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 วิทยานพินธหรือปริญญานิพนธ  (Thesis  or  Dissertation)  เปนการศกึษาคนควาของนิสิต
นักศึกษาเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาบณัฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตหรือทั้งสองระดับ
โดยทั่วไปจะอยูในรูปของงานวิจยัภายใตการดูแลใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมหรืออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานพินธนิสิตนักศึกษาจะเลือกศึกษาคนควาในเรื่องที่ตนสนใจเรื่องที่มีความสําคัญตาม
นโยบายของสถาบัน  คณะ  และภาควิชาทีรั่บผิดชอบผลิตบัณฑิตและตามความเชี่ยวชาญของอาจารย
ที่ควบคุมวิทยานิพนธการศกึษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหความสําคัญ  แกวิทยานพินธมาก  
หลักสูตรระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกบางหลักสูตรไมมีการเรียนเปนรายวิชาแตจะมีการทํา
วิทยานพินธเพยีงอยางเดียวช้ีถึงการเห็นความสําคัญของวิทยานิพนธ  นสิิตนักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษา
หลายคน  ไดใหขอมูลสะทอนกลับวาความรู  ประสบการณที่ไดรับจากการทําวิทยานพินธมี
ประโยชนตอการนําไปปฏบิัติหนาที่มาก  เปนประโยชนยิ่งกวาที่ไดรับจากการเรยีนในรายวิชาตาง ๆ 
 ในการทําวิทยานิพนธ  นิสิตนักศึกษาตองเสนอ  (Defense)  เคาโครงวิทยานิพนธและ
หลังจากที่ไดรับอนุมัติแลว  จะดําเนินการศึกษาคนควาแลวเขียนรายงานเสนอกรรมการควบคุม
วิทยานพินธพจิารณาใหคําแนะนําตรวจแกขอบกพรองตาง ๆ  จนเปนที่พอใจจึงดําเนินการขอสอบ
ปากเปลาตอไป  มีขอเสนอแนะขอสังเกตเกี่ยวกับการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
  1.  ในการเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ  ถานสิิตนักศึกษาไดเสนอเคาโครงที่เหมาะสม  
ละเอียด  ชัดเจน  รอบคอบ  รัดกุมในทกุสวนแลว  (โดยทั่วไปมักประกอบไปดวยภมูิหลัง  ความ
เปนมาของงานวิจยั  ความมุงหมาย  สมมติฐาน  (ถามี)  ขอบเขต  นิยามศัพทเฉพาะ  แนวคดิทฤษฎ ี 
และผลงานวิจยัที่เกีย่วของ  วิธีดําเนนิ  การวิจัย  ประชากรและกลุมตวัอยาง  เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมลู  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ฯลฯ)  ก็จะเปนประโยชนมาก  เพราะเคาโครง
ดังกลาวเปนเงือ่นไขที่จะตองปฏิบัติตามทําใหผูวจิัยมีความชัดเจน  เปนการปองกันปญหาตาง ๆ  ที่จะ
ตามมา  ถาเคาโครงไมชัดเจนแลว  เมื่อดําเนินการศึกษาคนควาก็จะพบวาปญหายากตอการตัดสินใจ
อาจเกิดขอขัดแยง  อาจตองมีการแกไขเพิม่เตมิ  ซ่ึงจะกอใหเกดิความยุงยากตามมามากมายสงผลใหมี
ปญหาในการสอบปากเปลา 
  2.  นิสิตนักศึกษาจะตองเตรียมพรอมในการสอบปากเปลาอยางดีเยี่ยม  โดยเตรยีมการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาใหกระชับ  รัดกุม  เขาใจงาย  นาสนใจ  ดวยความคลองแคลว  ถูกตอง  
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แมนยํา  รวมทัง้เตรียมตอบคาํถามตาง ๆ  ที่แสดงถึงการมีความรอบรูในเรื่องที่ทําวิทยานิพนธ  ทั้งนี้
ตองมีตัวรายงานวิทยานิพนธที่มีความสมบูรณ 
  จากประสบการณที่ผานมาพบวานิสิตนักศกึษาเตรียมตัวมายังไมดีพอ  ตัวรายงานมีความ
บกพรองหลายแหง  การนําเสนอไมนาสนใจ  บางคนนําเสนอโดยการอานจากเอกสารที่เตรียมมาการ
ตอบคําถามบางครั้งไมตรงประเด็น  หรือตอบไมได  โดยเฉพาะในคําตอบที่เปนการประเมินความรู  
ความเขาใจในวิธีการ  หลักการ  ทั้งนี้เนื่องจากขาดความรอบรูอยางแทจริง  เตรียมตัวมานอย  นิสิต 
นักศึกษาควรวางแผนและดําเนินการใหสามารถเขียนรายงานใหเสร็จสมบูรณโดยที่เหลือเวลาพอ 
สมควรสําหรับเตรียมสอบปากเปลาวิทยานิพนธ  เชน  มีเวลาเตรียมตวักอนสอบ  10  วัน  เปนตน  
และควรซักซอมใหคลอง  โดยเฉพาะถาไดซักซอมกับอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธจะชวยไดมาก 
  3.  ดานกรรมการสอบ  กรรมการสอบโดยทั่วไปประกอบดวยอาจารยผูควบคุมหรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการจากภายนอก  กรรมการจากภายนอกอาจจะมีจํานวนเทากัน
กับอาจารยที่ปรึกษา  นาจะมทีั้งกรรมการที่เคยสอบเคาโครงวิทยานพินธ  และที่ไมไดเปนกรรมการ
สอบเคาโครงวิทยานพินธ  ขอดีของการแตงตั้งอาจารยภายนอกที่มาจากกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานพินธกค็ือ  จะไดทราบถึงเงื่อนไข  ขอตกลงตาง ๆ  ที่ไดพิจารณา  เมื่อคร้ังสอบเคาโครง
วิทยานพินธมคีวามเขาใจในเรื่องและวิธีการของการศึกษาคนควา  ลดความขัดแยงอันเนื่องมาจาก
ความไมเขาใจในเรื่องตาง ๆ  สวนกรรมการจากภายนอกที่ไมใชกรรมการสอบเคาโครงมีขอดีคือ  จะ
มีมุมมองที่อาจสะทอนใหเห็นขอความจริงบางประการ  ซ่ึงถาหากนํามาพิจารณาจะทําใหงานวจิยันั้น
สมบูรณยิ่งขึ้น  กรรมการจากภายนอกตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นสิิตนักศึกษาทาํ
วิทยานพินธ  โดยอาจจะอยูคนละสถาบันหรืออยูในหนวยงานอื่น ๆ  ที่ไมใชสถาบันการศึกษาหรอื
อาจจะมาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
  4.  โดยทั่วไปจะแบงการสอบปากเปลาวิทยานิพนธออกเปนสองขั้นตอน   
   ขั้นตอนที่หนึ่ง  จะใหนิสิตนกัศึกษารายงานถึงการศึกษาคนควาที่ไดดําเนินการ   
อาจใหกลาวเฉพาะประเด็นทีสํ่าคัญ  เชน  เหตุผลที่เลือกทําการศึกษาคนควาในเรื่องนั้น  วิธีดําเนินการ
ศึกษาคนควา  ผลการศึกษาคนควา  การอภปิรายผลและขอเสนอแนะ  ในขั้นตอนนีน้สิิตนักศึกษาอาจ
นําเสนอโดยใชส่ือตาง ๆ  เชน  แผนใส  PowerPoint  เปนตน  การใชส่ือตาง  ๆ  จะชวยใหรายงานได
ดีกวา  มีความนาสนใจในการเตรียมส่ือผูวิจัยไดมีโอกาสคิดวิธีนําเสนอไดสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญ
เพื่อนําเสนอชวยในการจดจาํสาระดังกลาว  นิสิตนักศกึษาตองเตรียมแผนสํารองกรณีที่มีปญหาทีอ่าจ
เกิดขึ้นโดยไมสามารถควบคุมได  เชน  ไฟฟาดับ  เปนตน  ขอสําคัญคือ  ตองทําการซักซอมติดตั้ง
อุปกรณตาง ๆ  ตรวจสอบการใชงานจนมัน่ใจ  กอนถึงเวลาสอบปากเปลา 
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   ขั้นตอนที่สอง  กรรมการสอบจะซักถามขอสงสัย  สอบถามเพื่อตรวจสอบความรู
ความเขาใจของผูทําวิทยานพินธ  แมกระทั่งการทักทวงโตแยงในประเดน็ตาง ๆ ที่อาจเปนขอผิดพลาด
ของรายงานการวิจัยเพื่อใหมกีารแกไขใหถูกตองตอไป 
  5.  การพิจารณาคุณภาพของรายงานวิทยานพินธ 
   พิจารณาในหลาย ๆ  ประเดน็  ดังนี ้
    5.1  ดานคุณภาพโดยทัว่ไป  พิจารณาความถูกตองเหมาะสมในสวนตาง ๆ  ไมวา
จะเปนเรื่องการกาํหนดจุดมุงหมาย  ขอบเขตของงานวิจยั  นิยามศพัทเฉพาะสมมติฐาน  (ถามี)  
เอกสารที่เกี่ยวของ  แนวคิดทฤษฎี  วิธีดําเนินการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ผลการวิเคราะห  การแปลผลการวิเคราะห  การ
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
    จากการพจิารณามักพบขอบกพรองในหลายสวนหลายที่  เชน  ขาดการใหนยิาม
ในคําศัพทเฉพาะที่สําคัญ  ใหนิยามศพัทเฉพาะไมชัดเจน  การระบุกลุมตัวอยางไมถูกตอง  การระบุตัว
แปรที่ไมถูกตอง  ในสวนของเอกสาร  แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวของยังขาดในสาระที่สําคัญ  งานวิจยัที่
เกี่ยวของมีจํานวนนอย  และพบวามเีร่ืองที่ไมอยูในขอบขายที่เกีย่วของหลาย ๆ  เร่ือง  ดานกลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยเขยีนไมชัดเจนวาเลือกมาโดยวิธีใด  ดานเครื่องที่ใชในการวิจยัอธิบายไม
ชัดเจนถึงกระบวนการในการสรางเครื่องมือพบบอย ๆ  วายังคงใชขอความเนื้อหาสาระที่เขียนไวใน
เคาโครงวิทยานิพนธ  ซ่ึงเปนเนื้อหาที่บอกวาจะทําอะไรบาง  วิธีใด  ฯลฯ  ในรายงานการสอบปาก
เปลาจะตองบอกถึงวาไดทําอะไรบาง  เชน  ในการทดลองใชเครื่องมือไดไปทดลองกับกลุมไหน  
จํานวนกี่คน  ทดลองใชเมื่อใด  ผลการวิเคราะหคุณภาพไดคาอํานาจจาํแนกแตละขอเทาใดบาง  ไดคัด
ไวกี่ขอ  การวิเคราะหความเชื่อมมั่นของเครื่องมือที่ประกอบดวยขอทีไ่ดคัดไวทั้งหมด  นั้นไดคาความ
เชื่อมั่นเทาใด  การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางใชวิธีใด  ไปเก็บในชวงเวลาใด  เปนตน  ดาน
การใชสถิติ  มักพบวาเขยีนสูตรสถิติผิด  ดานการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลบางครั้งพบวา  ผลการ
วิเคราะหมีความขัดแยงกันและวิเคราะหผิดพลาด  และแปลความผลการวิเคราะห  แปลความไมรัดกุม  
เปนตน 
    5.2  ดานความคงเสนคงวาในการเขียน  มกัพบวาขาดความคงเสนคงวาในการ
เขียน ตวัอยาง  ไดแก  การใชศัพทตาง ๆ  ใชแตกตางกนั  เชน  บางที่ใช  คําวา  คาเฉลี่ย  บางที่ใชคําวา  
รายเฉลี่ย  และบางที่ใชคําวา  คะแนนเฉลี่ย  เปนตน  หรือการอางอิงชื่อผูเขียน  ในบางแหงใช
ภาษาไทย  บางแหงใชภาษาอังกฤษ  คําศัพทภาษาอังกฤษบางที่ขั้นตนคาํดวยอักษรตวัเล็ก  แตบางที่
ขั้นตนคําดวยตัวอักษรตวัใหญ  เปนตน  ผูวิจัยตองเขยีนใหมีความคงเสนคงวาตลอดทั้งเลม 
    5.3  ดานความสัมพันธระหวางชื่อเร่ือง  ความมุงหมาย  ผลการศึกษา  ผลการ
วิเคราะหขอมูล  จะตรวจสอบวาผลการศึกษาไดตอบความมุงหมายหรือไม  ตรงกับชือ่เร่ืองที่ศึกษา
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คนควาเพยีงใด  บางครั้งพบวานิสิตนักศกึษาเขียนผลการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความมุงหมายทีไ่ด
กําหนดไว 
    5.4  ดานการอางอิง  ตรวจสอบการอางอิงวาที่ไดอางอิงไวนัน้ถูกตองหรือไมและ
แหลงอางอิงนัน้ระบุในบรรณานุกรมหรือไม  มักพบวาการอางอิงที่ระบุไวในหลายแหงไมปรากฏใน
บรรณานุกรม 
    5.5  ดานบทคดัยอ  บทคัดยอเปนสวนที่สรุปแกนสาระที่สําคัญของการวิจัยมี
สาระ  3  สวน  คือ  ความมุงหมาย  วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปผลการศึกษาคนควา  โดยทั่วไปมีความยาว
ประมาณหนึ่งหนา  กรรมการสอบจะพิจารณาวา  ในบทคัดยอนั้นไดกล่ันกรองเอาสาระที่เปนแกน
สําคัญครบถวนหรือไม  สรุปไดถูกตองสมบูรณหรือไม  บางคนเขียนบทคัดยอยาวเกินไป  เชน  มี
จํานวน  4  หนา  เปนตน  บางคนเขียนสรุปไมกระชับทําใหตองแกไขใหม  ในสวนทีเ่ปนสรุปผล
การศึกษาคนควาจะตองตอบความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการวิจัย 
     การเขียนบทคดัยอเปนภาษาอังกฤษ  ถานิสิตนักศึกษาเขียนเองมักไมถูกตอง
เนื่องจากไมมปีระสบการณ  โดยเฉพาะการใชภาษาในสาขาวิชาการนัน้ ๆ  บางคนจงึใหคนอื่นชวย
หรือจางแปล  ซ่ึงโดยทั่วไปจะดีขึ้นแตกย็ังบกพรองอยูดี  ผูวิจัยควรศึกษาบทคัดยอภาษาอังกฤษใน
เร่ืองที่เกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ  เชน  จาก  Dissertation  Abstracts  International  หรือ  Dissertation  
Abstracts  Online  เปนตน  เมื่อไดศึกษาหลาย ๆ  เร่ืองก็จะไดแนวทางในการเขยีน 
    5.6  การอภิปรายผล  ไดยกเอาประเด็นที่สําคัญ  ประเด็นที่นาสนใจ  ประเด็นที่มี
ปญหา  เชน  มผีลที่ไมเปนไปตามสมมติฐาน  มีผลที่ไมเปนตามที่คาดหวัง  เปนตน ไดอภิปรายชี้
เหตุผลที่เกิดผลดังกลาวอยางกวางขวางหรอืไม  พบบอย ๆ  วาไมไดอภปิรายอยางแทจริง  แตเปนการ
สรุปอีกครั้งหนึ่งวาวิจัยพบอะไรบาง 
    5.7  ดานขอเสนอแนะ  ไดเสนอแนะการนําเอผลการวิจัยไปใชและเสนอแนะ
การศึกษาคนควาวจิัยเพิ่มเติมหรือตอเนื่องการวิจัยทีไ่ดทําไปแลว  ซ่ึงการเสนอแนะนัน้จะตองโยงไป
ถึงผลการคนพบจากการวิจยัดวย  ไมใชเสนอแนะอยางลอย ๆ  ไมตองวิจัยก็เสนอแนะได 
  6.  การพิจารณาผลการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ  คณะกรรมการสอบปากเปลาฯ  จะ
พิจารณารวมกนัวาควรใหผลการสอบระดบัใด  ระหวาง  ดีเยีย่ม  (Excellent)  ดี  (Good)  ผาน  (Pass)  
ไมผาน  (Fail)  หรือใหระดบัผลการสอบในระบบอื่น  ซ่ึงจะพิจารณาประกอบกันทัง้ดานคุณภาพของ
ตัวรายงานและความรอบรู  ความสามารถในการทําวิจัย  มักพบวานิสิตนักศึกษาที่จัดทําตัวรายงานไม
คอยดีก็ขาดความรอบรูในเรื่องที่ทําดวย 
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  7.  คําถามในการสอบปากเปลาวิทยานิพนธที่นาสนใจ  ควรสอบถามนิสิตนักศึกษาที่ทํา
วิทยานพินธโดยไมคิดคะแนน  มีดังนี ้
   -  การทําวิทยานิพนธ  เร่ืองนีไ้ดประโยชนในดานใดบาง  หรือไดประโยชนหรือไม  
อยางไร 
   -  ขั้นตอนใดทีย่ากที่สุด 
   -  พบปญหาอะไรที่สําคัญ 
   -  มีความประทับใจเกีย่วกับเรื่องใดบาง 
   -  ไดแงคดิอะไรบางจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้ 
   -  ถามีผูกลาววาการวิจยัเร่ืองนี้เชื่อถือไมได  ทานจะมีขอปกปองวิทยานิพนธเชนไร 
   -  เมื่อจบออกไปปฏิบัติงาน  จะทําการวิจยัลักษณะนี้  อีกหรือไม  วิจยัเร่ืองอะไร 
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