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สินค้าหรือบริการที่ดีแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการได้แล้ว ย่อมเป็นการดีต่อผลลัพธ์ ความผูกพันธ์ และ  
มิตรภาพกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 “ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เป็นผู้ใช้ หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือหนังสือเวียน ต้องมีหน้าที่ ส ารวจตรวจสอบ และทบทวน 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุง หรือจัดประกาศขึ้นใหม่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือ
สอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบัน โดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของผู้รับบริการ  
(ลูกค้า) เป็นส าคัญ” จากหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ซึ่งได้หยิบยกมาจาก
เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร: การท าผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ (เสถียร คามีศักดิ์, 
2557)  

ดังนั้นแล้วผู้ให้บริการย่อมมีหน้าที่ปรับปรุง พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ดีแก่
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ จึงท าให้เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ : การให้บริการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์
ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ฉบับนี้เกิดขึ้นมา เพ่ือศึกษา ค้นหาสาเหตุ 
หรือปัจจัยของปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ซึ่งจะน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจ แล้วน าไป
ไปปรับปรุง รักษา และพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ให้การบริการที่ดีมีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

ผู้จัดท าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อผู้
ให้บริการและองค์กรได้น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งการบริการที่ดี ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้รับบริการต่อไป 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษาของสถาบัน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของสถาบัน ให้
ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้มีด าริให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร และนักศึกษา ของสถาบัน 
ด าเนินการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการการท าวิทยานิพนธ์ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน 

สถาบันจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ในระบบการเขียน
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) อย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผล
บังคับใช้งาน ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

หลังจากการเปิดใช้บริการระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) มาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งนั้น ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้พบเจอปัญหาการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ มาก
พอสมควร จึงไดป้รึกษากับผู้บริหารส านัก และผู้ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ
การเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) เพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านการให้บริการให้ค าปรึกษา
การท าวิทยานิพนธ์ เป็นระยะ ๆ ตลอดมา จึงได้มีข้อเสนอแนวทางในการเก็บรวบรวมประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้ค าปรึกษา โดยการจดบันทึก
ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการมาใช้บริการ ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ข้อมูลจ านวน
นักศึกษาที่ใช้งานระบบ ข้อมูลผู้ให้บริการค าปรึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ 
ความสัมพันธ์ และด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้ตรงจุด และหาวิธี แนวทางใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการ
ให้บริการ 
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"การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบ ISO 9001 : 2015" จะต้องด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งด้านคุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุนและราคา 
รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่จะกระทบต่อความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งความเชื่อม่ันในศักยภาพและ
ประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งจะมีผลต่อความยั่ งยืนและการเติบโตทางธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งอีกด้วย 
(ไทยเทรนนิ่ ง โซน , 2562) จากข้อความข้างต้น  ด้วยส านักเองได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 9001:2015 และความพึงพอใจของลูกค้าก็เป็นหนึ่งในข้อก าหนด จึงน ามาซึ่งการศึกษาวิเคราะห์
งานในครั้งนี ้เพ่ือให้บริหารความพึงพอใจและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปริมาณปัญหาจากการให้บริการ แบ่งแยกปัญหาการใช้บริการออกเป็น
กลุ่ม ๆ ของปัญหา โดยจ าแนกตาม กลุ่มของปัญหา และคณะ 

2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุน ในการปรับปรุงการให้บริการให้ค าปรึกษาการท า
วิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ให้มีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุน เพ่ือหาแนวทาง รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ รองรับ
การให้บริการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Thesis) 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

การศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี ้มุ่งหวังประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
1. ทราบถึงสาเหตุ และปัญหาในการใช้งานระบบ รวมทั้งข้อมูลสรุปจากบริการให้ค าปรึกษาการ

ท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) จากการเก็บข้อมูล
จากผู้รับบริการ 

2. เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. เป็นข้อมูลในการวางแผนรูปแบบการด าเนินการให้ค าปรึกษาแบบใหม่ ๆ ในอนาคต 
4. เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อใช้ในการออกระเบียบ ข้อปฏิบัติเชิงนโยบาย ในระดับหน่วยงาน และ

สถาบัน  
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

งานศึกษาวิเคราะห์ฉบับนี้มีขอบเขตการศึกษาอยู่ภายใต้การให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์
ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(version : e-Thesis) ซึ่งมีช่องทางให้ค าปรึกษาผ่านทางช่องทางต่าง  ๆ คือ การให้บริการเป็น
รายบุคคล ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Clinic) โทรศัพท์ email และ inbox ของ facebook 

ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้  จะเน้นไปที่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ให้บริการค าปรึกษาผ่านทาง การให้บริการเป็นรายบุคคล ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Clinic) 
และการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 3 มีนาคม 2563 
เป็นหลัก และข้อมูลประกอบจาก ข้อมูลผู้อบรมการใช้งานในแต่ละครั้ง ข้อมูลผู้ใช้งานจากระบบ และ
ข้อมูลชั่วโมงการให้บริการ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ  

ค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้ ได้ถูกเก็บรวบรวมและใช้อ้างอิง เพ่ือให้เข้าใจใน
ความหมายเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

 
สถำบันฯ หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ส ำนักฯ หมายถึง ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
คณะ/ส ำนัก หมายถึง หน่วยงาน ในระดับ คณะ ส านัก วิทยาลัย ภายใต้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กองบริกำรฯ หมายถึง กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ส ำนักบรรณสำรกำร
พัฒนำ 

หมายถึง ส านักบรรณสารการพัฒนา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระบบ e-Thesis  ระบบการ เขี ยนวิ ทยานิ พนธ์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์   
(e-Thesis) 

ระบบทะเบียนฯ หมายถึง ระบบบริการการศึกษา(REG) 
ระบบ MIS หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
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ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ดูแลระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Thesis) ของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เจ้ำหน้ำที่กองบริกำรฯ หมายถึง เจ้าที่ของกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เจ้ำหน้ำที่บรรณำรักษ์ หมายถึง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ของส านักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เจ้ำหน้ำที่คณะ/ส ำนัก หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในระดับ คณะ ส านัก 
วิทยาลัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้ใช้งำน หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากร หรือผู้
ที่ มี สิ ทธิ์ ใ ช้ ง าน  ระบบการ เขี ยนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) 

คลินิก e-Thesis หมายถึง จุดให้บริการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วย
ระบบการ เขี ยนวิ ทยานิ พนธ์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์   
(e-Thesis) 
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บทท่ี 2  
เอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพของการให้บริการระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ตามแนวคิด e-Service Quality กรณีศึกษา : นักศึกษาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561) 
จากบทสรุปของงานวิจัยส่วน ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Thesis) นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบการเขียน
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 70.86 (อ้างอิงข้อมูลจาก
หัวข้อ 5.1.2 หน้า 90) พบว่า  

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Thesis) ของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งตามฟังก์ชั่นการใช้งาน พบว่ามีระดับความรู้ความ
เข้าใจ อยู่ในช่วง 49% - 65% (อ้างอิงข้อมูลจากหัวข้อ 5.1.2 หน้า 90) ได้แก่  

1. ฟังก์ชั่นเพิ่มและแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์  
2. ฟังก์ชั่นเพิ่มและแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ  
3. ฟังก์ชั่นบันทึกเข้าระบบคลาวด์  
4. ฟังก์ชั่นส่งให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่อนุมัติ  
5. ฟังก์ชั่นตรวจอักขราวิสุทธิ์ให้อัตโนมัติ 
6. ฟังก์ชั่นขออนุมัติแก้ไขวิทยานิพนธ์  

ระดับความสามารถในการใช้เครื่องมือของ Microsoft Word ในการจัดรูปแบบของนักศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษามีระดับความสามารถการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับใช้งานเป็น 
อยู่ในช่วง 50% - 76% (อ้างอิงข้อมูลจากหัวข้อ 5.1.2 หน้า 90) ได้แก่ 

1. การใช้แถบเครื่องมือ View  
2. การใช้เครื่องมือ Styles  
3. การใช้เครื่องมือ Breaks 
4. การแทรกตาราง 
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5. การสร้างค าอธิบาย (Caption) และสารบัญตาราง/ภาพ  
6. การใส่เลขหน้าและการจัดการเลขหน้า  
7. การท าหน้าแนวนอน 
8. การท าเชิงอรรถ  

ระดับความสามารถในการใช้เครื่องมือในการท าบรรณานุกรม นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Endnote/Mendeley/Zotero) พบว่าอยู่ในระดับใช้งานไม่เป็น อยู่ในช่วง 50% - 53% (อ้างอิง
ข้อมูลจากหัวข้อ 5.1.2 หน้า 90) ได้แก่ 

1. การท า Library  
2. การอ้างอิงในเนื้อหา (Citation) 
3. การท าบรรณานุกรม (Bibliography 

 
จากส่วนสรุปการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ

ของการให้บริการระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม แสดงถึงความไม่พึงพอใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) 
ด้านความสามารถของระบบ (System Availability) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ (Contact) ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการ (Responsiveness) 
ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) ด้านความเชื่อถือ (Trust) 

จากส่วนสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับปัจจัยด้านคุณภาพของ
การให้บริการระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) พบว่า นักศึกษาไม่พ่ึงพอใจ ใน
ด้านบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการ (Responsiveness) และด้าน
ความสามารถของระบบ (System Availability) โดยในด้านบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) นักศึกษา
ไม่พึงพอใจในเรื่องระบบช่วยลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับคณะ โดยมีช่องว่างระหว่างระดับ
ความหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาสูงที่สุด ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของคณะ
ยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Thesis) ที่ชัดเจน ในด้านความสามารถของระบบ (System Availability) นักศึกษาไม่พึงพอใจใน
เรื่องระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพระหว่างการใช้งาน และสามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิ เช่น อุปกรณ์/โปรแกรม Microsoft Word ของ
ผู้ใช้งานระบบไม่รองรับกับ Version ของระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)  การ
ตั้งชื่อไฟล์ยาวเกินไป และอาจรวมถึงระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Thesis) ยังมี
ข้อบกพร่องบางส่วนอยู่ และด้านการตอบสนองต่อการให้บริการ (Responsiveness) นักศึกษาไม่พึง
พอใจในเรื่องความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งอาจจะเกิด
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จากปัจจุบันนักศึกษาผู้ใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) มีจ านวนมาก แต่
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบดังกล่าวโดยตรงมีจ านวนน้อยมาก ซึ่งนอกจากจะดูแล ระบบการเขียน
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) แล้วยังมีภาระงานในส่วนอื่น ๆ อีก ท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาผู้ใช้งานระบบในเรื่องการติดต่อกลับได้รวดเร็ว 
 "ข้อบังคับสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2563" (2563) หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องวิทยานิพนธ์ โดยการก าหนดรายละเอียดระเรียบ เงื่อนไข 
ข้อก าหนด ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ของผู้ที่จะต้องท าวิทยานิพนธ์นั้น ผู้ศึกษาแบ่งช่วงระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ออกเป็น 3 ช่วง อัน
ได้แก่ ช่วงก่อนการท าวิทยานิพนธ์ ช่วงจัดท าหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และช่วงจัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในลักษณะตารางสรุปตาม ตำรำงท่ี 2.1 โดยขอใช้ค าอธิบายความหมายของ
แผนการศึกษา ดั่งนี้ 

แผน ก1 หมายถึง ระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ ก1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)  
แผน ก2 หมายถึง ระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน 1 หมายถึง ระดับปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ 1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)  
แผน 1 หมายถึง ระดับปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ 2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
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ตำรำงท่ี 2.1 สรุปรายละเอียดข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์ 

เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

ก่อนท ำวิทยำนิพนธ์  

นักศึกษาสามัยระดับปรญิญาโท แผน ก2 จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีคณะทีเ่ข้าศึกษา โดย
ผ่านอาจารย์ผูส้อนวิทยานิพนธ์ส่วนแรกเพื่อพิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการ
อนุมัติ ภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดรู้อน) นับจากภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาครบถ้วน 

 
/ 

  
ข้อ 32 ย่อหน้าท่ี 1 

นักศึกษาสามญัระดับปรญิญาโท แผน ก1 จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีคณะที่เข้าศึกษา โดย
ผ่านอาจารย์ผูส้อนวิทยานิพนธ์ส่วนแรกเพื่อพิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการ
อนุมัติ ภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดรู้อน) นับตั้งแต่ภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

/ 
   

ข้อ 32 ย่อหน้าท่ี 2 

ให้คณบดีคณะที่เขา้ศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจากอาจารย์ประจ าหลักสตูร โดยอาจมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบันด้วยก็ได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าแนะน า ควบคุมการค้นค้าและการเขียนวิทยานิพนธ์ ในกรณีจ าเป็นคณบดีคณะที่เข้า
ศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ไดต้ามความเหมาะสม 

/ / 
  

ข้อ 32 ย่อหน้าท่ี 3 

ระดับปริญญาโท ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่
มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีที่เข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได ้

/ / 
  

ข้อ 32 ย่อหน้าท่ี 4 
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เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

นักศึกษาสามญัระดับปรญิญาเอก ศึกษาหมวดต่าง ๆ ครบถ้วน ไดส้อบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ
สอบขั้นตอน (Preliminary Examination) ผา่นแล้วตามข้อก าหนดของหลักสูตรนั้น ๆ จะต้องเสนอหวัข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยผ่านอาจารยผ์ู้สอนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารย์ผู้แนะน าเพื่อ
พิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องไดร้ับการอนุมตัิภายใน 2 ภาคการศกึษา (ไม่นับภาค
ฤดูร้อน) นับจากภาคทีส่อบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบขั้นตอน (Preliminary Examination) 
ผ่าน 

   
/ ข้อ 33 ย่อหน้าท่ี 1 

นักศึกษาสามญัระดับปรญิญาเอก ที่เรียนตามแผนทีไ่ม่ต้องศึกษารายวิชา การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือตามประกาศของคณะ ท้ังนี้ จะต้องเสนอหัวข้อและเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร โดยผ่านอาจารยผ์ู้สอนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารย์ผู้แนะน าเพื่อพิจารณาด าเนินการ
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องไดร้ับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดรูอ้น) นับจากภาค
ที่สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่าน 

  
/ 

 
ข้อ 33 ย่อหน้าท่ี 2 

ให้คณบดีคณะที่เขา้ศึกษาตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลัก
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันด้วยก็ได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าแนะน า ควบคมุการค้นค้าและการเขียน
วิทยานิพนธ ์ในกรณีจ าเป็นคณบดคีณะที่เข้าศึกษาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธไ์ด้ตามความเหมาะสม 

  
/ / ข้อ 33 ย่อหน้าท่ี 3 



 

 

การศึกษาวิเคราะห์ : การให้บรกิารปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ::  

10 

เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

ระดับปริญญาเอก ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณี
ที่มีความจ าเป็นและมีเหตผุลสมควร คณบดคีณะที่เข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรสั่ง
การให้ขยายระยะเวลาการสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้ 

  
/ / ข้อ 33 ย่อหน้าท่ี 4 

ระดับปริญญาโท แผน ก1 .ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (3 หน่วยกิต) ไดต้ั้งแต่ภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษา หรือเมื่อสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่าน 

/ 
   

ข้อ 36(1) ย่อหน้าท่ี 1 

นักศึกษาสามญัระดับปรญิญาโทที่เลือกแผนที่ต้องท าวิทยานิพนธ์ท่ีไม่มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยในหมวดวิชาหลักครบทุกวิชา ไม่ต่ ากว่า 3.30 และแต่ละวิชาตอ้งไม่ต่ ากว่า "B" 

/ / 
  

ข้อ 44 ย่อหน้าท่ี 1 

ช่วงจัดท ำหัวข้อและเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์            

ระดับปริญญาโท หลังจากท่ีไดร้ับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ ์ให้เป็นอ านาจของคณบดีคณะที่เข้าศึกษา 

/ / 
  

ข้อ 32 ย่อหน้าท่ี 4 

ระดับปริญญาเอก หลังจากท่ีไดร้บัอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานพินธ์แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหวัข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ ์ให้เป็นอ านาจของคณบดีคณะที่เข้าศึกษาโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

  
/ / ข้อ 33 ย่อหน้าท่ี 5 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้คณบดีคณะท่ีเข้าศึกษาแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน 

/ / 
  

ข้อ 34 ย่อหน้าท่ี 1  



 

 

การศึกษาวิเคราะห์ : การให้บรกิารปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ::  

11 

เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้คณบดีคณะท่ีเข้าศึกษาตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  
/ / ข้อ 35 ย่อหน้าท่ี 1  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ 
แต่ต้องไมเ่ป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทกุครั้งหลังจากท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

/ / / / ข้อ 34 ย่อหน้าท่ี 1     
ข้อ 35 ย่อหน้าท่ี 2    

ระดับปริญญาโท วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (3 หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศกึษาเป็น "S" กรณีไดผ้ลการศึกษาเป็น "U" จะต้อง
ทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ประกาศผลการศึกษาเปน็ "U" 

/ / 
  

ข้อ 36(1) ย่อหน้าท่ี 2 
ข้อ 36(2) ย่อหน้าท่ี 2 

ระดับปริญญาโท การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ส่วนแรก (3 หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบยีนจนกว่าจะไดผ้ลการศึกษาเป็น 
"S" การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคที่ไดผ้ลการศึกษาเป็น "S" เท่านั้น 

/ / 
  

ข้อ 36(1) ย่อหน้าท่ี 3 
ข้อ 36(2) ย่อหน้าท่ี 3 

ระดับปริญญาโท แผน ก2 สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (3 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาสดุท้ายของการ
เรียนรายวิชาปกติได ้

 
/ 

  
ข้อ 36(2) ย่อหน้าท่ี 1 

การลงทะเบยีนหลังก าหนดจะต้องได้รับอนมุัติจากคณบดคีณะที่เข้าศึกษาและจะต้องช าระเงินค่าปรับตามข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของสถาบัน 

/ / / / ข้อ 36(3) ย่อหน้าท่ี 1 
ข้อ 37 ย่อหน้าท่ี 6 



 

 

การศึกษาวิเคราะห์ : การให้บรกิารปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ::  

12 

เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

ระดับปริญญาเอก แผนแบบ 2 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) ให้ลงทะเบียนได้เมื่อศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามที่หลักสตูรก าหนด โดยมผีลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.00 และสอบคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) ผ่านแล้ว 

   
/ ข้อ 37 ย่อหน้าท่ี 1 

ระดับปริญญาเอก แผนแบบ 1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) ให้ลงได้เมื่อสอบคณุสมบัติ 
(Qualifying Examination) ผา่นแล้ว 

  
/ 

 
ข้อ 37 ย่อหน้าท่ี 2 

วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น "S"  กรณีได้ผลการศึกษาเป็น "U" จะต้องทะเบียนใหม่ใน
ภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันท่ีประกาศผลการศึกษาเป็น "U" 

  
/ / ข้อ 37 ย่อหน้าท่ี 1 

การลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะได้ผลการศึกษาเป็น "S" การนับหน่วย
กิตให้นับเฉพาะภาคที่ไดผ้ลการศึกษาเป็น "S" เท่านั้น 

  
/ / ข้อ 37 ย่อหน้าท่ี 1 

การลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะต้องลงทะเบียนต่อเนื่องกันทุกภาคการศึกษาจนครบจ านวนหน่วยกิตท่ี
ก าหนดในหลักสูตร หากภาคการศึกษาใดไมส่ามารถลงทะเบยีนได้ นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษาตอ่คณยดีคณะทีเ่ข้า
ศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก การอนุมัติให้ลาพัก ให้อนุมัติได้ครั้งละไมเ่กิน 2 ภาค
การศึกษา โดยไม่นับภาคฤดรู้อน และจะต้องกระท าก่อนวันสดุท้ายของภาคการศึกษาที่จะขอลาพัก ในการลาพักการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องช าระค่ารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ ดว้ย 

  
/ / ข้อ 37 ย่อหน้าท่ี 5 



 

 

การศึกษาวิเคราะห์ : การให้บรกิารปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ::  

13 

เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

การลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องให้ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ในทุก
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ โดยให้ผลเป็น IP 

  
/ / ข้อ 38 ย่อหน้าท่ี 1 

การลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ตามขอ้ 36 หรือ ข้อ 37 เมื่อรวมกับการลงทะเบียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตแล้วจะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ในข้อ 24(1) 

/ / / / ข้อ 39 ย่อหน้าท่ี 1 

เมื่อนักศึกษาลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือระดับปรญิญาเอก ครบถ้วนตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดใน
หลักสตูรแล้ว นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา โดยต้องช าระคา่รักษาสถานภาพ
ภายในช่วงเวลาของแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบันจนถึงภาคการศึกษาทีส่่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่ได้แก้ไขและได้รับการอนุมัติจากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

/ / / / ข้อ 40 ย่อหน้าท่ี 1 

การแต่งตั้งและการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ให้คณะ
รายงานให้สถาบันทราบภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันท่ีแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง 

/ / / / ข้อ 41 ย่อหน้าท่ี 1 

นักศึกษาสามญัระดับปรญิญาโทอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นแผนท่ีไมต่้องท า
วิทยานิพนธ์ได้ โดยไดร้ับอนุมตัิจากคณบดีคณะที่เขา้ศึกษาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

/ / 
  

ข้อ 42 ย่อหน้าท่ี 1 

การอนมุัติให้เปลี่ยนแผนการศึกษาให้ถือเป็นการอนุมัติให้ยตุิวิทยานพินธ์โดยปริยาย โดยให้ผลเป็น "T" / / 
  

ข้อ 42 ย่อหน้าท่ี 2 



 

 

การศึกษาวิเคราะห์ : การให้บรกิารปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ::  
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เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

การเพิกถอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์จะกระท าได้ต่อเมื่อไดร้ับอนุมัติจากคณบดีคณะที่ท่ีเข้าศึกษาตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก การเพิกถอนภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันสุดท้ายของก าหนดการลงทะเบยีน
วิทยานิพนธ์ตามข้อ 36 และข้อ 37 ให้ได้รับค่าหน่วยกิจคืนตามที่ก าหนในข้อบังคับสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของสถาบัน 

/ / / / ข้อ 43 ย่อหน้าท่ี 1 

ช่วงวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์         
 

ระดับปริญญาโท การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ส่วนท่ี 2 จ านวน 9 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันท่ี
ได้รับอนมุัตผิลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และวันท่ีสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ผ่าน (ส าหรับหลักสูตรที่ก าหนดให้สอบ) 

/ / 
  

ข้อ 36(1) ย่อหน้าท่ี 4 
ข้อ 36(2) ย่อหน้าท่ี 4 

ระดับปริญญาเอก การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ี 2 ให้ลงภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันท่ีไดร้ับอนุมัติผลการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ ์

  
/ / ข้อ 37 ย่อหน้าท่ี 3 

จ านวนหน่วยกติที่จะลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ส่วนท่ีสองในแต่ละภาคให้เป็นไปตามข้อ 24 (1) ส่วนการลงทะเบียนใน
ภาคถัดไปให้ลงทะเบยีนภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา 

  
/ / ข้อ 37 ย่อหน้าท่ี 4 

ระดับปริญญาโท ในกรณีที่หลักสตูรก าหนดใหม้ีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) จะต้อง
สอบประมวลความรูผ้่านก่อน จึงจะมีสิทธิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

/ / 
  

ข้อ 44 ย่อหน้าท่ี 2 
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เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อการสอบอื่น ๆ ที่ระบไุว้ในหลักสูตรได้ผลเป็น "ผ่าน" 
และมผีลการศึกษาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูร 

  
/ / ข้อ 44 ย่อหน้าท่ี 3 

ผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้มผีล "S" หรือ "U" และไม่น าผลการสอบไปค านวณผลการศึกษาเฉลี่ย แต่ใหน้ับหน่วยกิต
เพื่อให้ครบตามข้อก าหนดหลักสูตร 

/ / / / ข้อ 45 ย่อหน้าท่ี 1 

การวินิจฉัยตดัสินองคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนจะต้องลงนามในวิทยานพินธ์นั้นด้วย 

/ / / / ข้อ 46 ย่อหน้าท่ี 1 

ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อส าเร็จการศึกษา ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือระดับนานาชาติที่มีคณุภาพตามที่สถาบัน
ประกาศก าหนด 

/ 
 

/ 
(อย่างน้อย 
2 เรื่อง) 

/ ข้อ 46 ย่อหน้าท่ี 2 
ข้อ 46 ย่อหน้าท่ี 3 
ข้อ 46 ย่อหน้าท่ี 5 
ข้อ 46 ย่อหน้าท่ี 6 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยได้รบัการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับบสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ (Proceeding) ที่มีคณุภาพตามที่สถาบันประกาศ
ก าหนด 

 
/ 

  
ข้อ 46 ย่อหน้าท่ี 4 



 

 

การศึกษาวิเคราะห์ : การให้บรกิารปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ::  

16 

เนื้อควำม 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

อ้ำงถึง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน 1 แผน 2 

นักศึกษาผู้สอบวิทยานิพนธ์ จะไดผ้ลการศึกษา "S" เมื่อจัดท าและสง่มอบเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ที่คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์อนุมัติและลงนามไว้ท่ีคณะตามรูปแบบและจ านวนที่สถาบันประกาศก าหนด หลังจากได้ด าเนินการอื่น 
ๆ ครบถ้วนตามข้อก าหนดการส าเร็จการศึกษา โดยให้ถือว่าวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ให้คณะเป็นวันส าเรจ็
การศึกษา 

/ / / / ข้อ 47 ย่อหน้าท่ี 1 

กรณสี่งวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนรายวิชา หากไม่เพิกถอนวิชานั้น จะถือวันส่งผลการศึกษาวิชา
ดังกล่าวเป็นวันส าเรจ็การศึกษา 

/ / / / ข้อ 47 ย่อหน้าท่ี 2 
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2.2 เอกสำรประกอบกำรใช้งำนระบบ 

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอน กระบวนการ การท างาน เงื่อนไข 
ข้อจ ากัดของระบบงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการกับผู้รับบริการ ประกอบด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

1. NIDA Quick start : เอกสารภาพรวมการใช้งานโดยย่อ 
2. NIDA E-THESIS Add-in manual : เอกสารการติดตั้งและการใช้งาน GMS  
3. NIDA E-THESIS web portal manual for student : คู่มือการใช้งาน  

NIDA e-Thesis web portal 
4. NIDA E-THESIS manual for advisor : คู่มือการใช้งานส าหรับอาจารย์ 
5. NIDA E-THESIS manual for graduate staff : คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่

คณะ 
6. NIDA E-THESIS manual for staff management : คู่มือการใช้งานส าหรับ 

เจ้าหน้าที่บริหารคณะ 
7. NIDA Research Mapping : คู่มือข้อมูล Research Mapping 
8. NIDA Workflow Thesis : คู่มือแผนภาพกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ 
9. NIDA Table lists emails sent out : คู่มือแสดงรายการอ้างอิงอีเมลที่ส่งออกจาก

ระบบ 
10. คู่มือ NIDA e-Thesis : คู่มือรวมการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วยความต้องการของ

เครื่องที่ใช้กับงานระบบ การติดตั้ง GMS การใช้ Web Portal การใช้งาน Feature 
ที่จ าเป็นของ MS Word เพ่ือการจัดรูปแบบเนื้อหา 
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ภำพที่ 2.1 แผนภาพกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) 
ที่มำ : เอกสารประกอบการใช้งานระบบ (NIDA Quickstart.pdf) https://ethesis.nida.ac.th/  
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การศึกษาวิเคราะห์ : การให้บรกิารปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ::  

23 
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ภำพที่ 2.2 ขั้นตอนภาพรวมกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ภำพที่ 2.3 ขั้นตอนภาพรวมกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างย่อ 
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บทท่ี 3 

วิธีกำรวิเครำะห ์

3.1 วำงแผนกำรด ำเนินกำร 

ในขั้นตอนการวางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาศึกษาวิเคราะห์ และสรุปผล ได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. นัดประชุมปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมปัญหาที่พบในเบื้องต้น น ามาหาวิธีการ 
ปรับปรุง แก้ไข การให้บริการ 

2. ออกแบบเอกสาร แบบฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 2 อย่างคอื 
2.1. เอกสารแบบฟอร์มจดบันทึกการให้บริการค าปรึกษา  ดังที่แสดงตัวอย่างไว้ใน 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มจดบันทึกข้อมูล 
2.2. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลผ่านทาง Google Formโดยแบบฟอร์มจดบันทึกข้อมูล 

นั้นได้มีการจัดท าและปรับปรุงมาแล้ว 2 version ดังที่แสดงตัวอย่างไว้ใน ภาคผนวก 
ค แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการ ปรับปรุงความถูกต้อง เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ 
4. เก็บรวบรวมสถิตินักศึกษาที่อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือดู

ความสัมพันธ์ของจ านวนผู้ให้บริการต่อจ านวนผู้ รับบริการ และจ านวนชั่วโมงที่เปิด
ให้บริการต่อจ านวนผู้รับบริการ 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาผู้เข้าอบรมการใช้งานระบบ เพ่ือดูความสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับการ
อบรมการใช้งานกับการเข้ารับค าปรึกษา 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและหาความสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนที่เก็บรวบรวม 
7. สรุปผล และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 
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3.2 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการให้บริการ และ
ข้อมูลสนับสนุนมีดังต่อไปนี้  

ข้อมูลรายการให้ค าปรึกษา ซึ่งถือเป็นข้อมูลตัวแทนของการให้บริการ จ านวนทั้งหมด 567 
ครั้ง โดยกลุ่มผู้รับบริการเป็นนักศึกษาจ านวน 501 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 20 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 
3 มีนาคม 2563 

ข้อมูลนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบจ านวน 28 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 19 มีนาคม 
2560 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังสิ้น 498 คน 

ข้อมูลนักศึกษาที่ใช้งานระบบ e-Thesis ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ภาค
การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา2562 จ านวนทั้งสิ้น 919 คน โดยส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปแล้ว 
440 คน 

ข้อมูลผู้ให้บริการค าปรึกษาหลัก จ านวน 3 คน 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
1. ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) (ภาคผนวก ก ระบบ e-Thesis) 
2. เอกสารแบบฟอร์มการจดบันทึกการให้บริการค าปรึกษา  (ภาคผนวก ข แบบฟอร์มจด

บันทึกข้อมูล) 
3. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลผ่านทาง Google From (ภาคผนวก ค แบบฟอร์มบันทึก

ข้อมูล) 
4. โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Excel  
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1 ข้อมูลกำรให้บริกำรค ำปรึกษำ 
ในขั้นตอนของการเก็บรวบร่วมข้อมูลเพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์นั้นจะเน้นข้อมูลที่ได้รับ

การให้บริการ คลินิก e-Thesis โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
1. รับแจ้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
2. ด าเนินการจดบันทึกลงในแบบบันทึกประวัติการให้ค าปรึกษา e-Thesis 

(ภาคผนวก ก ระบบ e-Thesis)  
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้ค าปรึกษา ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงใน Google Form ดังแสดงใน 

ภาคผนวก ค แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ซึ่งต้องระบุปัญหาที่พบของแต่ละรายการ และแยกออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ  
 

ป ญหำกำรให้บริกำร

 

ภำพที่ 3.1 ผังก้างปลา แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุ 
 

จาก ภำพที่ 3.1 อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการให้บริการกับสาเหตุหลัก ๆ ของ
ปัญหาตามที่ได้จักกลุ่มเป็นประเภทต่าง ๆ โดยใช้ผังก้างปลา (fishbone diagram) (สาขาออกแบบ
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และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2562) ซึ่งสามารถดูค าอธิบาย
ความหมายของประเภทปัญหาได้จาก ตำรำงท่ี 3.2 

ตำรำงท่ี 3.1 ประเภทของปัญหา version 1 

ที ่ ประเภทของป ญหำ 

1.  Hardware 

2.  Microsoft Office 

3.  OS 

4.  GMS 

5.  ระบบ e-Thesis 

6.  ผู้ใช้งาน 

7.  Endnote 

8.  Mendeley 

9.  กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 

10.  Other 

 

ตำรำงท่ี 3.2 ประเภทของปัญหา version 2 

ที ่ ประเภทของป ญหำ ควำมหมำย 

1.  Hardware กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ Hardware เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท างานผดิปกติ ไม่สามารถเช่ือมต่อสัญญาณ Wifi 
ไม่ได้ เป็นต้น 

2.  Microsoft Word กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Word ไม่
ถูกต้อง ใช้ผิดรูปแบบ เป็นต้น 

3.  GMS กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ GMS add in เช่น install ไมไ่ด้ 
GMS ไม่แสดง login GMS ไมไ่ด้ เป็นต้น  

4.  Web Portal (Thesis form &  
Thesis revision) 

กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ e-Thesis web portal ในส่วนของ 
Thesis form และ Thesis revision เช่นการบันทึกช่ือเรื่อง 
ประธาน กรรมการสอบ เป็นต้น 

5.  Web Portal (Report data &  
Submission document) 

กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ e-Thesis web portal ในส่วนของ 
Report data และ Submission document เช่น การบันทึก



 

 

การศึกษาวิเคราะห์ : การให้บรกิารปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ::  

30 

ที ่ ประเภทของป ญหำ ควำมหมำย 

ข้อมูลการตีพิมพ์ การพิมพ์เอกสาร  Submission document 
เป็นต้น 

6.  ความเข้าใจของผู้ใช้งาน กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งานท่ี
เกี่ยวกับระบบ e-Thesis 

7.  Reference Manager (Endnote/ 
Mendeley/Zotero) 

กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการใช้ software ในการท าอ้างอิง
คือ Endnote Mendeley และ Zotero 

8.  กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ ข้ันตอนการท า
วิทยานิพนธ์ด้วยระบบ e-Thesis เช่น ต้องเริ่มต้นท า e-Thesis 
อย่างไร การขอแก้ไขช่ือเรื่องต้องท าอย่างไร เป็นต้น 

9.  Other กลุ่มปัญหาต่าง ๆ ท่ีไม่ได้จัดอยู่ในประเภทต่าง ๆ ทั้ง 8 ประเภท 
ในข้างต้น 

 
หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ว ได้ท าการเอาข้อมูลทั้ง 2 ชุด มาด าเนินการแปลงข้อมูลเนื่องจาก

ข้อมูลที่ได้รับยังมีความแตกต่างกันอยู่ทั้ง 2 version ได้แสดงตามข้ันตอนในข้ันตอนถัดไป 
 

3.4.2 ข้อมูลผู้อบรม 
เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแบบฟอร์มการลงชื่อในวันที่จัดอบรม 

น ามาบันทึกในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิตอล เพ่ือให้สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ได้ 
ทั้งนี้การจัดอบรมในช่วงแรกของการเปิดใช้งานระบบ ได้เปิดอบรมให้นักศึกษาทุกคน

เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งก าหนดจัดฝึกอบรม ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากมีผู้ใช้งานเพ่ิมมาก
ขึ้นจึงได้ก าหนดจัดอบรมเพ่ิมเป็นภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ภาคภาษาไทย 1 ครั้ง และภาค
ภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง และยังมีการจัดอบรมให้กับคณะต่าง ๆ ตามการร้องขอ 

การอบรมการใช้งานระบบ หมายรวมถึง การใช้งานที่ประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ คือ 
การใช้ Web Portal ของ e-Thesis การใช้งาน Microsoft word ที่ถูกต้องกับการจัดรูปแบบของ
เนื้อหา การใช้งานโปรแกรมกลุ่ม Reference manager ในการท าอ้างอิงข้อมูลบรรณานุกรม และ
ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดของ e-Thesis 

 
3.4.3 ข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ 

เก็บรวมรวมข้อมูลจ านวนผู้ใช้งานในแต่ละภาคการศึกษาแยกตามคณะ จากเว็บไซต์
ของระบบ e-Thesis : https://ethesis.nida.ac.th/ น ามาบันทึกในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิตอล 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ได ้

https://ethesis.nida.ac.th/
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3.4.4 ข้อมูลผูใ้ห้บริกำรค ำปรึกษำ 
ผู้ให้บริการค าปรึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก 3 หน่วยงาน คือ เจ้าหน้าที่ส านัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากส านักบรรณสารการพัฒนา และเจ้าหน้าที่จากกอง
บริการการศึกษา 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายให้ประจ าคลินิก e-Thesis 
ซึ่งจะมีผู้ให้บริการจ านวน 3 คน ซ่ึงในช่วงเวลาการให้บริการปกติจะให้บริการ 1 คน และช่วงเวลาใดที่
นักศึกษาเข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก จะเพ่ิมผู้ให้บริการเป็น 2 คน 
 

3.4.5 ข้อมูลเวลำเปิดให้บริกำร (ชั่วโมงกำรให้บริกำร) 
ข้อมูลเวลาเปิดให้บริการจะสามารถบ่งบอกถึงจ านวนชั่วโมงการเปิดให้บริการจาก

ประกาศวันเวลาที่เปิดให้บริการค าปรึกษาของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ภาคผนวก จ ประกาศ
ประชาสัมพันธ์เวลาเปิดให้บริการ) 

ข้อมูลวันเวลาการเปิดให้บริการค าปรึกษาปัจจุบัน โดยในแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 1 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

- วันจันทร์และศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
- วันเสาร์ สัปดาห์ ที่ 1 และ 3 เวลา 10.00 – 16.00 น. 
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3.5 ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล 

3.5.1 ข้อมูลบริกำรค ำปรึกษำ 
เมื่อได้ข้อมูลทั้ง 2 ชุดมาจาก Google form และจากการบันทึกในเอกสารแล้ว ใน

ขั้นตอนนี้จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และแปลงข้อมูลทั้ง 3 ชุดให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เพ่ือให้
สะดวกต่อการศึกษาวิเคราะห์ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ิม ประเภทผู้ใช้งาน ในแต่ละรายการ โดยระบุประเภทของผู้ใช้งานที่เข้ารับบริการ
อ้างอิงตาม ตำรำงท่ี 3.3 

2. ระบุรหัสประจ าตัวผู้ใช้งาน ข้อมูลกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ในส่วนของรหัสผู้ใช้งาน โดย
อ้างอิงจาก ตำรำงท่ี 3.4 

3. ระบุหน่วยงานของผู้ใช้งาน ข้อมูลกรณีท่ีข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยอ้างอิงจาก ตำรำงท่ี 3.5 
4. แปลงค่า ประเภทของปัญหา ของรายการใน Version 1 ให้เป็นประเภทของปัญหาของ 

Version 2 อ้างอิงจาก ตำรำงท่ี 3.7  
5. แปลงค่า ประเภทของปัญหา Other หรือไม่ได้ระบุ ของรายการใน Version 1 ให้เป็น 

ประเภทของปัญหา ตำรำงท่ี 3.8 
6. แปลงค่า ประเภทของปัญหา Other หรือไม่ได้ระบุ ของรายการใน Version 2 ให้เป็น 

ประเภทของปัญหา อ้างอิงจาก ตำรำงท่ี 3.9 
7. เขียนสูตรเพ่ือระบุแยกกลุ่ม ประเภทปัญหา ของแต่ละรายการ ดังตัวอย่างอ้างอิงจาก 

ตำรำงท่ี 3.10  

ตำรำงท่ี 3.3 ประเภทผู้ใช้งาน 

Code ประเภทผู้ใช้งำน 

S นักศึกษา 

P เจ้าหน้าที่ 

T อาจารย์ 

H Help Desk 

L บรรณารักษ์ 

A เจ้าหน้าที่ กบ. 
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ตำรำงท่ี 3.4 รหัสประจ าตัวผู้ใช้งานที่ไม่ได้ระบุ 

Code ควำมหมำย 

999 นักศึกษาท่ีไม่ได้ระบุรหัสนักศึกษา 

888 เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้ระบุรหัสบุคลากร 

777 อาจารย์ ที่ไม่ได้ระบุรหัสบุคลากร 

666 Help Desk ที่ไม่ได้ระบุรหัส Help Desk 

555 บรรณารักษ ์ที่ไม่ได้ระบุรหัสบุคลากร 

444 เจ้าหน้าที่ กบ. ที่ไม่ได้ระบุรหัสบุคลากร 

ตำรำงท่ี 3.5 ชื่อหน่วยงานผู้ใช้งาน 

Code ชื่อหน่วยงำน 

F01 คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

F02 คณะนิติศาสตร์ 

F03 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

F04 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

F05 คณะบริหารธุรกิจ 

F06 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

F07 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

F08 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

F09 คณะภาษาและการสื่อสาร 

F10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

F11 วิทยาลัยนานาชาติ 

F12 คณะสถิติประยุกต์ 

F13 ไม่ระบุ 

F14 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) 

F15 กองบริการการศึกษา 

F16 ส านักบรรณสารการพัฒนา 
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ตำรำงท่ี 3.6 ประเภทปัญหา 

ที ่ Code ประเภทของป ญหำ 

1.  PT1 Hardware 

2.  PT2 Microsoft Word 

3.  PT3 GMS 

4.  PT4 Web Portal (Thesis form & Thesis revision) 

5.  PT5 Web Portal (Report data & Submission document) 

6.  PT6 ความเข้าใจของผู้ใช้งาน 

7.  PT7 Reference Manager (Endnote/Mendeley/Zotero) 

8.  PT8 กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 

9.  PT9 Other 

 

ตำรำงท่ี 3.7 การท า Data Mapping ประเภทของปัญหาจาก Version 1 ไป Version 2 

ประเภทของป ญหำ (Version 1) แปลงข้อมูลจำก Version 1 ไป Version 2 

Hardware Hardware 

Microsoft Office Microsoft Word 

OS Hardware 

GMS GMS 

ระบบ e-Thesis Web Portal (Thesis form & Thesis revision) 

ผู้ใช้งาน ความเข้าใจของผู้ใช้งาน 

Endnote Reference Manager (Endnote/Mendeley/Zotero) 

Mendeley Reference Manager (Endnote/Mendeley/Zotero) 

กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 

Other Other 
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ตำรำงท่ี 3.8 ปัญหาประเภทอ่ืน ๆ (Other) ที่ต้องแปลงจาก Version 1 ไป Version 2 

ประเภทของป ญหำ (Version 1) แปลงข้อมูลจำก Version 1 ไป Version 2 

Browser Other (Browser) 

กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 

Zotero Reference Manager (Endnote/Mendeley/Zotero) 

ตำรำงท่ี 3.9 ปัญหาประเภทอ่ืน ๆ (Other) ของ Version 2 ที่ต้องแปลง 

ป ญหำประเภทอ่ืน ๆ (Other) ป ญหำประเภทอ่ืน ๆ ของ Version 2 

- Other (-) 

turnitin Other (turnitin) 

vpn Other (vpn) 

อาจารย์เข้า email ไม่ได้ Other (อาจารย์เข้า email ไม่ได้) 

template ของระบบ GMS 

pdf reader Other (pdf reader) 

write CD Other (write CD) 

อักขราวิสุทธิ์ไม่ตรวจ Other (อักขราวิสุทธิ์ไม่ตรวจ) 

กด request for edit proposal แล้ว แต่ อ. 
ไม่ได้ email 

Other (กด request for edit proposal แล้ว แต่ อ. 
ไม่ได้ email) 

อ. เปลี่ยน optional email Other (อ. เปลี่ยน optional email) 

อักขราวิสุทธ์ช้า Other (อักขราวิสุทธ์ช้า) 

 Other () 
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ตำรำงท่ี 3.10 สูตร แบ่งประเภทปัญหา 

Code ประเภทป ญหำ สูตร 

PT1 Hardware =IF(SEARCH(LookUp!$H$1,$H2)>0,"Y","N") 

PT2 Microsoft Word =IF(SEARCH(LookUp!$H$2,$H2)>0,"Y","N") 

PT3 GMS =IF(SEARCH(LookUp!$H$3,$H2)>0,"Y","N") 

PT4 Web Portal (Thesis form & Thesis revision) =IF(SEARCH(LookUp!$H$4,$H2)>0,"Y","N") 

PT5 Web Portal (Report data & Submission document) =IF(SEARCH(LookUp!$H$5,$H2)>0,"Y","N") 

PT6 ความเข้าใจของผู้ใช้งาน =IF(SEARCH(LookUp!$H$6,$H2)>0,"Y","N") 

PT7 Reference Manager (Endnote/Mendeley/Zotero) =IF(SEARCH(LookUp!$H$7,$H2)>0,"Y","N") 

PT8 กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ ์ =IF(SEARCH(LookUp!$H$8,$H2)>0,"Y","N") 

PT9 Other =IF(SEARCH(LookUp!$H$9,$H2)>0,"Y","N") 

 
3.5.2 ข้อมูลผู้อบรม 

ปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาที่เข้าอบรมหลังบันทึกเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้ว แต่บางครั้งยังไม่มี
การระบุคณะที่สังกัด หรือลายมือที่กรอกลงแบบฟอร์มไม่ชัดเจน โดยการน ารหัสนักศึกษาไปค้นหา
จากฐานข้อมลูระบบบริการการศึกษา (REG) 
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3.6 วิธีกำรวิเครำะห์และกำรน ำเสนอ 

หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้และท าการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้น ามาท าการแจก
แจง วิเคราะห์และน าเสนอด้วยโปรแกรม excel ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลบริการค าปรึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบตารางข้อมูลภาพหรือ 
กราฟ ดังนี้ 

- ข้อมูลภาพรวม บริการค าปรึกษา 
- ข้อมูลบริการค าปรึกษา กลุ่มนักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงาน 
- ข้อมูลบริการค าปรึกษา กลุ่มนักศึกษา จ าแนกตามประเภทปัญหา 
- ข้อมูลบริการค าปรึกษา กลุ่มนักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงานและประเภท

ปัญหา 
2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลอบรม กลุ่มนักศึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบตารางข้อมูล ภาพ

หรือ กราฟ 
3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการค าปรึกษาและชั่วโมงการให้บริการ กลุ่มนักศึกษาโดย

น าเสนอในรูปแบบตารางข้อมูลภาพ หรือกราฟ 
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บทท่ี 4  

ผลกำรวิเครำะห์ 

4.1 ข้อมูลภำพรวม บรกิำรค ำปรึกษำ 

จากการแปลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมจากการให้บริการ
ปรึกษาแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม เพ่ือท าความเข้าใจและให้เห็นภาพโดยกว้าง ๆ มีผลการวิเคราะห์ที่
แสดงให้เห็นตามข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

จ านวนครั้งที่ให้บริการจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ แสดงให้เห็นตาม ตำรำงที่ 4.1 และ 
กรำฟที่ 4.1 จ านวนครั้งที่ให้บริการจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 
 

ตำรำงท่ี 4.1 จ านวนครั้งที่ให้บริการจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 

ประเภทผู้รับบริกำร จ ำนวน(ครั้ง) % 

อาจารย์ 1 0.18 

บรรณารักษ์ 2 0.35 

เจ้าหน้าที่ กบ. 4 0.71 

Help Desk 18 3.17 

เจ้าหน้าที่ 40 7.05 

นักศึกษา 502 88.54 

รวม 567 100.00 
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กรำฟที่ 4.1 จ านวนครั้งที่ให้บริการจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 
 

จ านวนครั้งการให้บริการที่ให้บริการทุกกลุ่มผู้รับบริการจ าแนกตามหน่วยงาน แสดงให้เห็น
ตาม ตำรำงท่ี 4.2 และ กรำฟที่ 4.2 

ตำรำงท่ี 4.2 จ านวนครั้งที่ให้บริการทุกกลุ่มผู้รับบริการจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงำน จ ำนวน(ครั้ง) % 

ไม่ระบุ 1 0.18 

ส านักบรรณสารการพัฒนา 2 0.35 

กองบริการการศึกษา 4 0.71 

คณะบริหารธุรกิจ 5 0.88 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 21 3.70 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) 21 3.70 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 22 3.88 

คณะสถิติประยุกต์ 30 5.29 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 35 6.17 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 38 6.70 

คณะภาษาและการสื่อสาร 40 7.05 

คณะนิติศาสตร์ 45 7.94 
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หน่วยงำน จ ำนวน(ครั้ง) % 

วิทยาลัยนานาชาติ 62 10.93 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 66 11.64 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 80 14.11 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 95 16.75 

รวม 567 100.00 

 

 

กรำฟที่ 4.2 จ านวนครั้งที่ให้บริการทุกกลุ่มผู้รับบริการจ าแนกตามหน่วยงาน 
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จ านวนปัญหาที่พบทุกกลุ่มผู้รับบริการจ าแนกตามประเภทปัญหา แสดงให้เห็นตาม ตำรำงที่ 
4.3 และ กรำฟที่ 4.3  

ตำรำงท่ี 4.3 จ านวนปัญหาที่พบทุกกลุ่มผู้รับบริการจ าแนกตามประเภทปัญหา 

Code ประเภทป ญหำ จ ำนวน(ครั้ง) % 

PT1 Hardware 14 1.11 

PT9 Other 39 3.10 

PT5 Web Portal (Report data & Submission document) 56 4.44 

PT7 Reference Manager (Endnote/Mendeley/Zotero) 116 9.21 

PT4 Web Portal (Thesis form & Thesis revision) 154 12.22 

PT3 GMS 155 12.30 

PT8 กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 192 15.24 

PT2 Microsoft Word 251 19.92 

PT6 ความเข้าใจของผู้ใช้งาน 283 22.46 
 รวม 1260 100.00 

 

 

กรำฟที่ 4.3 จ านวนปัญหาที่พบทุกกลุ่มผู้รับบริการจ าแนกตามประเภทปัญหา 
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 จาก ตำรำงที่ 4.3 และ กรำฟที่ 4.3 ซึ่งเป็นผลการแจกแจงความถี่ จากทุกกลุ่มผู้รับบริการ 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มปัญหาโดยภาพรวมที่พบมากที่สุดนั้น เป็นกลุ่มของ ควำมเข้ำใจของผู้ใช้งำน ที่
พบถึง 283 ครั้ง คิดเป็น 22.46 % จากการให้บริการทั้งหมด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการยังมี
ความรู้ความเข้าใจในระบบ หรือกระบวนการในปริมาณที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน และลดปัญหาให้น้อยลง 
 

4.2 ข้อมูลบริกำรค ำปรึกษำ กลุ่มนักศึกษำ จ ำแนกตำมหน่วยงำน 

จ านวนครั้งการให้บริการให้บริการนักศึกษาจ าแนกตามหน่วยงาน 

ตำรำงท่ี 4.4 จ านวนครั้งที่ให้บริการนักศึกษาจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงำน จ ำนวน(ครั้ง) % จ ำนวน(คน) % 

คณะบริหารธุรกิจ 3 0.60 2 0.65 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 20 3.99 12 3.91 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 21 4.19 14 4.56 
คณะสถิติประยุกต์ 27 5.39 17 5.54 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 31 6.19 18 5.86 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 35 6.99 25 8.14 

คณะภาษาและการสื่อสาร 37 7.39 15 4.89 

คณะนิติศาสตร์ 45 8.98 32 10.42 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 59 11.78 39 12.70 
วิทยาลัยนานาชาติ 61 12.18 28 9.12 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 71 14.17 42 13.68 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 91 18.16 63 20.52 

รวม 501 100.00 307 100.00 
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กรำฟที่ 4.4 จ านวนครั้งที่ให้บริการนักศึกษาจ าแนกตามหน่วยงาน 
 

จ านวนครั้งที่พบจ าแนกตามกลุ่มประเภทปัญหา จากการให้บริการนักศึกษา 501 ครั้ง พบ
ปัญหาในแต่ละประเภทปัญหาตามที่แสดงใน ตำรำงท่ี 4.5 และ กรำฟที่ 4.5 
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4.3 ข้อมูลบริกำรค ำปรึกษำ กลุ่มนักศึกษำ จ ำแนกตำมประเภทป ญหำ 

การให้บริการค าปรึกษา ให้บริการแก่นักศึกษาจ าแนกตามประเภทปัญหาดัง ตำรำงท่ี 4.5 

ตำรำงท่ี 4.5 จ านวนปัญหาที่พบในกลุ่มนักศึกษาจ าแนกตามประเภทปัญหา 

Code ประเภทป ญหำ จ ำนวน(ครั้ง) % 

PT1 Hardware 14 1.22 

PT9 Other 31 2.69 

PT5 Web Portal (Report data & Submission document) 54 4.69 

PT7 Reference Manager (Endnote/Mendeley/Zotero) 116 10.08 

PT4 Web Portal (Thesis form & Thesis revision) 146 12.68 

PT3 GMS 150 13.03 

PT8 กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 164 14.25 

PT6 ความเข้าใจของผู้ใช้งาน 231 20.07 

PT2 Microsoft Word 245 21.29 

 รวม 1151 100.00 

 

 

กรำฟที่ 4.5 จ านวนปัญหาที่พบในกลุ่มนักศึกษาจ าแนกตามประเภทปัญหา 
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4.4 ข้อมูลบริกำรค ำปรึกษำ กลุ่มนักศึกษำ จ ำแนกตำมหน่วยงำนและประเภทป ญหำ 

ตำรำงท่ี 4.6 จ านวนปัญหาที่พบของกลุ่มนักศึกษาจ าแนกตามหน่วยงานและประเภทปัญหา 

Code หน่วยงำน PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 รวม 

F01 คณะการจัดการการท่องเท่ียว 5 49 28 24 10 38 27 24 5 210 

F10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3 32 23 23 10 30 11 21 6 159 

F11 วิทยาลัยนานาชาติ 1 34 20 15 6 31 15 25 7 154 

F02 
คณะนิเทศศาสตร์- 
และนวัตกรรมการจัดการ 

1 27 13 15 10 39 13 24 3 145 

F03 คณะนิติศาสตร์ 0 17 15 14 5 15 10 12 5 93 

F09 คณะภาษาและการสื่อสาร 1 21 7 10 2 21 6 15 3 86 

F04 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 0 20 13 10 1 14 9 5 1 73 

F06 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 1 13 13 8 2 9 9 15 0 70 

F07 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 9 7 12 2 12 6 8 1 58 

F12 คณะสถิติประยุกต์ 0 11 6 8 4 12 6 7 0 54 

F08 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 11 4 6 2 8 4 6 0 42 

F05 คณะบริหารธุรกิจ 0 1 1 1 0 2 0 2 0 7 
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กรำฟที่ 4.6 จ านวนปัญหาที่พบกลุ่มนักศึกษาจ าแนกตามหน่วยงานและประเภทปัญหา 
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4.5 ข้อมูลอบรม กลุ่มนักศึกษำ 

ข้อมูลผู้เข้าอบรมการใช้งานระบบที่เก็บรวบรวมได้ตั้งแต่ 19/03/2560 - 26/02/2563 แสดง
ข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 4.7 ข้อมูลวันที่จัดอบรมและจ านวนผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง 

ครั้งที ่ วันทีอ่บรม จ ำนวน (คน) 

1 3/19/2017 3 

2 3/21/2017 19 

3 3/22/2017 5 

4 6/14/2017 12 

5 9/13/2017 18 

6 2/22/2018 59 

7 2/27/2018 49 

8 9/27/2018 51 

9 9/28/2018 55 

10 10/27/2018 20 

11 10/28/2018 9 

12 10/31/2018 13 

13 11/7/2018 4 

14 11/9/2018 10 

15 11/10/2018 26 

16 11/17/2018 17 

17 12/22/2018 13 

18 2/26/2019 31 

19 3/31/2019 12 

20 4/20/2019 6 
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ครั้งที ่ วันทีอ่บรม จ ำนวน (คน) 

21 4/29/2019 9 

22 9/19/2019 54 

23 10/16/2019 19 

24 11/26/2019 8 

25 12/14/2019 14 

26 12/17/2019 9 

27 2/9/2020 14 

28 2/26/2020 43 
 

รวม 602 

 

ตำรำงท่ี 4.8 จ านวนนักศึกษาที่เข้าอบรมมากกว่า 1 ครั้ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำอบรม จ ำนวน (คน) 
2 77 

3 9 

4 3 
 

จาก ตำรำงที่ 4.7 ข้อมูลวันที่จัดอบรมและจ านวนผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง ผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด 602 คน มีคนที่เข้าอบรมมากกว่า 1 ครั้ง สูงสุดที่ 4 ครั้ง แสดงข้อมูลตาม ตำรำงท่ี 4.8 
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ตำรำงท่ี 4.9 จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมแยกตามหน่วยงาน 

ที่ หน่วยงำน จ ำนวน (คน) % 
1.  คณะการจัดการการท่องเที่ยว 85 17.07% 

2.  คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 63 12.65% 
3.  คณะรัฐประศาสนศาสตร ์ 60 12.05% 

4.  คณะบริหารการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม 56 11.24% 
5.  คณะนิติศาสตร ์ 51 10.24% 

6.  คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 40 8.03% 
7.  คณะสถิติประยุกต ์ 38 7.63% 

8.  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 37 7.43% 

9.  วิทยาลัยนานาชาต ิ 31 6.22% 
10.  คณะภาษาและการสื่อสาร 23 4.62% 

11.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 9 1.81% 
12.  คณะบริหารธุรกิจ 5 1.00% 

 รวม 498 100.00% 

 

 

กรำฟที่ 4.7 จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมแบ่งตามหน่วยงาน  
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4.6 ข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ 

ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558/2 ถึง 2563/3 แสดงให้
เห็นข้อมูลดัง ตำรำงท่ี 4.10 

ตำรำงท่ี 4.10 จ านวนผู้ใช้งานสะสมตาม ปี/ภาคการศึกษา 

ที ่ ปี/ภำค จ ำนวนสะสม(คน) 

1.  2558/2 18 

2.  2558/3 18 

3.  2559/1 18 

4.  2559/2 22 

5.  2559/3 26 

6.  2560/1 59 

7.  2560/2 101 

8.  2560/3 125 

9.  2561/1 171 

10.  2561/2 274 

11.  2561/3 326 

12.  2562/1 360 

13.  2562/2 432 

14.  2562/3 479 

ที่มำ: https://ethesis.nida.ac.th/ 

https://ethesis.nida.ac.th/
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กรำฟที่ 4.8 จ านวนผู้ใช้งานสะสมตาม ปี/ภาคการศึกษา 
 
 จาก ตำรำงที่ 4.10 และ กรำฟที่ 4.8 แสดงจ านวนผู้ใช้งานสะสมตาม ปี/ภาคการศึกษา 
ตั้งแต ่ปีการศึกษา 2558/2 เป็นต้นมามีจ านวนผู้ใช้งานสะสมเพ่ิมข้ึนและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  

ตำรำงท่ี 4.11 การเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ใช้งานจ าแนกตาม ปี/ภาคการศึกษา 

ปี/ภำค ปี/ภำค 
ป จจุบนั(คน) 

ปี/ภำค 
ที่ผ่ำนมำ(คน) 

เปลี่ยนแปลง  
(+/-) 

% เปลี่ยนแปลง  
(+/-) 

2558/2 18 0 18 100.00% 

2558/3 18 18 0 0.00% 

2559/1 18 18 0 0.00% 

2559/2 22 18 4 22.22% 

2559/3 26 22 4 18.18% 

2560/1 59 26 33 126.92% 

2560/2 101 59 42 71.19% 
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ปี/ภำค ปี/ภำค 
ป จจุบนั(คน) 

ปี/ภำค 
ที่ผ่ำนมำ(คน) 

เปลี่ยนแปลง  
(+/-) 

% เปลี่ยนแปลง  
(+/-) 

2560/3 125 101 24 23.76% 

2561/1 171 125 46 36.80% 

2561/2 274 171 103 60.23% 

2561/3 326 274 52 18.98% 

2562/1 360 326 34 10.43% 

2562/2 432 360 72 20.00% 

2562/3 479 432 47 10.88% 

 

 

กรำฟที่ 4.9 การเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ใช้งานจ าแนกตาม ปี/ภาคการศึกษา 
 
 จาก ตำรำงที่ 4.11 และ กรำฟที่ 4.9 แสดงเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ใช้งาน
และ % การเปลี่ยนแปลง จ าแนกตาม ปี/ภาคการศึกษา ของปี/ภาค ปัจจุบันกับปี/ภาค ที่ผ่านมา

100.00%
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ตำรำงท่ี 4.12 ข้อมูลสถิตินักศึกษาท าวิทยานิพนธ์และท่ีส่งเล่มสมบูรณ์ในแต่ละภาคการศึกษา 

ที ่ ชื่อหน่วยงำนภำษำไทย 
2562 

/3 
2562 

/2 
2562 

/1 
2561 

/3 
2561 

/2 
2561 

/1 
2560 

/3 
2560 

/2 
2560 

/1 
2559 

/3 
2559 

/2 
2559 

/1 
2558 

/3 
2558 

/2 
*รวม 

เล่มสมบูรณ์ 
รวม 

ทั้งหมด 

1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  67 10 8 2 5 10 2 2 3 0 0 0 0 0 42 109 

2 คณะบริหารธรุกิจ  6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 9 

3 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  48 3 6 7 3 14 4 1 6 0 1 0 0 0 45 93 

4 คณะสถิติประยุกต์  29 4 4 1 6 6 1 3 1 0 0 0 0 0 26 55 

5 คณะภาษาและการสื่อสาร  16 1 2 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 12 28 

6 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  38 4 13 4 4 8 2 2 9 4 0 0 0 0 50 88 

7 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  41 4 8 2 1 5 0 1 2 1 1 0 0 0 25 66 

8 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  16 1 3 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 14 30 

9 คณะการจัดการการท่องเที่ยว  87 7 8 9 7 20 12 8 4 0 1 0 0 0 76 163 

10 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  70 5 6 2 7 13 16 1 8 6 0 0 0 0 64 134 

11 คณะนติิศาสตร์  39 2 6 4 10 11 2 1 4 1 0 0 0 0 41 80 

12 วิทยาลัยนานาชาติ  22 6 8 2 7 10 3 1 1 3 1 0 0 0 42 64 
 รวมเล่มสมบูรณ์ 479 47 72 34 52 103 46 24 42 16 4 0 0 0 440 919 

 รวมสะสม(คน) 479 432 360 326 274 171 125 101 59 26 22 18 18 18   

แหล่งที่มำ : รวบรวมจาก https://ethesis.nida.ac.th/ (ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2563 เวลา 9:46:31 PM) 
*รวมเล่มสมบูรณ์ คือข้อจ านวนคนท่ีส่งเล่มสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทั้งแต่ ภาคการศึกษา 2558/2 - 2562/2 

https://ethesis.nida.ac.th/
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4.7 ข้อมูลผู้ให้บริกำร 

เจ้าหน้าที่หลักที่ให้บริการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) มีเพียง 3 คนเท่านั้น แต่จ านวนนักศึกษาที่ใช้งานระบบนั้นแสดงตาม 
ตำรำงที่ 4.12 มีจ านวนมาก เพ่ือให้เห็นภาพตัวอย่างจ านวนผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ แสดงตาม
ข้อมูลด้านล่าง 
 
จ ำนวนผู้ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำร 
 ถ้าคิดที่ผู้ให้บริการ 3 คน  

ตัวอย่าง ภาคการศึกษา 2562/3 วันที่ 06/06/2563 – 07/06/2563 
จ านวนผู้ให้บริการ จ านวน  3  คน 
จ านวนผู้รับบริการ จ านวน  479  คน 
จะได้ 479 / 3 = 159.67  

ดังนั้น อัตราจ านวนผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ คือ 1:160 
 
 แต่ในทางปฏิบัติจริง ณ ช่วงเวลาการเปิดให้บริการจะมีผู้ให้บริการเพียง 1 คน เท่านั้น 
 

4.8 ข้อมูลเวลำเปิดให้บริกำร (ชั่วโมงกำรให้บริกำร) 

ข้อมูลเวลาที่เปิดให้บริการค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยคิดเป็นชั่วโมงการให้บริการตามวันเวลา
ที่เปิดให้บริการที ่e-Thesis Clinic เป็นฐานหลักในการค านวณ 

 
ชั่วโมงให้บริกำรต่อจ ำนวนควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ข้อมูลเพื่อใช้ในการค านวณ 

จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ e-Thesis Clinic เปิดให้บริการ 
- วันจันทร์และศุกร์ เดือนละ 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 2 วัน คิดท่ี 

4 สัปดาห์ ต่อเดือน) คิดเป็น 24 ชั่วโมงต่อเดือน 
- วันเสาร์ เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง คิดเป็น 10 ชั่วโมงต่อเดือน 

จ านวนชั่วโมงความต้องการของผู้รับบริการ (1 คน : 1 ชั่วโมง : 1 ภาคการศึกษา)  
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ตัวอย่างที่ 1 ภาคการศึกษา 2562/3 วันที่ 06/06/2563 – 07/08/2563 (อ้างอิงข้อมูลปฏิทิน
การศึกษา) โดยประมาณเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้  

จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ  
จันทร์และศุกร์ เป็น 24 x3    = 72 ชั่วโมง 
วันเสาร์ เป็น 10 x 3    = 30 ชั่วโมง 
จะได้ จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ   = 102 ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงความต้องการของผู้รับบริการ     = 479 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์         =  -377 ชั่วโมง  

ดังนั้น ยังขาดชั่วโมงที่ต้องเปิดให้บริการไป 377 ชั่วโมง หรือ จ านวนความต้องการใช้บริการ 
คิดเป็นประมาณ 4.7 เท่า ของจ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ 
 

ตัวอย่างที่ 2 ภาคการศึกษา 2562/2 วันที่ 04/01/2563 – 05/05/2563 (อ้างอิงข้อมูลปฏิทิน
การศึกษา) โดยประมาณเป็นระยะเวลา 5 เดือน จะได้  

จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ  
จันทร์และศุกร์ เป็น 24 x5    = 120 ชั่วโมง 
วันเสาร์ เป็น 10 x 5    = 50 ชั่วโมง 
จะได้ จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ   = 170 ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงความต้องการของผู้รับบริการ     = 432 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์         =  -262 ชั่วโมง  

ดังนั้น ยังขาดชั่วโมงที่ต้องเปิดให้บริการไป 262 ชั่วโมง หรือ จ านวนความต้องการใช้บริการ 
คิดเป็นประมาณ 2.5 เท่า ของจ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ 
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ตัวอย่างที่ 3 ภาคการศึกษา 2562/1 วันที่ 03/08/2562 – 03/01/2563 (อ้างอิงข้อมูลปฏิทิน
การศึกษา) โดยประมาณเป็นระยะเวลา 5 เดือน จะได้  

จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ  
จันทร์และศุกร์ เป็น 24 x5    = 120 ชั่วโมง 
วันเสาร์ เป็น 10 x 5    = 50 ชั่วโมง 
จะได้ จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ   = 170 ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงความต้องการของผู้รับบริการ     = 360 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์         =  -190 ชั่วโมง  

ดังนั้น ยังขาดชั่วโมงที่ต้องเปิดให้บริการไป 190 ชั่วโมง หรือ จ านวนความต้องการใช้บริการ 
คิดเป็นประมาณ 2.1 เท่า ของจ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ 
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4.9 ข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรค ำปรึกษำกับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการค าปรึกษากับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของผู้ที่มารับบริการค าปรึกษาว่ามีประสบการณ์เคยเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบมา
หรือไม ่ผลแสดงตาม ตำรำงท่ี 4.13 และกรำฟที่ 4.10 

 

ตำรำงท่ี 4.13 เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการค าปรึกษากับผู้เข้ารับการอบรม 

ที ่ หน่วยงำน เข้ำรับค ำ 
ปรึกษำ 

(คน) 

ไม่เข้ำรับ
กำรอบรม

(คน) 

ไม่เข้ำรับ
กำรอบรม

(%) 

เข้ำรับ 
กำรอบรม

(คน) 

เข้ำรับ
กำรอบรม

(%) 

1.  คณะการจัดการการท่องเท่ียว 63 48 76.19 15 23.81 

2.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 42 38 90.48 4 9.52 

3.  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 39 28 71.79 11 28.21 

4.  คณะนิติศาสตร์ 32 24 75.00 8 25.00 

5.  วิทยาลัยนานาชาติ 28 22 78.57 6 21.43 

6.  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 25 15 60.00 10 40.00 

7.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 18 14 77.78 4 22.22 

8.  คณะสถิติประยุกต์ 17 12 70.59 5 29.41 

9.  คณะภาษาและการสื่อสาร 15 10 66.67 5 33.33 

10.  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 14 11 78.57 3 21.43 

11.  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 12 7 58.33 5 41.67 

12.  คณะบริหารธุรกิจ 2 2 100.00 0 0.00 

 รวม 307 231  76  
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กรำฟที่ 4.10 เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการค าปรึกษากับผู้เข้ารับการอบรม 
 
 จากข้อมูล ตำรำงที่ 4.13 และ กรำฟที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการ
ค าปรึกษากับผู้เข้ารับการอบรม ล าดับแรกมีผู้เข้ารับบริการสูงสุดจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว
จ านวน 63 คน มี 48 คน คิดเป็น 76.19 % ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม และมีเพียง 15 คน ซึ่งคิดเป็น 
23.81 % เท่านั้น ที่ได้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่นั้น
ไม่ได้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ เพ่ือให้เข้าใจและใช้งานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นจ านวน
มาก ซ่ึงเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับคณะอ่ืน ๆ  
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4.10 ข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนชั่วโมงควำมต้องกำรกับจ ำนวนชั่วโมงที่เปิดให้บริกำร 

เป็นข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการประมาณการจ านวนชั่วโมงความต้องการของผู้ใช้บริการกับ
จ านวนชั่วโมงที่เปิดให้บริการจริง เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลดัง ตำรำงท่ี 4.14 

ตำรำงท่ี 4.14 ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนชั่วโมงความต้องการกับจ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ 

ปี/ภำค *A B C D E F **G H 

2558/2 5 8 3 2 5 170 18 152 

2558/3 3 8 3 2 5 102 18 84 

2559/1 5 8 3 2 5 170 18 152 

2559/2 5 8 3 2 5 170 22 148 

2559/3 3 8 3 2 5 102 26 76 

2560/1 5 8 3 2 5 170 59 111 

2560/2 5 8 3 2 5 170 101 69 

2560/3 3 8 3 2 5 102 125 -23 

2561/1 5 8 3 2 5 170 171 -1 

2561/2 5 8 3 2 5 170 274 -104 

2561/3 3 8 3 2 5 102 326 -224 

2562/1 5 8 3 2 5 170 360 -190 

2562/2 5 8 3 2 5 170 432 -262 

2562/3 3 8 3 2 5 102 479 -377 
 

* จ านวนเดือนของแต่ละภาคการศึกษา โดยประมาณการที่ 4 สัปดาห์ ต่อ เดือน 
** จ านวนช่ัวโมงความต้องการของผู้รับบริการประมาณการที่ 1 คน : 1 ช่ัวโมง : 1 ภาคการศึกษา 
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ค ำอธิบำยคอลัมน์ 
คอลัมน์ ควำมหมำย 
A: จ านวน (เดือน) ของภาคการศึกษา 
B: จ านวนครั้ง (จ-ศ) 
C: จ านวน ชม. ต่อครั้ง (จ-ศ) 
D: จ านวนครั้ง (ส) 
E: จ านวน ชม. ต่อครั้ง (ส) 
F: จ านวนรวมชั่วโมงท่ีเปิดบริการ (ชม.) = (A x B x C) + (A x D x E) 
G: จ านวนรวมชั่วโมงท่ีต้องการใช้บริการ (ชม.) 
H: ความต่าง (+/-) = (F – G) 

 

 

กรำฟที่ 4.11 ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนชั่วโมงความต้องการกับจ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ 
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500

2558/2 2558/3 2559/1 2559/2 2559/3 2560/1 2560/2 2560/3 2561/1 2561/2 2561/3 2562/1 2562/2 2562/3

จ ำนวนชั่วโมงควำมต้องกำรกับจ ำนวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริกำร

จ านวนชั่วโมงที่เปิดบริการ(ชม.) จ านวนชั่วโมงที่ตอ้งการ(ชม.) ความต่าง(+/-)
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 จากข้อมูล ตำรำงที่ 4.14 และ กรำฟที่ 4.11 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนชั่วโมงความ
ต้องการกับจ านวนชั่วโมงที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่เปิดใช้ระบบในปีการศึกษา 2558/2 ยังอยู่ในทิศ
ทางบวก ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560/3 เป็นต้นมา จ านวนชั่วโมงความต้องการใช้บริการกับจ านวน
ชั่วโมงที่เปิดให้บริการเริ่มเป็นไปในทิศทางติดลบ นั้นหมายความว่านักศึกษามีจ านวนชั่วโมงความ
ต้องการใช้บริการมากกว่าจ านวนชั่วโมงที่ส านักเปิดให้บริการและมีแนวโน้มที่จะติดลบเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
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บทท่ี 5  

สรุปผล วิพำกษ์ และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลการให้บริการค าปรึกษาแก่นักศึกษา ข้อมูลผู้ให้บริการค าปรึกษา และ
ข้อมูลชั่วโมงการเปิดให้บริการ สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

แต่ละคณะมีประเภทของปัญหามีอะไรบ้าง มากน้อยเท่าไร อัตราผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 
จ านวนวันที่ให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าจะต้องเพ่ิมจ านวนวันให้บริการหรือไม่ 

5.1.1 ข้อมูลบริกำรค ำปรึกษำ กลุ่มนักศึกษำ 
จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลการให้บริการจ านวน 501 ครั้ง ผู้รับบริการ 307 คน สามารถ

สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
จากข้อมูลบริการค าปรึกษา กลุ่มนักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่

เข้ารับค าปรึกษามากที่สุดคือ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คิดเป็น 18.16% จากทั้งหมดและเป็น
คณะเดียวทีมี่จ านวนคนเข้ารับบริการล าดับแรกจ านวน 63 คน คิดเป็น 20.52% จากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นตาม ตำรำงท่ี 4.4 และ กรำฟที่ 4.4 

จากข้อมูลบริการค าปรึกษา กลุ่มนักศึกษา จ าแนกตามประเภทปัญหา พบว่าประเภท
ของปัญหาที่พบมากที่สุดคือ PT2: Microsoft Word โดยพบถึง 245 ครั้ง จากการให้บริการ 501 ครั้ง 
คิดเป็น 21.29% รองลงมายังพบประเภทปัญหาในจ านวนครั้งที่ใกล้เคียงกัน คือ PT6: ความเข้าใจ
ของผู้ใช้งาน ที่ 231 ครั้ง คิดเป็น 20.07% และอันดับ 3 ที่พบคือ PT8: กระบวนการ/ขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ ที่ 164 ครั้ง คิดเป็น 14.25% ซึ่งแสดงให้เห็นตาม ตำรำงที่ 4.5 และกรำฟที่ 4.5  
กรำฟที่ 4.4 

จากข้อมูลบริการค าปรึกษา กลุ่มนักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงานและประเภทปัญหา 
พบว่า คณะที่พบปัญหามากที่สุดคือ F01: คณะการจัดการการท่องเที่ยว พบ 210 ครั้ง โดยประเภท
ปัญหาที่พบมากที่สุดในคณะนี้คือ PT2: Microsoft Word พบถึง 49 ครั้ง รองลงมาคือ PT6: ความ
เข้าใจของผู้ใช้งาน พบ 38 ครั้ง และประเภทปัญหาอันดับ 3 คือ PT3: GMS พบ 28 ครั้ง คณะที่พบ
ปัญหารวมรองลงมาคือ F10: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ พบ 159 ครั้ง โดยประเภทปัญหาที่พบมาก
ที่สุดในคณะนี้คือ PT2: Microsoft Word พบถึง 32 ครั้ง รองลงมาคือ PT6: ความเข้าใจของผู้ใช้งาน 
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พบ 30 ครั้ง และประเภทปัญหาอันดับ 3 คือ PT3: GMS และ PT4: Web Portal (Thesis form & 
Thesis revision) พบ 23 ครั้ง และคณะที่พบปัญหารวมเป็นอันดับ 3 คือ F11: วิทยาลัยนานาชาติ 
พบ 154 ครัง้ โดยปัญหาที่พบมากท่ีสุดในคณะนี้คือ PT2: Microsoft Word พบถึง 34 ครั้ง รองลงมา
คือ PT6: ความเข้าใจของผู้ใช้งาน พบ 31 ครั้ง และประเภทปัญหาอันดับ 3 คือ PT8: กระบวนการ/
ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์พบ 25 ครั้ง ซึ่งได้แสดงให้เห็นตาม ตำรำงท่ี 4.6 และ กรำฟที่ 4.6 

ตำรำงท่ี 5.1 ประเภทปัญหาอันดับ 1 ถึง 3 ของแต่ละคณะ 

ที ่ Code หน่วยงำน 
ประเภทป ญหำ *คะแนน 

 
% 

 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

1.  F01 คณะการจัดการการท่องเท่ียว PT2 PT6 PT3 2 5.56 

2.  F10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ PT2 PT6 PT3 
PT4 

2 5.56 

3.  F11 วิทยาลัยนานาชาติ PT2 PT6 PT8 3 8.33 

4.  
F02 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ 

PT6 PT2 PT8 3 8.33 

5.  F03 คณะนิติศาสตร์ PT2 PT3 
PT6 

PT4 2 5.56 

6.  F09 คณะภาษาและการสื่อสาร PT2 
PT6 

PT8 PT4 3 8.33 

7.  F04 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม PT2 PT6 PT3 2 5.56 

8.  F06 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ PT8 PT2 
PT3 

PT6 
PT7 

3 8.33 

9.  F07 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ PT6 
PT4 

PT2 
 

PT8 3 8.33 

10.  F12 คณะสถิติประยุกต์ PT6 PT2 PT4 2 5.56 

11.  F08 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม PT2 PT6 PT4 
PT8 

3 8.33 

12.  F05 คณะบริหารธุรกิจ PT6 
PT8 

PT2 
PT3 
PT4 

 3 8.33 

รวม 86.11 
* เง่ือนไขการให้คะแนน ถ้าเจอ PT2 หรือ PT6 หรือ PT8 1 ครั้ง ใน 3 อันดับแรก ให้ 1 คะแนน  
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จากข้อมูลจ านวนทั้งหมดของปัญหาตาม ตำรำงท่ี 4.6 น ามาสรุปผลประเภทปัญหา 3 
อันดับแรกของแต่ละคณะได้ผลตาม ตำรำงที่ 5.1 พบว่าประเภทปัญหาที่อยู่ในอันดับ 1 ถึง 3 จาก 
ตำรำงที่ 4.5 คือ PT2: Microsoft Word ,PT6: ความเข้าใจของผู้ใช้งานและ PT8: กระบวนการ/
ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ ตามล าดับ พบสูงถึง 86.11% นั้นหมายความว่าข้อมูลประเภทปัญหาที่พบ
มากของกลุ่มนักศึกษาในแต่ละคณะสอดคล้องกันกับการจ าแนกออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามข้อมูลที่แสดงดัง 
ตำรำงท่ี 4.5  

เมื่อน าข้อมูลจากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพของการให้บริการระบบการเขียน
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ตามแนวคิด e-Service Quality กรณีศึกษา : นักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผลจากการศึกษาวิเคราะห์ : การให้บริการปรึกษาการท า
วิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ในครั้งนี้ มาท าการศึกษา
เปรียบเทียบในส่วนการใช้งาน Microsoft Word พบว่าผลจากงานวิจัยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมีผลสรุป
คือนักศึกษาสามารถใช้งาน Microsoft Word เป็นผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ กลับ
พบว่านักศึกษาใช้งาน Microsoft Word ที่ถูกต้องหรือใช้งานไม่เป็น มีจ านวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 3 
แรกของปัญหาที่พบทุกหน่วยงาน 
 

5.1.2 ข้อมูลอบรม กลุ่มนักศึกษำ 
จากข้อมูลนักศึกษาที่ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบที่ เก็บรวมรวม ตั้งแต่  

19/03/2560 - 26/02/2563 ทั้งสิ้น 28 ครั้ง จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 602 คน แสดงข้อมูลตาม 
ตำรำงท่ี 4.7 โดยมีผู้เข้าเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง เป็นจ านวน 498 คน และอบรมมากกว่า 1 
ครั้ง สูงสุด คือ 4 ครั้ง แสดงข้อมูลตาม ตำรำงที่ 4.8 พบว่าจากหน่วยงาน 12 คณะ คณะที่นักศึกษา
เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบมากเป็นอันดับ 1 คือ คณะการจัดการการท่องเที่ยว จ านวน 85 คน 
คิดเป็น 17.07% ข้อมูลตาม ตำรำงท่ี 4.9 และ กรำฟที่ 4.7 

 
5.1.3 ข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ 

จากข้อมูลผู้ใช้งานระบบพบว่าปริมาณผู้ใช้งานระบบมีปริมาณสะสมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย 
ๆ โดยเปอร์เซ็นต์ (%) การเปลี่ยนแปลงจาก ปี/ภาคการศึกษา ที่ผ่านมามีการกระจายที่ไม่แน่นอน ซึ่ง
เป็นไปตามอัตราการ เพ่ิม ลด ที่ไม่แน่นอนของนักศึกษาที่ใช้งานระบบ แต่ก็มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางบวกเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลตาม ตำรำงที่ 4.10 กรำฟที่ 4.8 ตำรำงที่ 4.11 และ  
กรำฟที่ 4.9 
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5.1.4 ข้อมูลผู้ให้บริกำรค ำปรึกษำ กลุ่มนักศึกษำ 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่หลักที่ให้บริการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียน

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) จ านวน 3 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ใช้งานสะสมที่
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลตาม ตำรำงที่ 4.10 จ านวนผู้ใช้งานสะสมตาม ปี/ภาคการศึกษาตำรำงที่ 
4.10 และ กรำฟที่ 4.8 นั้น จะพบว่า ผู้ให้บริการต้องบริการผู้ใช้บริการในอัตราส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย 
ๆ จากตัวอย่างในหัวข้อ 4.7 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนผู้ ให้บริการต่อผู้รับบริการ เป็น 1:160 คน 
โดยประมาณ 
 

5.1.5 ข้อมูลชั่วโมงกำรเปิดให้บริกำร 
หากพิจารณาที่ ผู้ใช้งานระบบ 1 คน : 1 ชั่วโมง : 1 ภาคการศึกษา ตาม ตำรำงที่ 

4.14 และ กรำฟที่ 4.11 พบว่าตั้งแต่ภาคการศึกษา 2560/3 เป็นต้นมา จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ
เริ่มน้อยกว่าจ านวนผู้ใช้งานระบบ และมีแนวโน้ม น้อยลงเรื่อย ๆ ตามจ านวนผู้ใช้งานสะสมที่เพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ นั้นแสดงว่าปริมาณชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 

 
5.1.6 ข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรค ำปรึกษำกับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

จากข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการค าปรึกษากับผู้เข้ารับการอบรม ที่แสดง
ตาม ตำรำงท่ี 4.13 กรำฟที่ 4.10 และ ข้อมูลผู้อบรมตาม ตำรำงท่ี 4.9 

คณะที่นักศึกษาเข้ารับบริการค าปรึกษาสูงสุด คือ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
จ านวน 63 คน พบว่าในจ านวนนั้นมีนักศึกษาที่ไม่ได้รับการอบรมสูงถึง 48 คน คิดเป็น 76.19% และ
ผู้ที่เข้ารับการอบรมแล้วกลับมาปรึกษามีเพียง 15 คน คิดเป็น 23.81% 

คณะที่มีผู้มารับบริการค าปรึกษาโดยที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมการใช้งาน สูงสุด คือ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีสงูถึง 38 คน คิดเป็น 90.48% จากผู้เข้ารับค าปรึกษาทั้งหมด 42 คน  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจากผู้เข้ารับบริการค าปรึกษาโดยที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม
การใช้งานระบบของทุกคณะจะเห็นได้ชัดว่าทุกคณะ มีค่าเกิน 50%  

นั้นเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างบ่งชี้ได้ชัดเจนว่า การที่ผู้เข้ารับบริการค าปรึกษาที่ไม่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ จะเข้ามาขอค าปรึกษามากกว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้งาน 
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5.1.7 ข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนชั่วโมงควำมต้องกำรกับจ ำนวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริกำร 
จากข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนชั่วโมงความต้องการกับจ านวนชั่วโมงที่เปิดให้บริการ ที่

แสดงตาม ตำรำงที่ 4.14 และ กรำฟที่ 4.11 เมื่อพิจารณาด้วยการประมาณการ โดยใช้ค่า จ านวน
เดือนของแต่ละภาคการศึกษา โดยประมาณการที่ 4 สัปดาห์ ต่อ เดือน และจ านวนชั่วโมงความ
ต้องการของผู้รับบริการประมาณการที่ 1 คน : 1 ชั่วโมง : 1 ภาคการศึกษา จะพบว่าตั้งแต่ ปี/ภาค
การศึกษา 2560/3 เป็นต้นมา ชั่วโมงที่เปิดให้บริการจะเริ่มติดลบ นั้นหมายความว่าชั่วโมงการ
ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งจะแปรผันไปตามจ านวนผู้ใช้บริการที่สะสมในระบบ ซึ่งหาก
นักศึกษา 1 คน มารับบริการมากกว่า 1 ครั้ง ก็จะท าให้ชั่วโมงความต้องการใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น 
ในขณะที่ชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการมีจ ากัด 
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5.2 วิพำกษ์ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ : การให้บริการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียน
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ในครั้งนี้เพ่ือค้นหา แยกประเด็น สาเหตุของปัญหาการ
ให้บริการแบ่งตามประเภทปัญหาต่าง ๆ ผู้ศึกษาพบประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการ 
เพ่ือการน าไปปรับปรุง พัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยน าเสนอการวิพากษ์เป็นส่วน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1 ผู้ให้บริกำร 

ส่วนของผู้ให้บริการ โดยการน าเสนอประเด็นเพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนา ดังนี้ 
1. ต้องรวบรวมปัญหาให้ละเอียดมากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดี มีคุณภาพ มีความถูกต้อง

มากที่สุด ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
2. ยังขาดการการบันทึกข้อมูลการให้บริการแก่กลุ่มผู้รับบริการอื่น ๆ (ข้อมูลที่บันทึกมี

น้อยมากเมื่อเทียบกับที่ให้บริการจริง) เช่น เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่คณะที่สอบถามปัญหาเข้า
มามากพอสมควร 

3. ผู้ให้บริการต้องพยายามสอนการใช้งานให้ผู้รับบริการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง เพ่ือให้
ผู้รับบริการสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง จะช่วยลดปัญหาเรื่องการไหว้วานให้ผู้ให้บริการจัดท า
รูปแบบเนื้อหาหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ 
 

5.2.2 ผู้รับบริกำร 
1. ต้องเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้อง 

และการใช้งานโปรแกรมประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ท าเนื้อหา ให้มีความเข้าใจและความถูกต้อง 
2. ผู้รับบริการต้องให้ความสนใจและตั้งใจให้มากขึ้นกับการรับค าแนะน าการใช้งาน 

หรือเข้ารับการอบรมการใช้งาน เช่น ตรงต่อเวลาในการเข้าอบรม ให้ความสนใจกับค าแนะน าจากผู้
ให้บริการในขณะที่เข้ารับบริการค าปรึกษา เข้ารับการอบรบครบตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

3. ต้องวางแผนการท าเล่มวิทยานิพนธ์ให้รอบคอบ ไม่เร่งท าเล่มในช่วงใกล้หมดเวลาส่ง 
เพ่ือลดปัญหาความคับคั่งในการเข้ารับบริการค าปรึกษา 

4. ข้อสังเกตจากผู้ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการยังให้ความสนใจ มุ่งมั่น ตั้งใจกับการ
อบรม ศึกษาเอกสารประกอบการใช้งาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับน้อย หวังพ่ึงพาให้ผู้ให้
บริการช่วยด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่เสมอ ๆ  
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5. ผู้รับบริการส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจและการใช้งานที่ไม่ถูกต้องในเรื่องการใช้งาน 
Microsoft word เพ่ือจัดรูปแบบเล่มเอกสารวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาหรือ
เข้ารับการอบรมการใช้งานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบการใช้งานที่เป็นมาตรฐานสากล 

 
5.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลการให้บริการค าปรึกษา (Google form) ยังมี
ข้อจ ากัดท าให้การน าข้อมูลไปใช้งานต่อยังมีความยุ่งยากในการปรับปรุงข้อมูล 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรมการใช้งานยังเป็นการกรอก
ด้วยมือท าให้เก็บรวมรวม สรุปผลยังต้องใช้เวลานาน 
 

5.2.4 รูปแบบ ช่องทำงกำรให้บริกำร 
ปัจจุบันส าหรับนักศึกษามีเพียงช่องทางหลักช่องทางเดียวคือ e-Thesis Clinic ท าให้

นักศึกษาบางคนอาศัยช่องทางอ่ืน ๆ เพื่อขอค าปรึกษา เช่น Facebook ,email โทรศัพท์เข้ามาที่ไม่ใช่
ช่วงเวลาการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วน สามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการ
บริการที่มีอยู่และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การให้บริการ และรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติม ในด้านต่าง ๆ ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
5.3.1 ด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอน 
เพ่ิมการบันทึกเก็บข้อมูลการให้บริการในส่วนผู้ใช้งานกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มากขึ้น เพ่ือน า

ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นเจ้าหน้าที่คณะ อาจารย์ เจ้าที่บรรณารักษ์ เป็นต้น 
เครื่องมือ 

1. การลงทะเบียนเข้าอบรม ควรใช้โปรแกรมการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียน
นักศึกษา แทนการกรอกด้วยตนเองผ่าน Google form เพ่ือลดข้อผิดพลาดจาการกรอกข้อมูล 

2. ควรใช้บัตรนักศึกษาอ่านข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา  มา
เปรียบเทียบกับข้อมูลผู้ลงทะเบียน เพ่ือใช้การลงทะเบียนเข้าอบรมในวันอบรมแทนการเซ็นชื่อลงใน
กระดาษ จะท าให้การสรุปผลจ านวนผู้เข้าอบรมท าได้อย่างทันที 

3. การลงทะเบียนเข้าอบรมในวันอบรม ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
(Walk in) ควรใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรนักศึกษา แทนการกรอกข้อมูลลงในกระดาษ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยมือ 
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5.3.2 ด้ำนกำรให้บริกำร 
กำรอบรมกำรใช้งำน  

1. ควรพิจารณาเพ่ิมรอบการอบรมหลักในภาคการศึกษาให้กับนักศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้ 

- ภาคภาษาไทย นักศึกษาภาคปกติ 1 ครั้ง  
- ภาคภาษาไทย นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ 1 ครัง้ 
- ภาคภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง 

2. ควรพิจารณาทบทวนการอบรม ภาพรวม กระบวนการของระบบ ให้เจ้าหน้าที่คณะ
และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
ชั่วโมงกำรเปิดให้บริกำร 

1. เพ่ิมชั่วโมงการให้บริการ วันเสาร์ สัปดาห์ ที่ 1 และ 3 จาก เวลา 10.00 – 16.00 น. 
เป็น 09.00 – 17.00 น. จะได้ชั่วโมงการให้บริการเพ่ิมจาก 10 เป็น 14 ชั่วโมงต่อเดือน 

2. พิจารณาเพ่ิมวันให้บริการในวันเวลา จันทร์ – ศุกร์ เพ่ิมอีก 1 วัน ในช่วง 1 หรือ 2
เดือนสุดท้ายของภาคการศึกษา 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
ควรเพ่ิมรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ เช่น Web board, Facebook fanpage , 

Microsoft team group เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมช่องทางช่วยในการติดต่อสื่อสาร ความช่วยเหลือกัน
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ หรือแม้แต่ ผู้รับบริการด้วยกันเอง 

 
ผู้ให้บริกำร 

1. เพ่ิมผู้ให้บริการเพ่ือให้บริการในช่องทางอ่ืน ๆ อันเนื่องมาจากผู้รับบริการที่ไม่ได้เข้า
รับการฝึกอบรม และมีความต้องการขอค าปรึกษาตลอดเวลา ในช่วงเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ และ
เสาร์-อาทิตย์ที่สถาบันเปิดท าการ 

2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ารับฝึกอบรมเป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้ความสามารถ
อย่างจริงจัง และตั้งใจ เพ่ือรองรับการให้บริการในช่องทางต่าง ๆ และช่วงเวลาให้บริการที่เพ่ิมขึ้น 
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5.3.3 ด้ำนเชิงนโยบำย 
1. ในระดับนโยบายสถาบัน ควรเพ่ิมการเน้นย้ าให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตระหนัก

ความส าคัญของการน าระบบมาใช้งาน  
2. สถาบันควรออกเป็นระเบียบการให้นักศึกษาทุกคนที่ลงเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้อง

เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. สถาบันควรก าชับ มอบหมาย หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถให้ค าปรึกษา ความ

เข้าใจเบื้องต้นแก่นักศึกษาในเรื่องจัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Thesis) ได ้

4. พิจารณาน าระบบที่ได้รับการ upgrade หรือใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่ามาทดแทน
ระบบเดิม คือ ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (i-Thesis) แทน ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดและล้าสมัยของระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ 
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ภำคผนวก 

ภำคผนวก ก ระบบ e-Thesis 

 
ภำพประกอบ 1 หน้าแรกระบบ e-Thesis 
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ภำคผนวก ข แบบฟอร์มจดบันทึกข้อมูลให้ค ำปรึกษำ 

แบบบันทึกประวัติกำรให้ค ำปรึกษำ e-Thesis 
วันที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล หน่วยงำน ผู้ให้ค ำปรึกษำ ป ญหำ 
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ภำคผนวก ค แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำร 
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ภำพประกอบ 2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Version ที่ 1   
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ภำพประกอบ 3 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Version ที่ 2  
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ภำคผนวก ง ปฏิทินกำรศึกษำ 

ตัวอย่าง ปฏิทินการศึกษา 
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ภำคผนวก จ ประกำศประชำสัมพันธ์เวลำเปิดให้บริกำร 

ตัวอย่าง ประกาศประชาสัมพันธ์เวลาเปิดให้บริการ 
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ภำคผนวก ฉ ข้อมูลกำรฝึกอบรม 

ตัวอย่าง บันทึกแจ้งรับสมัครเข้าฝึกอบรม 
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ตัวอย่าง รายงานแจ้งจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
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ตัวอย่าง บันทึกขออบรมจากคณะ 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความแจ้งคณะขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วมท าความเข้าใจ 
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ภำคผนวก ช สูตร Excel ที่ต้องใช ้

ตัวอย่าง สูตรที่ใช้เพื่อแปลงข้อมูล 
ISERROR 
= IF( ISERROR(A1), "มีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน", A1 * 2) 
สูตรนี้จะตรวจสอบเพ่ือดูว่ามีเงื่อนไขที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาดใน A1 หรือไม่ ถ้ามีข้อผิดพลาด ฟังก์ชัน 
IF จะส่งกลับข้อความ "มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น" ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด ฟังก์ชัน IF จะด าเนินการค านวณ 
A1*2 
SEARCH 
= SEARCH($D$2,$A3) <---ความหมาย ที่เซลล์ B2 ถ้าเจอค่าใน D2 คือค า "กระบวนการ/ขั้นตอน
การท าวิทยานิพนธ์" ใน A3 ให้แสดงค่าต าแหน่งที่เจอออกมา 
IF 
=IF($B3>0,"Y","N") <-- ถ้าค่าในเซลล์ B3 > 0 ให้แสดง ค่า Y ถ้าไม่ใช่ ให้แสดง N 
 
=IF(SEARCH($D$2,$A4)>0,"Y","N") <--ถ้าเจอค่าใน D2 คือค า "กระบวนการ/ขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์" ใน A3 > 0 ให้แสดง ค่า Y ถ้าไม่ใช่ ให้แสดง N 
ROWS 
=ROWS(RawData!A2:A370) 
Code ประเภทป ญหำ สูตร 

PT1 Hardware =IF(SEARCH(LookUp!$H$1,$H2)>0,"Y","N") 

PT2 Microsoft Word =IF(SEARCH(LookUp!$H$2,$H2)>0,"Y","N") 

PT3 GMS =IF(SEARCH(LookUp!$H$3,$H2)>0,"Y","N") 

PT4 Web Portal (Thesis form & Thesis revision) =IF(SEARCH(LookUp!$H$4,$H2)>0,"Y","N") 

PT5 Web Portal (Report data & Submission document) =IF(SEARCH(LookUp!$H$5,$H2)>0,"Y","N") 

PT6 ความเข้าใจของผู้ใช้งาน =IF(SEARCH(LookUp!$H$6,$H2)>0,"Y","N") 

PT7 Reference Manager (Endnote/Mendeley/Zotero) =IF(SEARCH(LookUp!$H$7,$H2)>0,"Y","N") 

PT8 กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ =IF(SEARCH(LookUp!$H$8,$H2)>0,"Y","N") 

PT9 Other =IF(SEARCH(LookUp!$H$9,$H2)>0,"Y","N") 
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แปลงค่า คณะเป็น รหัส 
=IF($H2=LookUp!$K$1,LookUp!$J$1 
,IF($H2=LookUp!$K$2,LookUp!$J$2 
,IF($H2=LookUp!$K$3,LookUp!$J$3 
,IF($H2=LookUp!$K$4,LookUp!$J$4 
,IF($H2=LookUp!$K$5,LookUp!$J$5 
,IF($H2=LookUp!$K$6,LookUp!$J$6 
,IF($H2=LookUp!$K$7,LookUp!$J$7 
,IF($H2=LookUp!$K$8,LookUp!$J$8 
,IF($H2=LookUp!$K$9,LookUp!$J$9 
,IF($H2=LookUp!$K$10,LookUp!$J$10 
,IF($H2=LookUp!$K$11,LookUp!$J$11 
,IF($H2=LookUp!$K$12,LookUp!$J$12 
,IF($H2=LookUp!$K$13,LookUp!$J$13 
,IF($H2=LookUp!$K$14,LookUp!$J$14 
)))))))))))))) 
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