกจากนี้ หลักสูตร MBA ยังมีวิชา Capstone วิชาอ่ืนที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้บูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์มากกว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ได้แก่ วิชาการจัดการ
เชิงกลยุทธ์  ตามตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่มีผู้ ให้ข้อมูลกล่าวถึงการเรียนการสอนอ่ืนที่สร้าง 
การบูรณาการมากกว่าการท าวิจัย ดังนี้ 

“คิดว่า Business plan ใช้ความรู้จากการเรียน MBA มากกว่า 
Research เพราะ Business plan มันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจจริงๆ” (วิรุฬห์ คุปต์รุจิวงศ์.พฤศจิกายน. 
2558) 

“Business plan และ Business consult แสดงให้เห็นการ integrate 
ความรู้ได้ง่ายกว่า อย่าง Business plan นี่เห็นชัด คุณก็เอา Strategic Management มาแล้วต่อ
ด้วย function อีก 4 function หลักๆ Marketing, Finance, HR, Operation” (รศ.ดร. สุทธิศักดิ์ 
ไกรสรสุธาสินี.ธันวาคม 2558) 

“เรียน Strategic Management น่าจะ integrate ได้มากกว่า” 
(ธงชัย นิมิตภักดีกุล.พฤศจิกายน.2558) 

จากประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการท าวิจัย
ในวิชาค้นคว้าอิสระไม่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์  

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีความเห็นที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ 
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้เชิงลึก เป็นวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนได้ศึกษา
และได้รับความรู้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้จึงเห็นว่า การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระก็มี
ประโยชน์ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการเรียนการสอนหรือการท างานวิชาการประเภทอ่ืนที่ส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการความรู้ในภาพกว้าง ตามตัวอย่างบทสัมภาษณ์ท่ีมีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว ไว้
ดังนี้ 
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“ถ้าคุณไปอยู่ในธุรกิจที่คุณอาจจะรับผิดชอบในส่วนของ Marketing 
เมื่อคุณมีปัญหา แล้วคุณก็ต้องการหาค าตอบ เราก็เอา skill ที่ได้จากการท า research ไปประยุกต์ใช้
มันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ คุณอาจจะมีโจทย์ค าถามที่ specific มากกว่า
ไม่ใช่เป็นเรื่องการท า Business plan ทั่วๆ ไป ซึ่งอันนั้นก็เข้าใจได้มันอาจจะเป็นเชิงลึกไม่ใช่เชิงกว้าง 
ซึ่งผมก็มองว่ามันมีประโยชน์ทั้งนั้น” (อ.ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์.ธันวาคม.2558) 

“การ integrate ความรู้บางทีมันต้องใช้ความรู้ เช่น Marketing + HR 
ส่วน Research integrate research ก็อาจจะเป็นการ integrate Marketing + HR เช่นกัน คือ
การเอาศาสตร์ที่มากกว่า 1 มาบวกกัน แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นศาสตร์อ่ืนผสม ผมก็ไม่ได้ 
mind ว่าจะต้องเอาแขนงอ่ืนที่ไม่ใช่แล้วมาใส่ก็ไม่จ าเป็น” (ผศ.ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ.ธันวาคม. 
2558) 

จากความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ประเด็นหนึ่งที่
หลักสูตร MBA ควรต้องค านึงถึง ได้แก่ การก าหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์ด้านการบูรณาการ
ความรู้ของวิชาค้นคว้าอิสระให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปว่าการท าวิจัยนั้นแท้จริงแล้วเหมาะสมกับ
การเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Capstone ในหลักสูตร MBA หรือไม ่

4.1.2 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน 
วัตถุประสงค์ข้อนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการว่าจ้างงาน  

4 ทักษะจากการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสารทั้งฟัง 
พูด อ่าน เขียน ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ โดยทักษะต่างๆ จะพัฒนาขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนจนช านาญ เมื่อมีทักษะแล้วผู้เรียนก็จะสามารถน าทักษะดังกล่าวไปใช้ใน
การท างานได้ 

จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแนวทางปฏิบัติงานเพื่อประกันคุณภาพผลงาน
ในวิชาค้นคว้าอิสระ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจฉบับปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตร MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเอกสารประกอบการท าโครงการพิเศษของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าในการท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระนั้น ผู้เรียนได้ถูกก าหนดให้เป็นผู้วางแผนขั้นตอนการท าวิจัยด้วยตนเอง ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท า Proposal เก็บข้อมูล วิเคราะห์ เขียนรายงาน เมื่อมีความพร้อม
จึงเข้าสอบป้องกันความรู้ โดยผู้เรียนต้องน าเสนองานวิจัยที่ได้ท ามาทั้งหมดต่อคณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนจะต้องปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าเท่านั้น สืบเนื่องจากการที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองทุก
ขั้นตอน ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ประการตามที่กล่าวมา โดยรายละเอียด 
การพัฒนาแต่ละทักษะ (อ้างอิงภาคผนวก ค 1.2) มีดังต่อไปนี้ 
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4.1.2.1 ทักษะการแก้ปัญหา 
ตามที่ได้กล่าวไปใน  2.1.2.2 ข้อ 1 ว่าทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือหาทางแก้ปัญหา  รวมไปถึงการรู้จักขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจ าเป็นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้  

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ
มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ผู้ให้ข้อมูลได้ยกตัวอย่างปัญหาในการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ
แตกต่างกันออกไป พร้อมกล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาให้สามารถท างานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ดังที่มี
ผู้ให้ข้อมูลได้ยกตัวอย่างปัญหาที่พบในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและทางแก้ไข ดังนี้ 

“ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะในการติดต่อประสานงานกับคน
อ่ืน…[ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงตัวอย่าง] การเก็บตัวอย่าง ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เลยต้องใช้วิธีให้เพ่ือน
บอกต่อเพ่ือน สุดท้าย ต้องเอาแบบสอบถามไปยืนแจกคนที่ไม่รู้จัก” (พัชรี ธีรธัชพิศาล .
พฤศจิกายน.2558) 

4.1.2.2 ทักษะการสื่อสาร 
ตามที่ได้กล่าวไปใน  2.1.2.2 ข้อ 2 ว่าทักษะการสื่อสาร หมายถึง 

ความสามารถในการถ่ายทอดสารไปสู่ผู้รับสารผ่านสื่อต่างๆ แล้วท าให้ผู้รับสารและผู้ส่งสารมีความ
เข้าใจร่วมกัน 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่านเนื่องจากผู้เรียนจ าเป็นจะต้องค้นคว้าหางานวิจัยที่เคยมีการศึกษามาแล้วเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการทบทวนวรรณกรรม ได้พัฒนาทักษะการเขียนเนื่องจากผู้ เรียนต้องท ารายงานเพ่ือสรุป
ผลการวิจัย และได้พัฒนาทักษะการพูดเนื่องจากจะต้องมีการน าเสนอผลการวิจัยในการสอบป้องกัน
ความรู้ จึงสามารถสรุปได้ว่าผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารจากการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ดังที่
มีผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารจากการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ไว้ดังนี้  

“ทักษะการน าเสนอ ต้องสามารถสรุปใจความส าคัญออกมาแล้ว 
present ให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด วิธีการพูดให้ข้อมูลกระชับ มีหลักฐานอ้างอิง soft skill 
เหล่านี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้…การอ่านเยอะช่วยให้เขียนได้ดีขึ้น และจากที่ไม่เคย
เขียน Report เยอะๆ ก็ต้องมาเขียน IS เป็นงานเขียนเยอะๆ งานแรก” (พัชรี ธีรธัชพิศาล. 
พฤศจิกายน.2558) 

4.1.2.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ 
ตามที่ได้กล่าวไปใน  2.1.2.2 ข้อ 3 ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง 

ความสามารถในการคิดเพ่ือจ าแนกแยกแยะสิ่งที่เป็นภาพรวมให้กลายเป็นส่วนย่อย แล้วสามารถจัด
กลุ่มได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส่วนย่อยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
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การตัดสินใจ ส่วนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจว่า
สิ่งที่ก าลังเผชิญนั้นถูก เป็นจริง หรือน่าเชื่อถือหรือไม ่

จากการสัมภาษณ์พบว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนเนื่องจาก
ผู้เรียนต้องฝึกฝนวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเพ่ือสรุปผลและน าเสนอข้อเสนอแนะ อีกทั้ง
กระบวนการท าวิจัยช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การน าเสนอข้อมูลต้องอ้างอิง
แหล่งข้อมูลเพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือ ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงวิพากษ์ ไว้ดังนี้ 

“ทุกอย่ างที่ท าออกมามันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์  มีที่มาที่ ไป 
สมเหตุสมผล ฝึกการใช้ตรรกะ การคิดแบบ logic เวลาท างาน การที่เราจะน าเสนอหรือบอกต่อ ต้อง
มีแหล่งอ้างอิง ไม่ใช่พูดข้ึนมามั่วๆ” (ทิพย์อนงค์ เจียรสถาวงศ์.พฤศจิกายน.2558) 

4.1.2.4 ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตามที่ได้กล่าวไปใน  2.1.2.2 ข้อ 4 ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่จะก าหนดวิธีการเรียนรู้ เช่น การวางแผน การใช้สื่อ การวิเคราะห์
และสรุปผล เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนช่วยพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าผู้เรียนได้ถูกก าหนดให้เป็นผู้ปฏิบัติทุก
ขั้นตอนในกระบวนการท าวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ส่งผลให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนการวางแผนการท างานให้เสร็จทันเวลา ก าหนดขั้นตอนการท างาน ก าหนดวิธีการค้นคว้าหา
ข้อมูล เพ่ือให้สามารถท างานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วง  

นอกจากนี้ จากการที่การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาในสิ่งที่ตนสนใจ ผู้เรียนบางส่วนมีความสนใจต่อเนื่องจนกระทั่งวางแผนศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกในสาขาที่เก่ียวข้องกับหัวข้อของงานวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ทั้งหมดที่กล่าวมาจึงสามารถ
สรุปได้ว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงการทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไว้ดังนี ้

“เขาจะได้เรียนรู้และค้นคว้าด้วยตัวเอง เพราะวัตถุประสงค์หนึ่งของ IS 
หรือ independent study ก็คือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ประโยชน์ของการบรรลุวัตถุประสงค์คือ
ตรงนั้นก็คือ กระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้มากขึ้นในเรื่องที่ตัวเองสนใจ…ประสบการณ์ตรงของอาจารย์
เลยว่า โดยเรื่อยๆ จะมีนักศึกษาที่อยากเรียนต่อ จบจากการท า IS ไปเรียนปริญญาเอกหลายคน 
อาจารย์เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับคือ ความสนใจต่อเนื่องในการท าวิจัยแบบนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือ 
ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้” (รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล.ธันวาคม.2558) 
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จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าการท าวิจัยใน
วิชาค้นคว้าอิสระช่วยพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการว่าจ้าง ทั้งทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทักษะเหล่านี้ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับการท างานหรือในสถานการณ์อ่ืนๆ ในภายภาคหน้าต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระว่า โดยเห็นว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระนั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่ท า
เพ่ือให้จบการศึกษา ไม่ใช่กระบวนการที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ไดใ้นอนาคต ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวไว้ ดังนี้  

“ตอนที่พ่ีท าพ่ีรู้สึกว่ามันไร้สาระ พ่ีไม่ชอบท าอะไรแบบนี้ พ่ีรู้สึกว่ามันไม่
มีประโยชน์และเสียเวลา เหมือนกับท าให้มันจบการศึกษา” (ธงชัย นิมิตภักดีกุล.พฤศจิกายน.2558) 

“เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนไปเพ่ือไปเป็นนักวิจัยเราก็เลยไม่สนใจ แล้วเรา
ก็ไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะที่พัฒนาคิดว่าไม่มีเพราะรู้สึกว่า IS เป็นเหมือนการท าให้แค่จบ
ไปตามพิธีการเฉยๆ แต่ไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเลย” (ธีรพัฒน์ มีอ าพล.พฤศจิกายน.2558) 

ทัศนคติดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ส่งผลให้การพัฒนาทักษะที่จะได้จากการท างานตามกระบวนการวิจัยในแต่ละขั้นตอนด้อย
ประสิทธิภาพลง 

 
4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)” ฉบับนี้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าปัจจัย
ใดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระได้ 4 
ปัจจัย ดังนี้ 

 
4.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

จากเอกสารแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือประกันคุณภาพผลงานในวิชาค้นคว้าอิสระ 
โ ค ร ง ก า รป ริ ญ ญ า โ ทท า งบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ฉ บั บ ปี ก า ร ศึ กษ า  2 55 8  ขอ ง หลั ก สู ต ร  MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเอกสารประกอบการท าโครงการพิเศษของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงบทบาทของ
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ผู้เรียนว่าจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามกระบวนการท าวิจัยทุกขั้นตอนด้วยตนเอง แต่เมื่อพิจารณา
ประสบการณ์การท าวิจัยของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้เรียน พบว่า ส่วนใหญ่ท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระเป็น
งานวิจัยฉบับแรก มีความรู้ พ้ืนฐานการท าวิจัยมาจากการเรียนวิชาวิจัย เมื่อผู้ เรียนยังคงมี 
ความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยน้อย ส่งผลให้ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุ
วัตถปุระสงค์ได้ คือ การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ 

อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ได้มากขึ้นและ
กระตุ้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการว่าจ้างงาน เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะชี้แนะให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้เชิงทฤษฎีที่มีอยู่ในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยแนะน า 
การวิเคราะห์ข้อมูล อ่านงานและแก้ไขงานให้ผู้เรียนสามารถวางโครงสร้างและใช้ภาษาได้อย่าง
เหมาะสม ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ไว้ดังนี้  

“อาจารย์ช่วยแนะน าในเรื่องการวิเคราะห์ เช่น จริงๆ แล้วปัจจัย 1 ส่งผลกับ
ปัจจัย 3 แต่เราไปวิเคราะห์แค่ปัจจัย 2 ส่งผลกับปัจจัย 3 ไม่ได้วิเคราะห์ 1 กับ 3 อาจารย์ก็จะช่วยให้
เราวิเคราะห์ได้มากข้ึน” (ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ.์พฤศจิกายน.2558) 

“อาจารย์ที่ปรึกษาที่จะต้องชี้ให้เด็กเห็นว่าจะต้องเอาความรู้ที่ผ่านมามา mix 
หรือมา integrate กันอย่างไรได้บ้างในวิชานี้เพราะบางทีตัวเด็กเองตอนเขาเรียนมามันก็เป็นชิ้นๆ 
ไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่พอมาท าตัวนี้มันก็ต้องเอาความรู้มาเชื่อมโยงกันทุกตัวซึ่งบางทีเขาก็ลืมมอง 
อาจารย์ก็ต้องชี้ให้เห็น” (อ.ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์.ธันวาคม.2558) 

4.2.2 ความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียน 
สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

บูรณาการความรู้ ในการบูรณาการความรู้ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีพ้ืนความรู้เชิงทฤษฎีจากวิชาที่เรียนมา
ในหลักสูตรมากพอที่จะน ามาบูรณาการได้ โดยความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจ 
คือ ความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัย แต่ผู้วิจัยพบว่าประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหา
เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ผู้เรียน 70% เห็นว่ายังมีปัญหาเรื่องความรู้พ้ืนฐาน
ระเบียบวิธีวิจัย 90% หรือ 18 คนจากกลุ่มดังกล่าวยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องวิธีการใช้เครื่องมือ
ทางสถิติ เช่น โปรแกรม SPSS หรือโปรแกรม AMOS ในการประมวลผลข้อมูล ปัญหาดังกล่าวเป็น
อุปสรรคต่อการบูรณาการความรู้ของผู้เรียน เนื่องจากรูปแบบการน าความรู้มาประยุกต์ใช้การท าวิจัย
ในวิชาค้นคว้าอิสระ ตามที่ได้กล่าวไปใน 4.2.1.1 เป็นการน าความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยและความรู้
ธุรกิจบางศาสตร์มาผนวกเข้าด้วยกันเท่านั้น โดยสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนขาดความรู้พ้ืนฐานเรื่องระเบียบ
วิธีวิจัย เป็นเพราะผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเมื่อต้องใช้เครื่องมือทางสถิติในงานที่ได้รับมอบหมายใน
วิชาวิจัยหรือวิชาสถิติ ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงปัญหาดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
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“ตอนเริ่มแรกยากมากต้องไปรื้อฟ้ืนความรู้ระเบียบวิธีวิจัยแล้วเราก็รู้ สึกว่าเรา
เรียนอะไรไป เหมือนลืมไปแล้ว...ถ้าตั้งใจเรียนก็คิดว่า [ความรู้พ้ืนฐานจากการเรียน Research] 
เพียงพอเพราะจริงๆ อาจารย์ก็สอนค่อนข้างครอบคลุม แต่ตอนที่เราเรียนก็เหมือนเป็นการลองท าวิจัย
แต่เป็นการท าแบบกลุ่ม ทุกคนก็จะมีหน้าที่ท าเป็นของตัวเอง หน้าที่ของ [ผู้เรียน] ไม่ได้ run SPSS 
เลย...ท าให้รู้สึกว่าเราต้องกลับไปอ่านหนังสือเก่าและกลับไปดูงานวิจัยของคนอ่ืนด้วย” (ศราวรรณ 
ไชยสุทธิเมธีกุล.พฤศจิกายน.2558) 

“เราท า IS เป็นงานแรกและไม่เคยท ามาก่อนที่ต้องท าเอง เพราะวิจัยก็ท าเป็น
กลุ่ม ตอนท าเป็นกลุ่ม เราไม่ได้ท าคนเดียว ก็แบ่งงานกันท าให้ไม่รู้ทุกเรื่อง บางเรื่องก็ไม่รู้... [การใช้
เครื่องมือทางสถิติ] ก็ยังไม่คล่องเนื่องจากเป็นการท าครั้งแรก จะติดเรื่องสถิติมากกว่า งงเรื่อง SPSS 
เพราะว่าคนที่รู้เรื่องก็รู้เรื่องอยู่แล้ว เราก็ไม่รู้เรื่องด้าน SPSS ก็ไม่ได้ด้านนั้น” (วิรุฬห์ คุปต์รุจิวงศ์. 
พฤศจิกายน.2558) 

4.2.3 วินัยในการท างานของผู้เรียน  
นอกจากความรู้พ้ืนฐานและทักษะของผู้เรียนจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การ

ท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์ สิ่งที่จ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ได้แก่ ความเอาใจใส่
และความมีวินัยในการท างานของผู้เรียน ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีความเชื่อมั่นในการเรียนการสอนของ
หลักสูตร MBA ว่าจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใกล้เคียงกัน ดังนั้น การท าวิจัยจะส าเร็จลุล่วง
หรือไม่ขึ้นอยู่กับความมีวินัยในการท างานของผู้เรียนด้วย ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว  
ไว้ดังนี้ 

“ผมว่าหลักๆ เลย คือ เรื่อง Discipline เพราะถ้า Time management ไม่ดี
คุณมีปัญหาแน่นอน ผมมองว่าเด็ก MBA เป็นเด็กมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แต่ที่ต่างกันคือ 
ความตั้งใจ ความม ีDiscipline” (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ.ธันวาคม 2558) 

“ความคาดหวังในตัวของผู้เรียน อย่างแรก คือ ความรับผิดชอบและความตั้งใจ 
ไม่ได้แปลว่าเขาต้องเก่ง แต่ถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบและความตั้งใจก็จบเลยไม่ว่าเขาจะเก่งอย่างไรก็
ตาม” (อ.ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์.ธันวาคม 2558) 

“ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท าวิจัย หลักๆ ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง มันจะออกมาดี
หรือไม่ข้ึนอยู่กับว่าเราทุ่มเทกับมันมากแค่ไหน” (เกศราภรณ์ เมฆพยับ.พฤศจิกายน.2558) 

4.2.4 ความเหมาะสมของการจัดหลักสูตร  
จากการสัมภาษณ์และตามท่ีได้กล่าวไปใน 4.2.3  โ ด ยภ าพร ว ม  ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล

เชื่อมั่นในการเรียนการสอนของหลักสูตร MBA ว่าจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใกล้เคียงกัน ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวถึงวิชาวิจัยและวิชาสถิติซึ่งเป็นวิชาทีผู่้เรียนจะน าความรู้ในวิชาดังกล่าวไปต่อยอด
กับการวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ โดยให้ความเห็นว่า แม้ว่าจะมีประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับวิชา
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ดังกล่าว เช่น ระยะห่างระหว่างวิชาดังกล่าวกับการท าวิจัย การมอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
แต่หลังจากที่ผู้เรียนได้กลับไปท าการทบทวนบทเรียน หรือแบ่งปันความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมหลักสูตร 
ก็จะพบว่าเนื้อหาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้นเพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนน าความรู้มาต่อยอด อีกทั้ง การ
เรียนการสอนในหลักสูตร MBA ที่เน้นการท ารายงานกลุ่ม ยังช่วยพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยเฉพาะ
ทักษะการน าเสนอและทักษะการเขียน และผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระได้ 

4.2.5 ความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษา  
ถึงแม้ว่าจากบททบทวนวรรณกรรมจะมีการกล่าวถึงระบบสนับสนุนการศึกษา 

ได้แก่ ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ว่ามีความส าคัญต่อผู้เรียนโดยเฉพาะเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาข้อมูล แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ จากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงปัจจัยดังกล่าวเพียง
ไม่ก่ีรายโดยผู้ให้ข้อมูลบางรายได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนที่เข้ามา
ทดแทนระบบสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าและสามารถใช้
งานที่ใดก็ได ้ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว ไว้ดังนี้ 

“ฐานข้อมูลที่ใช้ได้ไปสืบค้น ส่วนใหญ่จะเป็น Google scholarใช้ Google 
Scholar ง่ายกว่า ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพราะเราไม่ได้ต่อ Lan ตรง” (เกตุสินี สุขเกษม. 
พฤศจิกายน.2558) 

“ฐานข้อมูล Online database ของมหาวิทยาลัยที่เขาไปหากันพ่ีไม่ได้ใช้เลย 
เนื่องจากรู้สึกว่ายุ่งยาก เข้าไม่เป็น” (พรชนก รัตนมณีพันธ์.พฤศจิกายน.2558) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ และศึกษาปัจจัยที่ท าให้การท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระมีประสิทธิผลภายใต้มุมมองของผู้เรียนและผู้สอน ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหลักสูตร MBA 2 หลักสูตรที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หลักสูตร MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตร Young - Executive จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอภิปราย
ผลสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 
5.1.1 ประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 

5.1.1.1 การบูรณาการความรู้ 
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจะบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการ

ความรู้ก็ต่อเมื่อท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางธุรกิจหลากหลายศาสตร์ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตร 
MBA ได้แก่ บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการปฏิบัติการ มาผสมเป็น
องค์รวมและประยุกต์ใช้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นเรื่อง
การน าความรู้ MBA มาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ได้ดังนี้ 

(1) รูปแบบการน าความรู้ MBA มาประยุกต์ใช ้ 
รูปแบบการน าความรู้จากการเรียนหลักสูตร MBA มาประยุกต์ใช้กับการ

ท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ มีลักษณะเป็นการน าความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยมาผนวกรวมกับศาสตร์
ด้านธุรกิจเพียง 1 ศาสตร์ ไม่ได้น าทุกศาสตร์ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ทั้งหมด  

(2) ระดับความรู้ที่น ามาประยุกต์ใช้ 
ความรู้ที่ผู้เรียนน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระอยู่ใน

ระดับวิชาพ้ืนฐานของปริญญาโทหรือเป็นเพียงความรู้จากการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงแล้ว การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ประกอบไปด้วยวิชาหลายระดับทั้งขั้นพ้ืนฐานและ
ขั้นสูง ดังนั้น ความรู้จากวิชาขั้นสูงจึงไม่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ  



 

 

38 

38 

(3) การเรียนการสอนอ่ืนที่สร้างการบูรณาการมากกว่าการท าวิจัย  
การท างานวิชาการรูปแบบอ่ืน ได้แก่ การท าแผนธุรกิจ ก่อให้เกิดการ 

บูรณาการความรู้ได้หลากหลายศาสตร์มากกว่าการท าวิจัย นอกจากนี้ หลักสูตร MBA ยังมีวิชา 
Capstone วิชาอ่ืนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์มากกว่าการท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระ  

จากประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการท าวิจัย
ในวิชาค้นคว้าอิสระไม่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์  

อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลบางส่วนที่มีความเห็นขัดแย้ง กล่าวคือ เห็นว่า
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้เชิงลึก เป็นวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนได้ศึกษา
และได้รับความรู้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้จึงเห็นว่า การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระก็มี
ประโยชน์ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการเรียนการสอนหรือการท างานวิชาการประเภทอ่ืน  

5.1.1.2 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน 
วัตถุประสงค์ข้อนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ

ว่าจ้างงาน 4 ทักษะจากการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการ
สื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ โดยทักษะต่างๆ จะ
พัฒนาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนจนช านาญ เมื่อมีทักษะแล้วผู้เรียนก็จะสามารถน าทักษะ
ดังกล่าวไปใช้ในการท างานได้ 

ในการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระผู้เรียนได้ถูกก าหนดให้เป็นผู้ เรียน
วางแผนขั้นตอนการท าวิจัยด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าเท่านั้น ด้วยเหตุ
นี้ ผู้เรียนจึงได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ประการตามที่กล่าวมา โดยรายละเอียดการพัฒนาแต่ละ
ทักษะ มีดังต่อไปนี้ 

(1) ทักษะการแก้ปัญหา  
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนได้เล่าถึงปัญหาในการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ

แตกต่างกันไป เช่น ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ทันเวลา เป็นต้น ท าให้แต่ละคนต้อง
วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้สามารถท างานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ จึงสรุปได้ว่า
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา  

(2) ทักษะการสื่อสาร 
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการอ่านเนื่องจาก

ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องค้นคว้าหางานวิจัยที่เคยมีการศึกษามาแล้วเพ่ือเป็นข้อมูลในการทบทวน
วรรณกรรม ได้พัฒนาทักษะการเขียนเนื่องจากผู้เรียนต้องท ารายงานเพ่ือสรุปผลการวิจัย  และได้
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พัฒนาทักษะการพูดเนื่องจากจะต้องมีการน าเสนอผลการวิจัยในการสอบป้องกันความรู้ จึงสรุปได้ว่า
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

(3) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ 
ทักษะนี้ได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนเนื่องจากผู้เรียนต้องฝึกฝนวิเคราะห์

ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเพ่ือสรุปผลและน าเสนอข้อเสนอแนะ อีกทั้งกระบวนการท าวิจัยช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การน าเสนอข้อมูลต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลเพ่ือยืนยันความ
น่าเชื่อถือ จึงสรุปได้ว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิด
เชิงวิพากษ์ 

(4) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สืบเนื่ องจากผู้ เ รียนได้ถูกก าหนดให้ เป็นผู้ ปฏิบัติทุกขั้นตอนใน

กระบวนการท าวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
วางแผนการท างานให้เสร็จทันเวลา ก าหนดขั้นตอนการท างาน ก าหนดวิธีการค้นคว้าหาข้อมูล เพ่ือให้
สามารถท างานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วง นอกจากนี้ การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระถือเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาในสิ่งที่ตนสนใจ ผู้เรียนบางส่วนมีความสนใจต่อเนื่องจนกระทั่งวางแผนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของงานวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ จึงสรุปได้ว่าการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลบางส่วนที่มีความเห็นขัดแย้ง กล่าวคือ ไม่ได้
ตระหนักถึงประโยชน์ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ โดยเห็นว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ
เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่ท าเพ่ือให้จบการศึกษา ไม่ใช่กระบวนการที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่เป็น
ประโยชน์ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต ทัศนคติดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนขาดความเอาใจใส่
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ท าให้การพัฒนาทักษะที่จะได้จากการท างานตามกระบวนการวิจัยในแต่
ละข้ันตอนด้อยประสิทธิภาพลง 

5.1.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสามารถสรุปปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระได้ 4 ปัจจัย ดังนี้ 
5.1.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ได้มากขึ้น
และกระตุ้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการว่าจ้างงาน เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะชี้แนะให้ผู้เรียน
ได้น าความรู้เชิงทฤษฎีที่มีอยู่ในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วย
แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูล อ่านงานและแก้ไขงานให้ผู้เรียนสามารถวางโครงสร้างและใช้ภาษาได้อย่าง
เหมาะสม  
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5.1.2.2 ความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียน 
สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ในการบูรณาการความรู้ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีพ้ืนความรู้เชิงทฤษฎีจากวิชาที่
เรียนมาในหลักสูตรมากพอที่จะน ามาบูรณาการได้ โดยความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญนอกเหนือจากความรู้
ด้านธุรกิจ คือ ความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัย แต่ผู้วิจัยพบว่าประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคง
มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการ
ความรู้ของผู้เรียน เนื่องจากรูปแบบการน าความรู้มาประยุกต์ใช้การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระเป็น
การน าความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยและความรู้ธุรกิจบางศาสตร์มาผนวกเข้าด้วยกันเท่านั้น สาเหตุที่ท า
ให้ผู้เรียนขาดความรู้พ้ืนฐานเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เป็นเพราะผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเมื่อต้องใช้
เครื่องมือทางสถิติในงานที่ได้รับมอบหมายในวิชาวิจัยหรือวิชาสถิติ  

5.1.2.3 วินัยในการท างานของผู้เรียน  
ผู้ให้ข้อมูลมีความเชื่อมั่นในการเรียนการสอนของหลักสูตร MBA ว่าจะ

ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใกล้เคียงกัน ดังนั้น การท าวิจัยจะส าเร็จลุล่วงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมี
วินัยในการท างานของผู้เรียนด้วย  

5.1.2.4 ความเหมาะสมของการจัดหลักสูตร  
โดยภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลเชื่อมั่นในการเรียนการสอนของหลักสูตร MBA 

ว่าจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใกล้เคียงกัน วิชาวิจัยและวิชาสถิติเป็นวิชาส าคัญที่ผู้เรียนจะน า
ความรู้ในวิชาดังกล่าวไปต่อยอดกับการวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ โดยเนื้อหาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น
เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนน าความรู้มาต่อยอด อีกทั้ง การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ที่เน้นการ
ท ารายงานกลุ่ม ยังช่วยพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการน าเสนอและทักษะการเขียน และ
ผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระได้ 

5.1.2.5 ความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษา  
ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยนี้มากนักเนื่องจากปัจจุบันมีสิ่ง

อ านวยความสะดวกอ่ืนที่เข้ามาทดแทนระบบสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้
ง่ายกว่าและสามารถใช้งานที่ใดก็ได้ เช่น การใช้ Google Scholar เป็นต้น 
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5.2 อภิปรายผล 
  

5.2.1 ประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ การบูรณาการความรู้และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน
สืบเนื่องจากวิชาค้นคว้าอิสระเป็นรูปแบบหนึ่งของวิชา Capstone ที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร MBA 
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา 
Capstone ดังนั้น หากการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองประการดังกล่าวก็จะ
ท าให้การศึกษาวิชา Capstone สัมฤทธิ์ผล  

จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา Capstone ตามแนวคิดที่ได้สรุปไว้ในบททบทวนวรรณกรรม
ได้หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

5.2.1.1 การบูรณาการความรู้ 
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีรูปแบบการน าความรู้จากหลักสูตร 

MBA มาใช้ในลักษณะเป็นการน าความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยมาผนวกรวมกับศาสตร์ด้านธุรกิจเพียง 1 
ศาสตร์ อีกทั้งความรู้ที่น ามาใช้อาจเป็นเพียงความรู้ในวิชาพ้ืนฐาน ไม่ได้น าทุกศาสตร์ที่ได้เรียนมา
ประยุกต์ใช้ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดการบูรณาการความรู้ของวิชา Capstone แล้ว พบว่า
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ของวิชา Capstone ในเรื่องการบูรณาการความรู้ 
เนื่องจากการบูรณาการความรู้ส าหรับวิชา Capstone จะต้องก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้หลากหลาย
สาขา  

5.2.1.2 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน 
หากพิจารณาวัตถุประสงค์เรื่ องการเตรียมความพร้อมผู้ เรียนสู่ 

การท างาน จากบททบทวนวรรณกรรมพบว่า เมื่อผู้เรียนก้าวไปสู่การท างาน ทักษะส าคัญที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสาร ทักษะใน
การคิดวิเคราะหแ์ละการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
กระบวนการวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจากผลการวิจัย จะพบว่ากระบวนการวิจัยมีส่วนช่วยพัฒนา
ทักษะผู้เรียน ตามตารางด้านล่าง 
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ตารางที ่5.1 
 
แสดงนิยามของทักษะที่ผู้ว่าจ้างต้องการเทียบกับกระบวนการวิจัย 

ทักษะ นิยามจากการทบทวน
วรรณกรรม 

กระบวนการวิจัย 

1. ทักษะในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
หาทางแก้ปัญหา รวมไปถึงการ
รู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน
เมื่อจ าเป็นเพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ 

กระบวนการหาวิธีแก้ปัญหาที่
ประสบในการท าวิจัยแต่ละ
ขั้นตอนช่วยพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา 

2. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการถ่ายทอด
สารไปสู่ผู้รับสารผ่านสื่อต่างๆ 
แล้วท าให้ผู้รับสารและผู้ส่งสาร
มีความเข้าใจร่วมกัน 

1. กระบวนการทบทวน
วรรณกรรมช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่าน 
2. กระบวนการเขียนรายงาน 
สอบป้องกันความรู้ช่วยพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร 

3. ทักษะในการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงวิพากษ์ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง 
ความสามารถในการคิดเพ่ือ
จ าแนกแยกแยะสิ่งที่เป็น
ภาพรวมให้กลายเป็นส่วนย่อย 
แล้วสามารถจัดกลุ่มได้อย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
หมายถึง ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจว่าสิ่งที่
ก าลังเผชิญนั้นถูก เป็นจริง หรือ
น่าเชื่อถือหรือไม่ 

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือสรุปผล น าเสนอข้อมูลอย่าง
มีเหตุมีผล น่าเชื่อถือช่วยพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์และการคิด
เชิงวิพากษ ์ 
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ตารางที่ 5.1 
 
แสดงนิยามของทักษะที่ผู้ว่าจ้างต้องการเทียบกับกระบวนการวิจัย (ต่อ) 

ทักษะ นิยามจากการทบทวน
วรรณกรรม 

กระบวนการวิจัย 

4. ทักษะในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ความสามารถของผู้เรียนที่จะ
ก าหนดวิธีการเรียนรู้ เช่น การ
วางแผน การใช้สื่อ การ
วิเคราะห์และสรุปผล เป็นต้น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ
เรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง 

การวางแผนการท าวิจัยด้วย
ตนเอง และการศึกษาต่อใน
สาขาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยช่วย
พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยฉบับนี้ พบว่า การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์
ของวิชา Capstone ในเรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน ผลการวิจัยมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดในบททบทวนวรรณกรรมที่ว่า การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะที่ผู้
ว่าจ้างต้องการจากผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 4 ทักษะ 

5.2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
หากพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากบท

ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระมีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากบท
ทบทวนวรรณกรรม โดยสามารถอภิปรายได้ ตามตารางด้านล่าง 
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ตารางที ่5.2 
 
แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากบททบทวนวรรณกรรม
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 

ปัจจัย ทบทวนวรรณกรรม ผลวิจัย อภิปราย 

1. ผู้สอน - มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอน  
- มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจ  
- มีวิธีการสอนที่เป็นล าดับ
ขั้นตอน (Well organized)  
- สามารถให้ผลสะท้อนกลับ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและ
ชัดเจนมากพอที่จะท าให้
ผู้เรียนน าผลสะท้อนกลับ
ดังกล่าวไปพัฒนางานต่อไป 

- ชี้แนะให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้เชิงทฤษฎีที่มีอยู่
ในหลักสูตรมา
ประยุกต์ใช้ให้รอบด้าน
มากยิ่งขึ้น 
- แนะน าการวิเคราะห์
ข้อมูล 
- อ่านและแก้ไขงาน 
 

ผู้สอนเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ของการท าวิจัยใน
วิชาค้นคว้าอิสระ
เช่นเดียวกับเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดย
บทบาทส าคัญของผู้สอน
ที่ท าให้ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน
สอดคล้องกัน คือ การ
ให้ค าแนะน าผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนางาน
ของตน 

2. ผู้เรียน - มีความรู้พ้ืนฐานที่ดีและ
สามารถน าความรู้นั้น
ประยุกต์ใช้ได้ 
- มีทัศนคติที่ดีและ
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม
ในการเรียน  
- มีความสามารถในการ
เรียนรู้อย่างอิสระ  

- มีความรู้พ้ืนฐานเรื่อง
ระเบียบวิจัยและความรู้
ธุรกิจ 
- มีวินัยในการท างาน 
 

ผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ของการท าวิจัยใน
วิชาค้นคว้าอิสระ
เช่นเดียวกับเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดย
ความรู้พื้นฐานที่ดีของ
ผู้เรียนท าให้ปัจจัยทั้ง 2 
ด้านสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 5.2 
 
แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากบททบทวนวรรณกรรม
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ (ต่อ) 

 ทบทวนวรรณกรรม ผลวิจัย อภิปราย 

3.  หลักสูตร - น่าสนใจส าหรับผู้เรียนและ 
- มีความสอดคล้องกับการ
ท างานของผู้เรียนในอนาคต 

- เนื้อหาครบถ้วนเพ่ือให้
ผู้เรียนน ามาประยุกต์ใช้
ได้ในอนาคต 

หลักสูตรเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ของการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ
เช่นเดียวกับเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดย
หลักสูตรที่ออกแบบให้
ผู้เรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
ท าให้ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน
สอดคล้องกัน 

4. ระบบ
สนับสนุน
การศึกษา 

ห้องสมุดและบริการด้าน
สารสนเทศที่เหมาะสมส่งผล
ต่อคุณภาพของการศึกษา 

มีสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนที่เข้ามาทดแทน 

ระบบสนับสนุน
การศึกษาเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ของการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ
น้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาเนื่องจากใน
ปัจจุบันพฤติกรรมของ
ผู้เรียนเปลี่ยนไปใช้สิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืน
ที่เข้ามาทดแทนมากขึ้น 
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จากตาราง 5.2 สามารถสรุปได้ว่า ผู้สอน ผู้เรียน และหลักสูตร เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท าวิจัย
ในวิชาค้นคว้าอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านระบบสนันสนุนการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระ เนื่องจากพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนที่ท าวิจัยเปลี่ยนไปใช้สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน 
เช่น การใช้เว็บไซต์ Google เพ่ือค้นหาข้อมูลแทนการหาข้อมูลจากหนังสือหรือฐานข้อมูลออนไลน์
ของห้องสมุดเนื่องจากท าได้ง่าย สะดวกรวดเร็วกว่า เป็นต้น  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยพบความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 2 ประการ คือ 

1. ถึงแม้ว่าการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจะไม่ท าให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่
หลากหลาย แต่ก็ท าให้เกิดการบูรณาการเชิงลึก ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้เฉพาะด้าน ถือว่ามี
ประโยชน์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  

2. ถึงแม้ว่ากระบวนการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจะเป็นกระบวนการฝึกฝนทักษะที่
จ าเป็นต่อการท างานในอนาคตของผู้เรียน แต่ผู้เรียนกลับไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และท า
วิจัยเพียงเพ่ือให้จบการศึกษาเท่านั้น 

จากประเด็นขัดแย้งดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยใน
วิชาค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตร MBA 
  จากประเด็นที่ผู้ ให้ข้อมูลมีความเห็นไม่สอดคล้องกันเรื่องประโยชน์ด้าน 

การบูรณาการความรู้ที่ควรจะได้รับจากวิชาค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยจึงต้องการเสนอให้ผู้จัดหลักสูตร MBA 
ทบทวนว่า ความรู้ธุรกิจศาสตร์ใดบ้างที่ต้องการให้ผู้เรียนได้น ามาบูรณาการในวิชาค้นคว้าอิสระ แล้ว
ก าหนดรูปแบบของงานวิชาการในวิชาค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกัน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาควร
ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นว่าแท้จริงแล้วผู้เรียนต้องการประโยชน์อย่างไรจาก
วิชาค้นคว้าอิสระ หากพิจารณาแล้วพบว่าทางผู้จัดหลักสูตรและผู้เรียนเห็นสอดคล้องกันว่าวิชาค้นคว้า
อิสระควรก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจหลากหลายศาสตร์ ผู้จัดหลักสูตรอาจต้องก าหนด
รูปแบบงานวิชาการในวิชาค้นคว้าอิสระที่ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจหลากหลายศาสตร์
ตามไปด้วย เช่น ก าหนดให้ผู้เรียนท าแผนธุรกิจแทนการท าวิจัย เป็นต้น 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน  
จากประเด็นที่ผู้เรียนไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 

ผู้วิจัยจึงต้องการเสนอให้ผู้สอนส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ ได้รับตลอดหลักสูตรมา
ประยุกต์ใช้ให้ได้มากที่สุด จะเป็นการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนอาจลืมนึกถึงความส าคัญของการประยุกต์ใช้
ความรู้ และสามารถด าเนินการประยุกต์ใช้ความรู้ทันทีที่มีโอกาส  

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เรียน 
1. ผู้เรียนควรใส่ใจบทเรียนของวิชาต่างๆ ตลอดหลักสูตร เพ่ือให้สามารถน า

ความรู้มาใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม หากผู้เรียนไม่มีความรู้พื้นฐานจากการเรียนในหลักสูตร ย่อม
ไม่สามารถน าความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ มาบูรณาการได ้

2. ผู้เรียนควรตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิจัยในวิชาค้นคว้า
อิสระอย่างแท้จริง และผลดีจากการที่จะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการท างานในอนาคต 
ไม่ใช่ท าเพียงเพ่ือให้จบการศึกษาเท่านั้น 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิชาค้นคว้าอิสระของหลักสูตร MBA 

 
ก่อนการเข้าสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของวิชาค้นคว้าอิสระของทั้ง 

2 หลักสูตรเพื่อท าความเข้าใจพ้ืนฐานของผู้เรียนที่ท าวิจัย พบว่ามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่ก.1 
 
เปรียบเทียบรายละเอียดวิชาค้นคว้าอิสระของ 2 หลักสูตร 

เร่ือง หลักสูตร MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตร MBA-Young Executive 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. การเรยีนวิชาวิจัยซึ่ง
เป็นวิชาพื้นฐานการท า
วิจัย 

ผู้เรียนวิชาค้นคว้าอิสระจะต้องสอบผ่าน
วิชาวิจัยธุรกิจก่อนจึงจะสามารถเรียน
วิชาค้นคว้าอิสระได้ 

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาวิจัยตลาด
ได้ แต่ไม่ใช่วิชาบังคับ 

2.  ปีการศึกษาท่ีเรยีนวิชา
ค้นคว้าอิสระ 

ภาคเรียนที ่2 หรือ 3 ของการเรียนปีท่ี 2 
ในหลักสูตร 

ภาคเรียนที่ 3 ของการเรียนปีที่ 2 ใน
หลักสูตรเท่าน้ัน 

3. วิชาบังคับก่อนการ
เรียนวิชาค้นคว้าอิสระ 

ผู้เรียนต้องสอบผ่าน 5 วิชา ได้แก่  
การวิจัยทางธุรกิจการจัดการการเงิน  
การจัดการการตลาดหลักการจัดการและ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ปฏิบัติการ 

เนื่องจากผู้ เรียนต้องเรียนวิชาค้นคว้า
อิสระในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
ท าให้ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนวิชาบังคับ
ทั้งหมดผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนวิชา
บังคับ ทั้งหมด 30 หน่วยกิต และวิชา
เลือกอย่างต่ า 18 หน่วยกิต 

4. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ต่าง ๆ ทาง
ทฤษฎีมาหล่อหลอมรวมกันเพื่อท าความ
เข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ 
อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น และเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษางานตามการศึกษา
อิสระ รวมทั้งกับคณะกรรมการสอบ
วิชาการค้นคว้าอิสระซึ่ งอาจเป็นทั้ ง
อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษจาก
ภาคธุรกิจ 

แบ่งเป็น 2 สว่น ได้แก่  
1. วัตถุประสงค์ เ ชิงพฤติกรรม  นิสิต

สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางธุรกิจเพื่อใช้แก้ปัญหาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริง 

2. วัตถุประสงค์ การ เ รี ยนรู้  ผู้ เ รี ยน
สามารถสื่อสารแนวคิดธุรกิจและ
แนวคิดต้นก าเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ภาษาที่ เหมาะสมและเป็ น
ทางการ ผู้เรียนสามารถผลิตงานเขียน
ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านได้ 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 
ตารางที่ ข.1 
 
รายชื่อผู้เรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เร่ืองท่ีท าวิจัย ประเภท

งานวิจัย 
เพศ อาชีพ การศึกษา

ปริญญาตรี 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปีการศึกษา
ที่ท าวิจัย 

P1 วิรุฬห์ คุปต์รุจิวงศ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบรโิภคเครื่องดืม่ Alcohol 
ประเภท Craft Beer ในเขตกทม. 

เชิงปริมาณ ชาย นักบัญช ี บัญช ี 2557 3/2557 

P2 ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ ์ การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทหลักทรัพย ์ เชิงปริมาณ ชาย นักวิเคราะห์
ตลาดทุน 

การเงิน 2557 3/2557 

P3 เกศราภรณ์ เมฆพยับ เปรียบเทยีบหลักสูตรบริหารธุรกิจหาบัณฑติของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

เชิงคุณภาพ หญิง พนักงานขาย การตลาด 2557 3/2557 

P4 พนิดา เพ็ชร์ศิริ ความพึงพอใจเรื่องในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์ของ
ประชากรในเขตกทม.และปริมณฑล 

เชิงปริมาณ หญิง พนักงาน
สินเช่ือ 

เศรษฐศาสตร ์ 2557 3/2557 

P5 วิศรุต เลี้ยงบุญเลิศชัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลติภณัฑ์เสริมอาหาร เชิงปริมาณ ชาย พนักงานขาย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอาหาร 

2557 2/2557 
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ตารางที่ ข.1 
 
รายชื่อผู้เรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เร่ืองท่ีท าวิจัย ประเภท

งานวิจัย 
เพศ อาชีพ การศึกษา

ปริญญาตรี 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปีการศึกษา
ที่ท าวิจัย 

P6 ธงชัย นิมิตภักดีกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางที่มีนวัตกรรมสารสกดัจากรังไหม 

เชิงปริมาณ ชาย โปรแกรมเมอร ์ วิศวกรรม 2557 3/2557 

P7 ทิพย์อนงค์ เจียรสถาวงศ์ ความพึงพอใจในเรื่องการเลือกบรษิัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดเล็กของประชากรในเขต กทม.และปริมณฑล
ภายใต้กรอบการศึกษา ACSI 

เชิงปริมาณ หญิง พนักงานขาย บริหารการ
ปฏิบัติการ 

2557 3/2557 

P8 พรชนก รัตนมณีพันธ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อยาง
รถจักรยานยนต์โดยใช้ Model ACSI ในการศึกษา 

เชิงปริมาณ หญิง พนักงาน
การตลาด 

การตลาด 2557 3/2557 

P9 ปรีชญา เอี่ยมวงค์นท ี ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้า  
Top Supermarkets ใน กทม. และปรมิณฑล 

เชิงปริมาณ หญิง พนักงานจัดซื้อ อุตสาหกรรม
เกษตร 

2557 2/2557 

P10 ททนา สมิตชาติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกโรงแรมส าหรบัจัดงานมงคลสมรสในเขต
กทม. 

เชิงปริมาณ หญิง พนักงานขาย เภสัชศาสตร ์ 2557 3/2557 

P11 ปิยธิดา โคตรนรินทร์ ปัจจัยที่ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานของ
ประชากรที่อาศัยในเขตกทม. 

เชิงปริมาณ หญิง พนักงานจัดซื้อ การเงิน 2557 3/2557 
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ตารางที่ ข.1 
 
รายชื่อผู้เรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เร่ืองท่ีท าวิจัย ประเภท

งานวิจัย 
เพศ อาชีพ การศึกษา

ปริญญาตรี 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปีการศึกษา
ที่ท าวิจัย 

P12 เกตุสิน ีสุขเกษม ศึกษาความพึงพอใจเรื่องระบบเครือข่ายโทรศัพท์และ
ระบบ 3G โดยใช้กรอบ America Satisfaction-Index 
(ACSI) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล SEM 

เชิงปริมาณ หญิง นักบัญช ี บัญช ี 2557 3/2557 

P13 ธีรพัฒน์ มีอ าพล การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของกลุ่มคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

เชิงปริมาณ ชาย ที่ปรึกษา
การเงินส่วน

บุคคล 

การเงิน 2557 3/2557 

P14 เกรียงศักดิ์ กังวาฬไพรสรรค์ ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมสถานพยาบาลในประเทศไทย 

เชิงปริมาณ ชาย โบรคเกอร ์ เศรษฐศาสตร ์ 2557 3/2557 

P15 ศราวรรณ ไชยสุทธิเมธีกุล ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ด้วยตัวเอง (Fit : Free Independent Traveler) ของ
กลุ่ม Gen-Y 

เชิงปริมาณ หญิง เจ้าหน้าท่ี
อาวุโส

ผลิตภณัฑ์
สินเช่ือขนาด

เล็ก 

เศรษฐศาสตร ์ 2557 3/2557 
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ตารางที่ ข.2 
 
รายชื่อผู้เรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ เร่ืองท่ีท าวิจัย ประเภท

งานวิจัย 
เพศ อาชีพ การศึกษา

ปริญญาตรี 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี

ท าวิจัย 
P16 นพธวัช กิจอุดมรัตน ์ ผลกระทบของโฆษณาเชิงเปรียบเทียบและ

กระบวนการคดิ ต่อสินคา้อุปโภคบริโภคและ
สินค้าคงทน 

เชิงปริมาณ ชาย พนักงาน
วิเคราะห์และ

วางแผน 

วิศวกรรม 2556 3/2556 

P17 พัชรี ธีรธัชพิศาล การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมในการรับชม วีดโีอออนไลน์ของผู้ที่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

เชิงปริมาณ หญิง นักบัญช ี บัญช ี 2557 3/2557 

P18 อภิวัฒน ์ชาญวนิชย์กุลชัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่

เชิงปริมาณ ชาย พนักงานขาย การตลาด 2556 3/2556 

P19 นัทท ีจิรัฐติวงศ์วิบูล ปัจจัยการยอมรับและการใช้อุปกรณ์พกพาในการ
ท างานโดยค านึงถึงลักษณะงานท่ีต้องการความ
คล่องตัวและงานท่ีต้องพึ่งพาผู้อื่นเป็นตัวแปร
ควบคุม 

เชิงคุณภาพ ชาย ที่ปรึกษาด้าน
สารสนเทศ 

วิศวกรรม 2557 3/2557 

P20 นิษฐกานต์ ตาบทิพย์บุญแก้ว ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล 

เชิงปริมาณ หญิง นักบัญช ี บัญช ี 2556 3/2556 
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ตารางที่ ข.2 
 
รายชื่อผู้เรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ เร่ืองท่ีท าวิจัย ประเภท

งานวิจัย 
เพศ อาชีพ การศึกษา

ปริญญาตรี 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี

ท าวิจัย 
P21 ชุลีพร ชนะสิทธ์ิ ปัจจัยในการเลือกประเทศท่ีศึกษาต่อปริญญาโท 

ณ ต่างประเทศ 
เชิงปริมาณ หญิง ที่ปรึกษา

การศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

การตลาด 2557 3/2557 

P22 รัฐพร หล่อลีฬหา ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของการบินไทยและ 
สายการบินช้ันน า 

เชิงคุณภาพ หญิง พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

การตลาด 2557 3/2557 

P23 ภาคภูมิ ธีรณิศรานนท์ การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อแนวโน้มการซื้อ
หนังสือท่ีร้านขายหนังสือ ของคนกรุงเทพมหานคร
ในอนาคต 

เชิงปริมาณ ชาย วิศวกร วิศวกรรม 2556 3/2556 

P24 ณิชชา ธีรกรรัชต์ อิทธิพลของการท าสมาธิต่อประสทิธิภาพ 
การท างาน 

เชิงปริมาณ หญิง สัตวแพทย ์ สัตวแพทย 
ศาสตร ์

2556 3/2556 

P25 การุณ เลขสฤษดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

เชิงปริมาณ หญิง นักบัญช ี บัญช ี 2557 3/2557 
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ตารางที่ ข.2 
 
รายชื่อผู้เรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ เร่ืองท่ีท าวิจัย ประเภท

งานวิจัย 
เพศ อาชีพ การศึกษา

ปริญญาตรี 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี

ท าวิจัย 
P26 สุวพงศ์ สุวรรณมาลี ปัจจัยจูงใจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยไปท างานใน

ประเทศสิงคโปร์ จากการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

เชิงปริมาณ ชาย นักบัญช ี บัญช ี 2557 3/2557 

P27 ฐนิตา ภูบดีพงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะซื้อและความ
ยินดีที่จะจ่ายราคาส่วนเพ่ิมในการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคที่ใช้บรรจุภณัฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ หญิง นักบัญช ี บัญช ี 2557 3/2557 

P28 พิชญา ฤทัยรุ้ง ความพึงพอใจและการให้ความส าคัญแก่
องค์ประกอบในร่างกายของผู้หญิงแต่ละกลุ่ม
บุคลิกภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

เชิงปริมาณ หญิง พนักงาน
การตลาด 

การตลาด 2557 3/2557 

P29 วิมลรัตน์ ชยาพิวัฒน ์ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และการรับรู้
ทางด้านคุณค่า ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกท ากิจกรรมของผู้มาใช้บริการคอมมูนิตีม้อลล ์

เชิงปริมาณ หญิง พนักงานขาย การตลาด 2557 3/2557 

P30 พศกร ผ่องเนตรพานิช ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการฟังเพลง
ออนไลน์ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย 

เชิงปริมาณ ชาย วิศวกร วิศวกรรม 2557 3/2557 
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ตารางที ่ข.3 
 
รายชื่อผู้สอนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ ภาควิชา 

P31 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร. และ
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โครงการปริญญาโท 
ด้านบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาบริหารการ
ปฏิบัติการ 

P32 ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาการบริหารองค์การ  
การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย ์

P33 รศ.ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค  รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการตลาด 

P34 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสิน ี รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการตลาด 

 
ตารางที ่ข4 
 
รายชื่อผู้สอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ ภาควิชา 

P35 รศ.ดร.สมเกียรติ เอ่ียมกาญจนาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. การตลาด 
P36 อ.ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ ดร. การตลาด 

P37 รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร. การธนาคารและการเงิน 
P38 อ ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน ์ อาจารย์ ดร. การธนาคารและการเงิน 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ประเด็นย่อยตามหมวดหมู่ที่จัดไว ้

 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
 
 1. การบูรณาการความรู้ 
 
ตารางที ่ค.1 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการความรู้ 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์

1 รูปแบบการน าความรู้ 
MBA มาประยุกต์ใช้ 

[P2] การท าวิจัยเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยน าเอา
ความรู้ที่ได้จากการเรียน MBA มาใช้มาก
เนื่องจากการเรียน MBA มีทั้ง HR บัญชี 
การเงิน แต่งานวิจัยนี้จะเน้นไปที่การตลาด
มากกว่าว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรเขาถึง
จะใช้บริการของเรา 
 
[P4] หลักๆ ที่เอามาใช้ก็คือ Research 
นอกนั้นก ็Finance 
 
[P5] เอามาใช้แค่ 4P ส่วนที่เหลือก็เป็นวิชา 
Research ซึ่งเป็นวิชาของมันอยู่แล้ว ก็
เกี่ยวแค ่Marketing แต่น้อยมาก ส่วน OM 
HR Finance นี่ตัดทิ้งเลย 
 
[P6] ถ้าให้คะแนนในเรื่องการน าความรู้มา
ใช้ เต็ม 10 ให้แค่ 5 ไม่ได้รู้สึกว่าสามารถ 
integrate อะไรได้มากมาย ได้แค่ 5 
 
[P12] ความรู้จาก MBA คิดว่าเอามาใช้
น้อย แค่ 30-40% ด้วยซ้ าจากเนื้อหา
ทั้งหมด 

การท าวิจัยเป็นการน าความรู้ เรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัยมาใช้รวมกับความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางธุรกิจ เช่น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด 
การเงิน เป็นต้น รูปแบบดังกล่าวไม่ท า
ให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่เรียนมา
จากหลักสูตร MBAอย่างหลากหลาย
แขนง 
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ตารางที ่ค.1 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการความรู้  (ต่อ) 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์
 [P14] คิดว่าสิ่งที่เราเลือกมาท า IS มันเป็น

การลงลึกไปในเรื่องเดียว แต่ไม่ได้ใช้ความรู้
องค์รวมด้าน Strategic มันไม่ได้ใช้ความรู้
ด้าน Management เลย ผมรู้สึกว่ามันใช้
ความรู้องค์รวมน้อยมาก 
 
[P15] คิดว่าประยุกต์ได้เป็นบางเรื่อง เช่น
เรื่อง Marketing การบริหารจัดการ แต่
เรื่องอื่นๆ เช่น Finance บัญชี ไม่ได้แตะ
เลย 
 
[P21] ไม่ได้น าความรู้มาใช้มาก ใช้แค่ 
Marketing Research กับ Marketing แค่
บางตัว การ Integrate ก็ได้ใช้ความรู้ 40-
50% ของที่เรียนมาเท่านั้น 
 
[P23] วิชาที่เกี่ยวข้องกับการท า IS มันมีไม่
ถึง 50% 
 
[P24] ใช้แคบ่างเรื่อง คือ สถิติกับ HR จริงๆ 
แล้วไม่ได้ใช้ความรู้ HR เท่าไร แต่คิดว่าเมื่อ
ผลการวิจัยออกมาแล้วจะมีประโยชน์กับ 
Function HR 
 
[P31] การ Integrate วิชาอื่นๆ คือถ้าเป็น
งาน Research ก็จะเน้นResearch 
Methodology กับหัวข้อที่เราสนใจ เช่น 
ถ้าเป็นวิจัยของ HR ก็ต้องรู้ว่ามีประเด็น HR 
ถ้างานวิจัยมันจะ Specific ไปด้านใดด้าน
หนึ่ง 
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ตารางที ่ค.1 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการความรู้  (ต่อ) 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์
2 ระดับความรู้ MBA ที่
น ามาประยุกต์ใช้ 

[P1] เรื่อง Brand ก็ถือว่าใช้นิดหน่อย แต่ก็
ต้องค้นคว้าเพิ่มอยู่ดี 
 
[P5] พื้นฐานมากเลย เพราะเอามาใช้แค่ 4P 
ความรู้ 4P ก็เป็นความรู้พื้นฐานที่เรารู้อยู่
แล้ว 
 
[P11] อาจจะเป็นเพราะ ป ตรี เราจบ
บริหารมามันก็เลยวนๆ อยู่ใน Field นี้ ถ้า
ตอนป ตรีตั้งใจเรียนก็น่าจะท าได้  
 
[P14] ส่วนตัวผมผมท าได้เพราะผมมี 
Background ตั้งแต่ ป.ตรี คือผมเรียนสาย
เศรษฐศาสตร์มาท าให้ต้องเรียนสถิติมา
หลายตัว พอผมเรียนป.โท พอปรับพื้นฐาน
มาผมก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่น เรื่องระเบียบ
วิจัยผมได้เคยท าตอน ป.ตรีไปแล้ว 
 
[P22] Marketing เรียนหลายตัว ทั้งตัว
พื้นฐานและวิชาเลือก เช่น Competitive 
analysis, Consumer behavior, Marketing 
research แต่ส าหรับตัว Marketing คิดว่า
เรียนแค่ตัวพื้นฐานก็พอ 
 

ความรู้ที่น ามาประยุกต์ใช้กับการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระอยู่ ในระดับ
ระดับปริญญาตรีหรือวิชาพื้นฐานใน
ระดับปริญญาโทเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว
ผู้เรียนระดับปริญญาโทต้องผ่านการ
เรียนวิชาระดับขั้นสูงมาหลายวิชา แต่
ไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์  

3 การเรียนการสอนอื่นที่
ส ร้ า ง ก า รบู รณาก า ร
มากกวา่การท าวิจัย 

[P1] คิดว่า Business Plan ใช้ความรู้จาก
การเรียน MBA มากกว่า Research เพราะ 
Business Plan มันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจจริงๆ  
 
[P3] ถ้าเป็น IS อย่างเดียวมองว่าไม่ชัด(ใน
เรื่องการบูรณาการ) แทบไม่ได้เลยดีกว่า แต่
ถ้าเรียน [Coursework] ถือว่า OK 

การเรียนในห้องเรียน โดยเฉพาะบาง
วิชา เช่น Strategic Management 
หรือการท างานวิชาการประเภทอื่น 
เช่น การท าแผนธุรกิจ ก่อให้เกิดการ 
บูรณาการความรู้มากกว่าการท าวิจัยใน
วิชาค้นคว้าอิสระ 



 

 

62 

62 

ตารางที ่ค.1 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการความรู้  (ต่อ) 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์
 
[P6] เรียน Strategic Management น่าจะ 
Integrate ได้มากกว่า 
 
[P12] ถ้าเป็น Business Plan ยังคิดว่า
น่าจะใช้ความรู้ MBA มากกว่าน้ี ถ้าเนื้อหาที่
ชอบ ชอบเรื่องกลยุทธ์ บางอย่างที่อยากท า
รู้สึกว่าไม่สามารถเอามาท าใน IS ได้ ด้วย
วิธีการวิจัย มองว่าการเรียน การท า 
Project กลุ่มยังได้ประโยชน์มากกว่าเลย 
เช่น การท า Case study ยังรู้สึกว่ามี
ประโยชน์และสามารถเอาความรู้มาใช้ได้
มากกว่าวิจัย 
 
[P13] อยากให้คณะท า Business plan 
เป็น IS จบมากกว่าเหมือนรุ่นอดีตที่ผ่านๆ 
มา ชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะมันได้บูรณา
การวิชาทั้งหมดมากกว่า IS ที่เป็น Research 
 
[P34] Business Plan และ Business 
Consult แสดงให้เห็นการ integrate 
ความรู้ได้ง่ายกว่า อย่าง Business Plan นี่
เห็นชัด คุณก็เอา Strategic Management 
มาแล้วต่อด้วย Function อีก 4 Function 
หลักๆ Marketing, Finance, HR, Operation 
 
[P31] ถ้าเป็นแผนธุรกิจมันต้องมองภาพ
ใหญ่ ในมิติของการ Integrate องค์ความรู้
มันค่อนข้างจะรอบด้านกว่า คนจะท างาน
วิจัยเยอะมากกว่าแผนธุรกิจเพราะมันจบ
ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ แต่ในส่วนของผมผม 
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ตารางที ่ค.1 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการความรู้  (ต่อ) 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์
prefer การเป็นแผนธุรกิจมากกว่า 
 
[P35] ส่วนตัวไม่เคยเห็นด้วยว่างานวิจัยจะ
เป็นตัว Represent ตัวแผนต่างๆ ได้เพราะ
ในแผนต่างๆ ก็มีงานวิจัยเชิงพรรณนาอยู่
แล้ว มีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ที่นี้พอมันมา
อยู่ในแผน ข.มันไม่ควรจะเน้นงานวิจัย 
 
[P38] ถ้าจะเอาให้ตรงการท า Business 
Plan หรือ Strategic Plan มันอาจจะดูตรง
กว่าถ้าพูดถึงหลักสูตร MBA 
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 2. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน 
 
ตารางที ่ค.2 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์

1 ทักษะการแก้ปัญหา [นิยาม
จากการทบทวนวรรณกรรม : 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
วิ เ คราะห์สถานการณ์ เพื่ อ
หาทางแก้ปัญหา รวมไปถึงการ
รู้จักขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นเมื่อจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได]้ 

[P17] ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะในการ
ติดต่อประสานงานกับคนอื่น…[ผู้ ให้ข้อมูล
กล่าวถึงตัวอย่าง] การเก็บตัวอย่าง ไม่ได้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ เลยต้องใช้วิธีให้เพื่อนบอกต่อ
เพื่อน สุดท้าย ต้องเอาแบบสอบถามไปยืนแจก
คนท่ีไม่รู้จัก 
 
[P32] แน่นอน Survival Skill ซึ่งทักษะเหล่านี้
ได้แน่ๆ หากเราผ่านอุปสรรคมาเยอะๆ เราก็จะ
มีภูมิคุ้มกันเพราะเราผ่านจุดที่เราได้ท าในสิ่งที่
คนอ่ืนไม่ได้ท า 
 
[P35] ทักษะที่ได้รับการพัฒนาจากการท าวิจัย 
ที่ส าคัญจะต้องรู้จักวิธีการหาแหล่งที่มาของ
ข้ อ มู ล  แ ล ะ ส า ม า ร ถน า ม า ประยุ ก ต์ กั บ
สถานการณ์ของเขาได้จริง 
 
[P38] บางทีแม้แต่โจทย์ธุรกิจเอง ถ้าคุณไปอยู่ใน
ธุ รกิ จที่ คุณอาจจะรับผิดชอบในส่ วนของ 
Marketing เมื่อคุณมีปัญหา แล้วคุณก็ต้องการ
หาค าตอบเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา Skill ที่ได้จาก
การท า Research ไปประยุกต์ใช้มันก็เป็นสิ่งที่
เหมาะสมและผมก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะ 
เพราะมันก็ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้า เราจะไปเจอ
ปัญหาอะไร มันเป็นเร่ืองของ Skill ของการ
แก้ปัญหามากกว่า Skill ที่ว่าคุณท า Research 
เป็น…ทักษะที่ควรได้รับจากการท า Research 
คือ รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าเจอแบบนี้แล้ว
ควรจะหาทางแก้อย่างไร 

ในการท าวิจัยแต่ละขั้นตอน 
ผู้เรียนต้องประสบปัญหาและ
อุปสรรคต่ างๆ ดั งที่ มี ผู้ ให้
ข้ อ มู ล ย ก ตั ว อ ย่ า ง ว่ า ไ ม่
สามารถเก็บตัวอย่างได้ตาม
แผนที่คาดไว้ ท าให้ผู้เรียนต้อง
วิ เคราะห์สถานการณ์ เพื่ อ
ห า ท า ง แ ก้ ปั ญ ห า เ พื่ อ ใ ห้
สามารถเก็บตัวอย่างได้มาก
ตามที่ต้องการ มีการแก้ปัญหา
โดยติดต่อประสานงานกับ
ผู้ อื่ น  เ ช่ น  เ พื่ อ น  บุ ค ค ล 
ภายนอกที่ ไม่ รู้ จัก  เป็นต้น 
เ พื่ อ ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ 
นอกจากนี้ผู้ ให้ข้อมูลยังให้
ความเห็นสนับสนุนว่าการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระจะท า
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะดังกล่าวจะ
ติดตัวผู้ เรียน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
หรือสถานการณ์อื่นๆ ต่อไปได้ 
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ตารางที่ ค.2 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน (ต่อ) 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์
2 ทักษะการสื่อสาร [นิยาม
จากการทบทวนวรรณกรรม : 
ความสามารถในการถ่ายทอด
สารไปสู่ผู้รับสารผ่านสื่อต่างๆ 
แล้วท าให้ผู้รับสารและผู้ส่งสาร
มีความเข้าใจร่วมกัน] 

[P17] ทักษะการน าเสนอ ต้องสามารถสรุป
ใจความส าคัญออกมาแล้ว present ให้ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด วิธีการพูดให้ข้อมูลกระชับ 
มีหลักฐานอ้างอิง soft skill เหล่านี้สามารถเอา
ไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้…การอ่านเยอะ
ช่วยให้เขียนได้ดีขึ้น และจากที่ไม่ เคยเขียน 
Report เยอะๆ ก็ต้องมาเขียน IS เป็นงานเขียน
เยอะๆ งานแรก 
 
[P20] คิดว่าพัฒนาการเขียน เนื่องจาก
จ าเป็นต้องเขียนให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วย 
 
[P37] อาจารย์มองว่า IS มันอยู่ที่กระบวนการ
ท างาน คือกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวน 
การเขียน กระบวนการป้องกันความรู้ที่ตัวเองได้
ไปหามาอาจารย์คิดว่ามันเป็นการ Integrate 
Soft Skill ไม่ได้เป็นการ Integrate Hard Skill...
อาจารย์มองว่าการเขียนงานของตัวเองให้ออกมา
เป็นเล่มได้อาจารย์มองว่ามันส าคัญนะกับการที่
เราจะไปสู่ตลาดแรงงานเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขียน
หนังสือไม่ค่อยเป็น หากเราบังคับให้เขาเขียนบ้าง 
มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเขา 
 
[P16] สิ่งแรกที่เราได้เลย คือ การจับใจความใน 
Paper มันต้องท าอย่างไร สิ่งที่ต่อเนื่องกันมา คือ 
ถ้าคุณอ่านรู้เรื่อง คุณก็ต้องเขียนออกมาใน Style 
นั้น เราจะสามารถเขียนเรียบเรียงให้คนอ่าน
เข้าใจได้ 
 
 
 

การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ
สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะการอ่านเนื่องจากผู้เรียน
จ า เป็ นจะต้ อ งค้ นคว้ าห า
งานวิ จัยที่ เคยมีการศึกษา
มาแล้วเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ทบทวนวรรณกรรม ได้พัฒนา
ทักษะการเขี ยนเนื่ องจาก
ผู้เรียนต้องท ารายงานเพื่อสรุป
ผลการวิจั ย และได้พัฒนา
ทักษะการพูดเนื่องจากจะต้อง
มีการน าเสนอผลการวิจัยใน
การสอบป้องกันความรู้  จึ ง
สามารถสรุปได้ว่าผู้ เรียนได้
พัฒนาทักษะการสื่อสารจาก
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ 
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ตารางที่ ค.2 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน (ต่อ) 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์
3 ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การคิดเชิงวิพากษ์ [นิยามจาก
การทบทวนวรรณกรรม: ทักษะ
การคิดวิ เคราะห์  หมายถึ ง 
ความสามารถในการคิดเพื่อ
จ า แนกแยก แยะสิ่ ง ที่ เ ป็ น
ภาพรวมให้กลายเป็นส่วนย่อย 
แล้วสามารถจัดกลุ่มได้อย่าง
เป็นระบบ รวมทั้ งสามารถ
เ ช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
ส่วนย่อยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ ์หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
ว่าสิ่งที่ก าลังเผชิญนั้นถูก เป็น
จริง หรือน่าเช่ือถือหรือไม่] 

[P7] ทุกอย่างที่ท าออกมามันต้องเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มีที่มาที่ไป สมเหตุสมผล ฝึกการใช้
ตรรกะ การคิดแบบ Logic เวลาท างาน การที่เรา
จะน าเสนอหรือบอกต่อ ต้องมีแหล่งอ้างอิง ไม่ใช่
พูดขึ้นมามั่วๆ  
 
[P19] หลักๆ ในธุรกิจก่อนเรียนจะเห็นว่าในแต่
ละ Product ที่อยู่ในตลาดจะมีการส ารวจและ
อ้างอิงถึงสิ่งต่างๆ ที่มาจากงานวิจัย ท าให้เรา
เข้าใจมากขึ้นว่าเขาไปเก็บมาอย่างไร เขา 
Confirm ได้อย่างไรเร่ืองแนวโน้มหรือสิ่งท่ีเป็น
ปัจจัยหลัก 
 
[P21] การล าดับความคิด เป็นการฝึกให้เรารู้จัก
ท างานเป็นข้ันเป็นตอน การท า Research ช่วย
ให้ได้คิดและยืนยันได้ว่าสิ่งที่เรารู้ทันเป็นอย่าง
นั้นจริงๆ  
 
[P35] อาจารย์มองว่า IS มันอยู่ที่กระบวนการ
ท า ง า น  คื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ 
กระบวนการเขียน กระบวนการป้องกันความรู้ที่
ตัวเองได้ไปหามา อาจารย์คิดว่ามันเป็นการ 
Integrate Soft Skill ไม่ได้เป็นการ Integrate 
Hard Skill 
 
[P36] การท า Research ส่งผลดี 2 อย่าง...อย่าง
ที่สอง เขาก็จะได้ความรู้ในระดับที่ลึก สามารถ
เอามาใช้ Apply กับต าแหน่งงานของเขาได้ เช่น 
เป็น Creative เขาก็จะดูว่างานวิจัยที่เขาได้เอา
มาวิ เ คราะห์  อย่ าง เ ช่นหาว่ า โฆษณาทาง 
Youtube กับโฆษณาทาง TV อันไหนมีผลต่อ

หลังจากที่ผู้เรียนได้เก็บข้อมูล 
และน าข้อมูลมาประมวลผล
แล้ว พบว่าผู้เรียนจะได้พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ประมวลผล
มาเพื่อสรุปผลและน าเสนอ
ข้อเสนอแนะ อีกทั้งการท า
วิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระยังท า
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล มีการอ้างอิง
แหล่ งข้อมูลเพื่ อให้มีความ
น่ า เ ช่ื อถื อ ในการน า เสนอ 
แสดงให้เห็นว่าการท าวิจัยใน
วิชาค้นคว้าอิสระช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การคิดเชิงวิพากษ์ให้แก่ผู้เรียน 
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ตารางที่ ค.2 
 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่วัตถุประสงค์เรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การท างาน (ต่อ) 

ประเด็น บทสัมภาษณ ์ การวิเคราะห ์
ผู้บริโภคมากกว่ากัน ถ้าเขาวิเคราะห์แล้วเจอ
ความจริงเขาก็อาจจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้
กับงานเขาได้ 

4 ทักษะในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง [นิยามจากการ
ทบทวนวรรณกรรม: ความ 
สามารถของผู้เรียนที่จะก าหนด
วิธีการเรียนรู้ เช่น การวางแผน 
การใช้สื่อ การวิเคราะห์และ
สรุปผล เป็นต้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการเรียนรู้ของตัว
ผู้เรียนเอง 

[P10] สิ่งที่ได้ คือTime Management มันต้องมี
แผนคร่าวๆ ว่าจะต้องท าอะไรอย่างไรบ้าง 
 
[P37] เขาจะได้เรียนรู้และค้นคว้าด้วยตัวเอง 
เพราะวัตถุประสงค์หนึ่ งของ  IS หรือ 
Independent Study ก็คือ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง ประโยชน์ของการบรรลุวัตถุประสงค์คือ
ตรงนั้นก็คือ กระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้มากข้ึนใน
เรื่ องที่ตั วเองสนใจ…ประสบการณ์ตรงของ
อาจารย์เลยว่า โดยเรื่อยๆ จะมีนักศึกษาที่อยาก
เรียนต่อ จบจากการท า IS ไปเรียนปริญญาเอก
หลายคน อาจารย์เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับคือ 
ความสนใจต่อเนื่องในการท าวิจัยแบบนี้ และ
อีกเรื่องหนึ่งคือ ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ 
 
[P36] การท า Research ส่งผลดี 2 อย่าง อย่าง
แรก คือ ส าหรับเด็กที่อยากไปเรียนต่อ ถ้าเขามี
พื้นฐานการท าวิจัยที่แข็งแกร่ง ตรงนี้ก็จะเป็น 
Profile ทีดีที่จะ Proof ให้กรรมการเห็นว่าเขา
ตั้งใจท าวิจัยแค่ไหน รู้วิธีการท าวิจัยมาแล้วใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งก็จะมีโอกาสสอบผ่านปริญญาเอก
ได้ง่ายขึ้น  

เนื่องจากการท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระก าหนดให้ผู้เรียน
ต้องท างานทุกขั้นตอนตาม
ระเบียบวิจัยด้วยตัวเองภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
ส่งผลให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนการ
วางแผนการท างานให้ เสร็จ
ทันเวลา ก าหนดขั้นตอนการ
ท างาน ก าหนดวิธีการค้นคว้า
หาข้อมู ล  เพื่ อ ให้ สามารถ
ท างานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วง อีก
ทั้ง หากผู้เรียนมีความสนใจที่
จะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระที่
ไ ด้ ท า ในกา รศึ กษาร ะดั บ
ปริญญาโท ก็มีแนวโน้มที่จะ
ศึกษาหาความรู้ต่อในระดับ
ปริญญาเอก แสดงให้เห็นว่า
การท าวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น รู้ จั ก
วางแผนการศึกษาในเรื่องที่
สนใจด้วยตัวเอง จึงสามารถ
สรุปได้ว่าการท าวิจัยในวิชา
ค้นคว้าอิสระช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  
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