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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกหัวข้อการทาวิจัย
ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้วิธีการสารวจด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เก็บข้อมูลจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 137 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมู ล คื อ ความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ อได้ทราบถึ งปั จจั ย
ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการเลื อกหั วข้ อในการท าวิ จั ยของนิ สิ ต และได้ น าผลการวิ เคราะห์ มาเป็ น
ข้อมู ลเพื่ อใช้เป็นแนวทางในการแนะน าและพั ฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
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ผลการวิเคราะห์ปั จจัยที่ มี อิทธิพลต่อการเลือกหั วข้อการท าวิจัย: กรณี ศึกษานิ สิ ต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 4ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า 1) เพศ เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 14.60 2) อายุเฉลี่ย พบข้อมูล 2 ช่วงอายุ คือ อายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ
72.26 และอายุ 21 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.74 3) เกรดเฉลี่ ย สะสม ส่ วนใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ
3.01 – 3.50 คิดเป็นร้อยละ 45.99 และ 4) เนื้อหารายวิชาที่ ชอบและถนั ดที่สุ ด คือ รายวิชา
วรรณกรรมและวรรณคดี คิดเป็นร้อยละ 39.42 2. ปั จจัยที่มี อิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อใน
การทาวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (I.S.)
พบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.09) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน พบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (xˉ = 3.99) ต่อมาเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหรือค่านิยมในปัจจุบัน พบค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บมาก (xˉ = 3.91) และ ปั จจั ยที่ มี ค่าเฉลี่ ยน้ อยที่สุ ด คื อ ปั จจั ยด้ านกลุ่มเพื่ อนและรุ่นพี่
พบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (xˉ = 2.40)
คาสาคัญ: ปัจจัย, อิทธิพล, หัวข้อวิจัย, นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
The purpose of this research was to analyze factors influencing on selecting the
research topics of the Fourth-year undergraduate, Academic year 2018, Thai language
students, Faculty of Liberal Arts, University of Phayao. The instrument of this research
was a set of questionnaire. The participants of this study were the Fourth-year
undergraduate, Academic year 2018 , Thai language students, Faculty of Liberal Arts,
University of Phayao. The samples were selected by using purposive sampling; 137
students. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard
deviation. To know the factors influencing the research topic selection of students and
have analyzed the results into data to guide and develop teaching and learning correctly
and appropriately in accordance with the needs of learners.
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The results showed that
1. Background information revealed that most of the respondents were female
85.40%; male 14.60%, aged were 22 yrs 72.26%; 21 yrs 27.74%, GPA was between 3.01
and 3.50 45.99%, and the most favorite and good at courses were Literature 39.42.
2. Factors influencing on selecting the research topics showed that the most
influencing factor was Independent Study Advisor factor with mean score at the high level
(xˉ = 4.09), followed by Students factor with mean score at the high level (xˉ = 3.99),
Environment and Current Values factor with mean score at the high level (xˉ = 3.91), and the
lowest influencing factor was Friends and Seniors factor with the mean score at the low level
(xˉ = 2.40), respectively.
Keywords: Factors, Influencing, Research topics, Thai language students, University of Phayao

บทนา
“มหาวิทยาลัยพะเยา หรือชื่อเดิมคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
หรือ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา จนเมื่อ
วั นที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วภู มิ พลอดุ ล ยเดช ได้ มี พระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลั ยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็ น “มหาวิทยาลั ย
พะเยา (University of Phayao)” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และประกาศเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ เปิดสอนทั้งสิ้น 15 คณะ และ 3 วิทยาลัย
หนึ่งในนั้นคือคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ให้ กั บนิสิ ตหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทย และนิ สิตหลั กสู ตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปริญญาตรี
คู่ขนาน 2 ปริญญา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา
หลั กสู ตรดั งกล่าวได้บรรจุรายวิชาต่ าง ๆ ไว้มากมาย โดยรายวิชาเฉพาะของสาขา
วิชาภาษาไทยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาแกน ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาระเบียบ
วิ ธี วิ จั ย ส่ วนในกลุ่ ม วิ ชาเอกบั งคั บ ได้ แก่ รายวิ ชาไวยากรณ์ ไทย ภาษาศาสตร์ ภ าษาไทย
การเขียนเชิงวิชาการ ฯลฯ ตลอดจนรายวิชาการศึ กษาอิสระและกลุ่มสุ ดท้าย คือ กลุ่มวิชา
เอกเลือกซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ทั้งกลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย จากที่กล่าวมาจะ
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เห็ นได้ ว่ านิ สิ ตสาขาวิ ชาภาษาไทยทั้ งสองหลั กสู ตรจ าเป็ นต้ องลงทะเบี ยนเรียนในรายวิ ชา
ระเบียบวิธีวิจัยและรายวิชาการศึกษาอิสระ เนื่องจากสาขาวิชาฯ ตระหนักถึงความสาคัญของ
การศึ กษาที่ ไม่ ได้ ถู กจากั ดเฉพาะแต่ เพี ยงการเรียนการสอนในชั้นเรียนเท่ านั้ น หากแต่ เห็ น
ความส าคั ญ ของการศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ วยตนเองหรื อการวิ จั ยอั น จะเป็ น บั น ไดขั้ น หนึ่ งที่ จะ
ช่วยให้ นิ สิ ตได้ รู้จั กการท างานที่ เป็ นระบบ มี การวางแผน และแก้ ไขปั ญ หาหรืออุ ปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นด้วยตนเองได้ในอนาคต ดั งที่ สุ ธีระ ประเสริฐสรรพ์ (2544, น. 9) ได้กล่าวว่า
“การวิจัย คือ ส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าให้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้”
ดังนั้น การผลิตผลงานวิจัยจึงเป็นการรองรับความสาคัญของการศึกษาสาหรับผู้เรียน
อีกทางหนึ่ งแต่ส าหรับนิ สิตระดั บปริญญาตรีนั้ น การผลิตผลงานวิจัยกลั บเป็ นเรื่องที่สร้าง
ปัญหาและภาระหนักใจเพิ่มให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาอื่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งการพิ จารณาเลื อกหั วข้ อในการท าวิ จั ย ซึ่ งนั บ ได้ ว่ าเป็ นอุ ปสรรคส าคั ญ ส าหรับ ผู้ เรี ยน
เนื่องจากการท าวิจัยไม่ ได้มี การอธิบายหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อการท าวิจัยไว้
อย่างชัดเจน เพราะตามปกติแล้วการทาวิจัยจะต้องเกิดจากความสนใจและความรู้พื้นฐานของ
ผู้วิจัยเป็นหลัก อีกทั้งเอกสารหรือตาราที่เกี่ยวข้องก็มีไม่มากนัก ทาให้นิสิตที่จาเป็นต้องผลิต
ผลงานวิจัยเกิดปัญหาว่าตนเองควรจะทาอย่างไรจึงจะถูกต้อง เหมาะสม และเกิดองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตนเองมากที่สุด
จากการศึกษาและรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง จะพบว่าการวิจัยเกี่ยวกั บ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อวิจัยของนิสิตยังไม่มี ผู้ใดศึกษาอย่างจริงจัง ดั งจะเห็นได้
จากงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตร เช่น
พศิน แตงจวง (2548) วิจัยเรื่องพัฒนาการของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ กีฑา สุภาพพรชัย (2537) การวิเคราะห์งานวิจัยทาง
การศึกษานอกระบบที่เกี่ยวกับภาคเหนือ ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษานอกระบบที่เกี่ยวกับภาคเหนือ ตลอดจน
ศุภชัย สิงห์โต (2538) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการวิจัยการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2546
ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา
แนวโน้ ม การวิ จั ยการศึ ก ษา ระหว่ างปี พ.ศ. 2536 – 2546 ตามทั ศนะของอาจารย์ ส าขา
ศึกษาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
หัวข้อในการทาวิจัย: กรณีศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
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หัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตโดยจะวิเคราะห์จากนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
2561 สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนในปี
การศึ ก ษา 2560 และปี ก ารศึ ก ษา 2561 เพื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง ทิ ศทางและแนวทางในการผลิ ต
ผลงานวิ จั ยอย่ างเป็ น ระบบ ตลอดจนเป็ นการสร้ างแรงจู งใจให้ กั บ นั กวิ จั ยรุ่ น ใหม่ ได้ ผลิ ต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สมมุติฐาน
ผู้เรียน กลุ่มเพื่อน อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (I.S.) สภาพแวดล้อมหรือค่านิยมใน
ปัจจุบัน และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทา
วิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ผู้เรียน
2. กลุ่มเพื่อนและรุน่ พี่
3. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (I.S.)
4. สภาพแวดล้อมหรือค่านิยมในปัจจุบัน
5. อื่น ๆ

ตัวแปรตาม

การเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสติ
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ ทราบถึ งปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการเลื อกหั วข้ อในการท าวิ จั ยของนิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปี การศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
พะเยา
2. ได้ น าผลการวิ เคราะห์ มาเป็ นข้ อมู ลเพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการแนะน าและพั ฒนา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการศึกษาอิสระได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3. ได้ เผยแพร่ ผลงานวิจั ยในวารสาร บู รณาการกับการเรียนการสอนและจั ดท าเป็ น
เอกสารประกอบการสอน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (นิ สิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ และ นิ สิตหลั กสู ตรการศึกษาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา และหลั กสู ตร
ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 144398 ระเบียบวิธีวิจัย
ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (AEC) จานวน 196 คน (ระบบบริการการศึกษา, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการศึ กษา เป็ นการเลื อกกลุ่ มตั วอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ นิสิตหลั กสู ตรการศึกษาบั ณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 144398 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษา
ที่ 2/2560 (AEC) และรายวิ ชา 144453 การศึ กษาอิ สระ ในภาคการศึ ก ษาที่ 2/2561 (AEC)
เพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด จานวน 137 คน (ระบบบริการการศึกษา, 2560)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บปั จจั ยหรื อปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อการเลื อกหรื อ
การตัดสินใจ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม หลั งจากนั้นสร้างกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย เพื่อสร้างแบบสอบถาม
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ตามกรอบแนวคิดการวิจัย หลั งจากนั้นน าแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาราย
จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์กับข้อคาถาม และการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามราย
ข้ อกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ห รื อจุ ดประสงค์ ที่ ต้ องการวั ด โดยใช้ สู ต ร IOC (Index ofItem-Objective
Congruence) และให้ ผู้ เชี่ ยวชาญหรื อ ผู้ รู้ ด้ า นการวั ด ผลและเนื้ อหา 3-5 คน พิ จ ารณาว่ า
เครือ่ งมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาตอบเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ อายุ
ส่วนที่ 2 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย ลักษณะค าตอบเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มี อิทธิพลต่อการ
เลือกหัวข้อในการทาวิจัย ลักษณะคาตอบเป็นแบบปลายเปิด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยา
2. น าแบบสอบถามฉบั บ สมบู รณ์ ไปใช้ในการเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ม ตั วอย่า งที่ ได้
กาหนดไว้
3. น าแบบสอบถามที่ ต อบเรีย บร้อ ยสมบู รณ์ จ านวน 137 ฉบั บ มาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูล มาตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถาม จัด ระบบข้อมู ล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1. ข้อมูล ทั่ วไปเกี่ยวกับ ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมู ล โดยการหา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการเลือก
หั ว ข้ อ ในการท าวิ จั ย : กรณี ศึ ก ษานิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ใช้ อ ธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะหรือ สถานภาพของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษา จะใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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2.2 การวิเคราะห์เนือ้ หาหรือข้อคาถามของแบบสอบถาม จะใช้การหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วจิ ัยจะกาหนดค่าของข้อคาถาม ดังนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยทีส่ ุด
1
คะแนน
การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.0 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2.3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลใช้
การพรรณนาวิเคราะห์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าร้อยละ (Percentage) คานวณได้จากสูตร (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550, น. 17)
F  100
n

สูตร P =
เมื่อ

P
F
n

แทน ร้อยละ
แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลค่าให้เป็นร้อยละ
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย (Mean) คานวณได้จากสูตร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, น. 297)
สูตร

X
N
X = ค่าเฉลี่ยของคะแนน
 X = ผลรวมของคะแนน
N = จานวน
X=
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คานวณได้จากสูตร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, น. 297)
สูตร

N  x 2 − ( x )

2

S.D. =

S.D. =

N (N − 1)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 (X - X) = ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย
N =
จานวน

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย: กรณีศึกษานิสิต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
ความถี่
1. เพศ
1.1 ชาย
20
1.2 หญิง
117
รวม
137
2. อายุ
2.1 20 ปี
0
2.2 21 ปี
38
2.3 22 ปี
99
2.4 23 ปี
0
2.5 24 ปี
0
2.6 25 ปี
0
รวม
137
3. เกรดเฉลีย่ สะสม
3.1 ต่ากว่า 2.00
0

ร้อยละ
14.60%
85.40%
100.00%
0.00%
27.74%
72.26%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
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รายการ
3.2 2.00 – 2.50
3.3 2.51 – 3.00
3.4 3.01 – 3.50
3.5 3.51 – 4.00
รวม

ความถี่
13
42
63
19
137

ร้อยละ
9.49%
30.66%
45.99%
13.87%
100.00%

รวม

33
54
17
33
0
137

24.09%
39.42%
12.41%
24.09%
0.00%
100.00%

4. เนือ้ หาวิชาที่ชอบและถนัดที่สุด
4.1 หลักภาษาและภาษาศาสตร์
4.2 วรรณกรรมและวรรณคดี
4.3 การใช้ภาษา
4.4 คติชนและวัฒนธรรมทางภาษา
4.5 อื่น ๆ

จากตารางที่ 1 สรุปได้ดังนี้
1. เพศ ของนิ สิตระดั บปริญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.40 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 14.60
2. อายุ ของนิสิตระดั บปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปี การศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ส่วนใหญ่ อายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.26 และ
อายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.74 ช่วงอายุ อื่น ๆ ไม่ปรากฏ
3. เกรดเฉลี่ยสะสม ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยพะเยา พบว่ า ส่ วนใหญ่ อยู่ ระดั บ 3.01 – 3.50
คิดเป็นร้อยละ 45.99 รองลงมา คือ ระดับ 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 30.66 ถัดมา คือ ระดับ
3.51 – 4.00 คิดเป็ นร้อยละ 13.87 และ สุดท้าย คือ ระดับ 2.00 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 9.49
และไม่ปรากฏว่ามีนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับต่ากว่า 2.00
4. เนือ้ หารายวิชาที่ชอบและถนัดที่สุด ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ส่วนใหญ่ชอบและถนัด
รายวิชา วรรณกรรมและวรรณคดี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.42 รองลงมาพบว่ามี 2 รายวิชา
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ที่นิสิตมีความชอบและถนัดเท่ากัน คือ รายวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ และ รายวิชาคติชน
และวัฒนธรรมทางภาษา คิดเป็นร้อยละ 24.09 เท่ากัน และรายวิชาการใช้ภาษา เป็นรายวิชาที่
นิสิตมีความชอบและถนัดน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.41 ส่วนรายวิชาอื่น ๆ ไม่ปรากฏ
ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย: กรณีศึกษา
นิสิตระดับปริญ ญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยด้านผูเ้ รียน
ข้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย

1
2
3
4
5
6

ระดับความ
คิดเห็น
ผู้เรียน
S.D.
xˉ
เลือกหัวข้อในการทาวิจัยที่สอดคล้องกับเพศของตนเอง 3.69
0.87
เลือกหัวข้อในการทาวิจัยที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง
3.98
0.77
เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามความสนใจของตนเอง
4.38
0.67
เลื อ กหั ว ข้ อ ในการท าวิ จั ย จากความต้ อ งการในการ 4.00
0.74
แสวงหาองค์ความรูใ้ หม่
เลือกหัวข้อในการท าวิจัยโดยพิ จารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ 3.66
0.80
ทางการเรียนของตนเอง
เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามความถนัดของตนเอง
4.25
0.70
เฉลี่ยรวม
3.99
0.44

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปี การศึ กษา 2561 สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา ด้ านผู้ เรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.99) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทั้ง 6 ปั จจัย เรียงล าดั บค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดั งนี้ เลือกหัวข้อในการท าวิจัยตาม
ความสนใจของตนเอง (xˉ = 4.38) รองลงมา คือ เลือกหัวข้อวิจัยในการทาวิจัยตามความถนัด
ของตนเอง (xˉ = 4.25) เลือกหัวข้อในการทาวิจัยจากความต้องการในการแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ (xˉ = 4.00) เลือกหัวข้อในการทาวิจัยที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง (xˉ = 3.98) เลือกหัวข้อ
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ในการทาวิจัยที่สอดคล้องกับเพศของตนเอง (xˉ = 3.69) และสุดท้าย คือ เลือกหัวข้อในการทา
วิจัยโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง (xˉ = 3.66) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนและรุน่ พี่
ข้อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย

ระดับ
ความคิดเห็น
S.D.
xˉ

กลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่
1
เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามเพื่อนหรือคาแนะนาของเพื่อน 2.40
2 เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามรุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษา
2.40
เฉลี่ยรวม 2.40

แปล
ความหมาย

1.07
1.07
1.07

น้อย
น้อย
น้อย

จากตาราง 3 สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านกลุ่มเพื่อนและ
รุ่นพี่ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (xˉ = 2.40) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บน้อยทั้ง 2 ปั จจัย คือ เลื อกหั วข้อในการท าวิจัยตามเพื่อนหรือค าแนะน าของเพื่ อน และ
เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามรุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ (xˉ = 2.40)
ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (I.S.)
ข้อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (I.S.)
1 เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามคาแนะนาของอาจารย์
2 เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามความถนัดเฉพาะด้าน
ของอาจารย์
เฉลี่ยรวม

ระดับ
แปล
ความคิดเห็น ความหมาย
S.D.
xˉ
4.09

0.86

มาก

4.09
4.09

0.86
0.86

มาก
มาก
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จากตาราง 4 สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย (I.S.) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.09) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ปัจจัย คือ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามคาแนะนาของอาจารย์
และ เลือกหั วข้อในการท าวิจั ยตามความถนั ดเฉพาะด้ านของอาจารย์ ซึ่ งมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากั น
คือ (xˉ = 4.09)
ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหรือค่านิยมในปัจจุบัน
ข้อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย

สภาพแวดล้อมหรือค่านิยมในปัจจุบัน
1 เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามทฤษฎีทางวิชาการ
2 เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องอื่น
3 เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามกระแสนิยมของสังคมปัจจุบัน
4 เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามความน่าสนใจของข้อมูล
5 เลือกหัวข้อในการทาวิจัยเพราะตระหนักในคุณค่าของข้อมูล
เฉลี่ยรวม

ระดับ
แปล
ความคิดเห็น ความหมาย
S.D.
xˉ
3.96
3.66
3.66
4.13
4.12
3.91

0.79
0.93
0.93
0.68
0.65
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5 สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปี การศึ กษา 2561 สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยพะเยา ด้ านสภาพ
แวดล้ อมหรื อค่ านิ ยมในปั จจุ บั น โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก (xˉ = 3.91) ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ปัจจัย เรียงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย
ได้ดังนี้ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามความน่าสนใจของข้อมูล (xˉ = 4.13) รองลงมา คือ เลือก
หัวข้อในการทาวิจัยเพราะตระหนั กในคุณค่าของข้อมูล (xˉ = 4.12) เลือกหัวข้อในการทาวิจัย
ตามทฤษฎีทางวิชาการ (xˉ = 3.96) และสุดท้าย คือ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามกระแสนิยม
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ของสังคมปัจจุบัน และ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องอื่น ซึ่งพบว่า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (xˉ = 3.66) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย : กรณีศกึ ษานิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ความแปลกใหม่และสภาพแวดล้อม
2. ความถนัดของตนเองและตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ความท้าทายที่ได้ออกจากกรอบของตนเอง เพื่อให้ได้ความรู้ที่แปลกใหม่
4. คุณค่าของเรื่องที่จะศึกษาวิจัย
5. หัวข้อที่สนใจและสามารถทาได้จริง
6. ตามความสนใจของคนปัจจุบัน
7. ความเป็นจริงของสังคมในสมัยปัจจุบัน
8. อาจารย์ควรเลือกหัวข้อวิจัยให้เพราะเมื่อนิสิตไปเสนออาจไม่ตรงตามความ
สนใจของอาจารย์
9. เนื่องจากมีการจากัดหัวข้อหลายเรื่อง ทาให้ตอ้ งคิดหัวข้อใหม่และทาให้ต้องทา
วิจัยในหัวข้อที่ไม่ประสงค์จะวิเคราะห์
10. เรื่องที่ทาน่าสนใจและเป็นเรื่องที่แปลกใหม่
11. เป็นเนือ้ หาที่ไม่มีใครเคยทามาก่อน
12. ทัศนะของคนไทยที่มีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ขณะนั้น
จากข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาในเรื่องที่แปลกใหม่ ยังไม่เคยมีใครศึกษา รวมถึงเป็น
เรื่องที่ท้าทายความสามารถของตน อันจะทาให้ผู้วิจัยจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้องค์ความรู้
ใหม่ และน่าสนใจ ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการทาวิจัยที่ผู้ศึกษาส่วนใหญ่ต้องการ หรือ
หัวข้อที่กาลังอยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นเรื่องที่ทันต่อยุคสมัย ทันต่อเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่มีคุณค่า มีประโยชน์สามารถนามาเป็นประเด็นสาหรับ
การศึกษาค้นคว้าได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์สามารถนาผลการวิจัยไปประยุ กต์ใช้ได้ ตลอดจน
มีคาแนะนาบางส่วนที่ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยกาหนดหัวข้อหรือ
ประเด็นในการวิจัยให้ เพื่อลดเวลาในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนหัวข้อวิจัย
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อภิปรายและสรุปผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกหัวข้อใน
การท าวิจัย: กรณี ศึก ษานิสิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 4 ปี ก ารศึก ษา 2561 สาขาวิช า
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า 1) เพศ เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40 เพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 14.60 2) อายุเฉลี่ย พบข้อมูล 2 ช่วงอายุ คือ อายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.26 และ
อายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.74 3) เกรดเฉลี่ยสะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3.01 – 3.50 คิดเป็น
ร้ อยละ 45.99 และ 4) เนื้ อหารายวิ ชาที่ ชอบและถนั ด ที่ สุ ด คื อ รายวิ ช าวรรณกรรมและ
วรรณคดี คิดเป็นร้อยละ 39.42
ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การเลื อกหั วข้ อในการท าวิ จั ย: กรณี ศึ กษานิ สิ ตระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่
1. ปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กหั วข้ อ ในการท าวิ จั ย อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง คื อ ปั จจั ย
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (I.S.) พบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.09)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (I.S.)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.09) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทั้ง 2 ปัจจัย คือ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามคาแนะนาของอาจารย์ และ เลือกหัวข้อใน
การทาวิจัยตามความถนัดเฉพาะด้านของอาจารย์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ (xˉ = 4.09)
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยอันดับที่สอง คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน
พบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.99)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปี การศึ กษา 2561 สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา ด้ านผู้ เรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.99) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทั้ง 6 ปั จจัย เรียงล าดั บค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดั งนี้ เลือกหัวข้อในการท าวิจัยตาม
ความสนใจของตนเอง (xˉ = 4.38) รองลงมา คือ เลือกหัวข้อวิจัยในการทาวิจัยตามความถนัด
ของตนเอง (xˉ = 4.25) เลือกหัวข้อในการทาวิจัยจากความต้องการ ในการแสวงหาองค์ความรู้
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ใหม่ (xˉ = 4.00) เลือกหัวข้อในการทาวิจัยที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง (xˉ = 3.98) เลือกหัวข้อ
ในการทาวิจัยที่สอดคล้องกับเพศของตนเอง (xˉ = 3.69) และสุดท้าย คือ เลือกหัวข้อในการทา
วิจัยโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง (xˉ = 3.66) ตามลาดับ
3. ปั จจั ยที่มี อิทธิพลต่อการเลือกหั วข้ อในการท าวิจัยอั นดั บที่ สาม คือ ปั จจัยด้ าน
สภาพแวดล้อมหรือค่านิยมในปัจจุบัน พบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.91)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปี การศึ กษา 2561 สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยพะเยา ด้ านสภาพ
แวดล้ อมหรื อค่ านิ ยมในปั จจุ บั น โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก (xˉ = 3.91) ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ปัจจัย เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้ดังนี้ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามความน่าสนใจของข้อมูล (xˉ = 4.13) รองลงมา คือ เลือก
หัวข้อในการทาวิจัยเพราะตระหนั กในคุณค่าของข้อมูล (xˉ = 4.12) เลือกหัวข้อในการทาวิจัย
ตามทฤษฎีทางวิชาการ (xˉ = 3.96) และสุดท้าย คือ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามกระแสนิยม
ของสังคมปัจจุบัน และ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องอื่น ซึ่งพบว่า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (xˉ = 3.66) ตามลาดับ
4. ปั จจัยที่มี อิทธิพลต่ อการเลือกหัวข้อในการท าวิจัยอันดั บสุ ดท้าย คือ ปั จจัยด้าน
กลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่ พบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (xˉ = 2.40)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านกลุ่มเพื่อน
และรุ่นพี่ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (xˉ = 2.40) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อยทั้ง 2 ปัจจัย คือ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามเพื่อนหรือคาแนะนาของเพื่อน
และ เลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามรุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ (xˉ = 2.40)
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย: กรณีศึกษานิสิต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา” ผู้วจิ ัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย: กรณีศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้ นปี ที่ 4 ปี การศึ ก ษา 2561 สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา”
ในภาพรวมพบว่า นิ สิ ตระดั บปริ ญ ญาตรี ชั้ นปี ที่ 4 ปี การศึ กษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย
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คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.40
มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.26 เกรดเฉลี่ยสะสม ส่วนใหญ่ อยู่ระดับ 3.01 – 3.50
คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.99 และเนื้ อหารายวิ ชาที่ ชอบและถนั ดที่ สุ ด พบว่ า ส่ วนใหญ่ และถนั ด
รายวิชา วรรณกรรมและวรรณคดีมากที่สุ ด คิดเป็ นร้อยละ 39.42 สอดคล้องกับที่ ชานาญ
รอดเหตุภัย (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยแนวคิดจากวิถีชีวิตของคนในสังคมที่พบได้จานวน
มากในงานวิจัยทางภาษาไทย เพราะเป็นการวิเคราะห์แนวคิด ภาพสะท้อน โลกทัศน์ ที่เกี่ยวกับ
ชีวิตมนุษย์มักจะเป็นการวิจัยที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าใจง่าย ดังนั้น การวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรม
และวรรณคดี ไม่ ว่ าจะเป็ นวรรณกรรมดั้ งเดิ ม วรรณกรรมปั จจุ บั น หรื อวรรณกรรมแปล
จากต่ างประเทศ ก็ มั ก จะถู ก หยิ บ ยกมาท าเป็ น หั วข้ อในการวิ จั ย อย่ า งแพร่ ห ลายตั้ งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
ส่วนปั จจัยที่ มี อิ ทธิพลต่อการเลื อกหั วข้อในการท าวิจัยของนิ สิตระดั บปริญ ญาตรี
ชั้ นปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา
พบค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (I.S.) โดยรวมอยู่ในระดั บมาก
(xˉ = 4.09) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน พบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.99) ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงแรงจูงใจหรื อแรงกระตุ้นที่มักจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นหรือผลั กดั นให้เกิดเป็ นพฤติกรรม
ดังจะเห็นได้จากการที่ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือตัวผู้เรียน เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน จึงแสดงให้เห็นได้ว่า
ปัจจั ยทั้งสองด้ านนี้ สอดคล้องกั บแนวคิ ด ทฤษฎี แรงจู งใจ ดั งที่ ปราณี รามสู ต และจารัส
ด้วงสุวรรณ (2545, น. 212) และ สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, น. 157) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ
ว่าเป็นแรงกระตุ้นหรือผลั กดั นให้เกิดพฤติกรรม โดยอาจจะเกิดจากสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น สิ่งเร้า
ภายนอก หรือสิ่งเร้าภายในซึ่งเป็นแรงจูงใจที่มาจากตัวบุคคล อันเป็นแรงขับที่ทาให้บุคคลนั้น
แสดงพฤติ ก รรมที่ ห ลากหลายออกมา เช่ น ความสนใจ ความกระหายใคร่ รู้ ความตั้ งใจ
ความพอใจ เป็นต้น ซึ่งหากมีการเสริมสร้างให้มีแรงจูงใจภายในมากจะเป็นพลังผลักดันให้ทา
อะไรได้ ดี ม ากขึ้ น ดั งนั้ น การที่ ผู้ เรี ยนได้ รั บ แรงผลั ก ดั น หรื อการกระตุ้ น ที่ ดี จากอาจารย์
ประกอบกับความกระหายใคร่รู้ ความขยันหมั่นเพียรของผู้เรียนในการที่จะเปิดรับแนวความคิด
ที่หลากหลาย ย่อมเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์หรือแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นศึกษา
องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสอดคล้องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ดังที่ สุทธิยา จองสว่าง (2540) สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ
(2538) ได้ ศึ ก ษาไว้ และผลการวิ จั ยที่ พบมากที่ สุ ด คื อ ปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ตนเอง เช่ น
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ความพร้อมทางด้านพื้นความรู้ ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ ความต้องการของตนเอง
สถานภาพส่วนตัว เป็นต้น
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัยที่
พบว่ามี ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ด คื อ ปั จจั ยด้ านกลุ่ มเพื่ อนและรุ่นพี่ พบค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บน้ อย
(xˉ = 2.40) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าทั้ง 2 ปัจจัย คือ เลือกหัวข้อในการทาวิจัย
ตามเพื่อนหรือคาแนะนาของเพื่อน และเลือกหัวข้อในการทาวิจัยตามรุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยเท่ากัน (xˉ = 2.40) ซึ่งจะใกล้เคียงกับงานวิจัยของ ผการัตน์ มีหาร
(2536) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยครูของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สายครุศาสตร์ ซึ่งพบว่า หนึ่งในปัจจัยที่ทาให้ผู้เรียนเลือกเข้ามาศึกษาต่อนั้น เพื่อนเป็น
เพียงหนึ่งในปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อการตั ดสินใจเท่านั้นแต่ไม่ ได้เป็ นปั จจัยแรกในการตั ดสินใจ
เพราะนอกจากเรื่องเพื่ อนแล้ ว ยั งมี ปั จจั ยอื่ นที่ ส าคั ญ กว่า เช่น เพศ ภู มิ ล าเนา ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน สาขาวิชา อาชีพ รายได้ หรือการศึกษาของบิดามารดา
จากที่กล่าวมา จะพบว่า ผลการวิจัยในครั้งนี้อาจจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิด
การเลือกหัวข้อ การวิจัยที่แตกต่างกันออกไปตามความสนใจของนิสิต แม้กระทั่งการกาหนด
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัย ก็มักจะมีการคิดที่เป็ นระบบ และ/หรือสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริบทแวดล้อมของตนเองเป็นส่วนใหญ่ อันจะเป็นการเอื้อประโยชน์
แก่การนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทหรือการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดคุณค่าแก่งานวิชาการ
หรือการบูรณาการกับการเรียนของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อในการทาวิจัย: กรณีศึกษานิสิต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา” ผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1.1 สามารถน าผลการวิจั ยไปใช้ เ ป็น แนวทางในการแนะน าและพัฒ นาการ
จัด การเรีย นการสอนในรายวิช าระเบีย บวิธ ีวิจัย และการศึก ษาอิส ระได้อ ย่า งถูก ต้อ ง
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
1.2 สามารถนาผลการวิจัยไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พร้อมทั้ง บูรณา
การกับการเรียนการสอนและจัดทาเป็นเอกสารประกอบการสอนได้
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1.3 สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการสะท้อนแนวโน้ม การวิจัยของสาขาวิช า
ภาษาไทยในบริบ ทแวดล้อมที่ต่า งกัน เพื่อเป็น การเปิด โลกทัศน์ในการผลิต ผลงานวิจัยที่
หลากหลายให้กับผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแนวโน้ ม ของการเลื อ กหั ว ข้ อ การวิ จั ย ของนิ สิ ต
สาขาวิชาภาษาไทยในชัน้ ปีที่ต่างกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการวิจัยที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละช่วงเวลา หรือในบริบทแวดล้อมที่ตา่ งกัน

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะศิลปศาสตร์ ประจาปี
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เอกสารอ้างอิง
กีฑา สุภาพพรชัย. (2537). การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษานอกระบบที่เกี่ยวกับ
ภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ชานาญ รอดเหตุภัย.(2553). การวิจัยทางภาษาไทย: หลักการและวิธีดาเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพทาง ภาษาไทย ไทยคดีศกึ ษา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วัฒนธรรม ศาสตร์และศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราณี รามสูต และจารัส ด้วงสุวรรณ. (2545). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์.
ผการัตน์ มีหาร. (2536). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
ครู: ศึกษาเฉพาะกรณี นักศึกษาสายครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ในสหวิทยาลัยอีสาน
เหนือ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

88 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

พศิน แตงจ้วง. (2548). รายงานการวิจัย เรื่อง พัฒนาการของรูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
มนสิช สิทธิสมบูรณ์. (2550). ระเบียบวิธีวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 8). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
ระบบบริการการศึกษา. (2560). สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2560, สืบค้นจาก
www.reg.up.ac.th
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีรยาสาส์น.
ศุภชัย สิงห์โต. (2538). แนวโน้มการวิจัยการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2546.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
สิทธิโชค วรานุสันติกุล. (2546). จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.
สุทธิยา จองสว่าง. (2540). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เอกชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพฯ.
สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ. (2538). ศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัยต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. (2544). สนุกกับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย.

