บทที่ 1
แนวทางในการจัดทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
คําวา “วิทยานิพนธ” (Thesis or Dissertation) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2542 ใหความหมายไววา คือ บทนิพนธที่ผูเรียบเรียงยกเอาหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือ
พรรณนาขยายความ โดยนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) บทนิพนธที่ใชกระบวนการวิจัยนี้ ตองแสดงถึงความคิดริเริ่มในการ
ประมวลความรู และสรางองคความรูใหม ที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก แตละคน
จะตองทํา นับเปนงานสําคัญยิ่งสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
โดยทั่วไปวิทยานิพนธ เปนผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระ ที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของนิสิต
โดยมีขอบขาย ปริมาณ คุณภาพ และความลึกซึ้งของเนื้อหาสาระสูงกวาการคนควาอิสระ (คูมือ
การพิมพงานการคนควาอิสระ/วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.)
การคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง บทนิพนธ กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ
หรือการวิเคราะหพัฒนาระบบงาน ที่ใชวิธีการวิจัยที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข แต
ละคนจะตองทําเพื่อเปนงานสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท โดยทั่วไปในการ
คนควาอิสระ มีเนื้อหาสาระที่แสดงความคิดริเริ่มของนักศึกษา โดยมีขอบขาย ปริมาณ คุณภาพ
และความลึกซึ้งของเนื้อหานอยกวาวิทยานิพนธ (คูมือการพิมพงานการคนควาอิสระ/
วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กเรี ย นระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะต อ งลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ การค น คว า อิ ส ระ เพื่ อ ศึ ก ษาหั ว ข อ วิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบปองกันหัวขอ
วิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระกอน สําหรับการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ เปนการอาศัยการประยุกตการออกแบบวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู
ของนักศึกษาจากการคนควาดวยตนเอง แตจะตองปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอที่จะทําการศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระกอนทําการวิจัย วิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระเป นการศึก ษาตามความถนัดของผูศึกษา ผลจากการศึ กษาเปน สิ่ง ที่มีคุณคา เปน การ
รวบรวมความคิดอยางมีเหตุผล ใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับผูสนใจศึกษาตอไปได
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ดั ง นั้ น การนํา เสนอผลการศึก ษาวิท ยานิพ นธ หรือ การคน ควา อิสระ จึ ง มีค วามสํ า คัญ
สําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการทํา
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ มีคําแนะนํา ดังนี้
1. นั ก ศึก ษาควรมี ค วามพรอ มและรูจัก ศึก ษาขั้น ตอนการจั ดทํ า วิท ยานิ พ นธ หรือ การ
คนควาอิสระอยางละเอียด
2. มีความรูพื้นฐานในเรื่องที่จะศึกษา เพื่อสามารถวางแผนตัดสินใจ เลือกใชความรู
เทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือที่ใชใหสอดคลองเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา
3. มีความรอบรูในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในเรื่องที่ตองการศึกษา
4. ศึกษาวิธีการเรียบเรียง การนําเสนอ วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ตามคูมือการ
จัดทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระใหเขาใจ
5. การเรียบเรียง การใชคํา การเขียนตัวสะกด คําศัพททางวิชาการตาง ๆ ไมควรใชภาษา
พูด ภาษากํากวม ฟุมเฟอย หรือภาษาที่ผูเรียบเรียงเขาใจเอง ควรเรียบเรียงดวยความตั้งใจ แสดง
ความคิดตามลําดับเนื้อหาอยางมีเหตุผล ใชภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ นักศึกษาควรอาน
และตรวจสอบการเรียบเรียงกอนสงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ การเรียบ
เรียงเนื้อเรื่องใหดี นาอาน และเขาใจงาย ตองคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
5.1 ความถูกตองของขอมูลไมวาจะเปนการคัดลอก หรือสรุปความจากขอมูลตอง
ไมผิดเพี้ยนจากเนื้อความเดิม และตองมีความถูกตองของภาษาที่ใชในเรื่อง การสะกดการันต
การเลือกใชคํา การเรียบเรียงขอความตองเปนไปตามหลักการเขียนที่ดี
5.2 ใชภาษามาตรฐานในการเรียบเรียงเนื้อเรื่อง เลือกใชคําสามัญหรือคําธรรมดา
ซึ่งสื่อความหมายจะดีที่สุด ไมใชภาษาถิ่น คําแสลง หรือคํายอ เวนแตจําเปน เชน ยกเปนตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย เปนตน
5.3 มีความสม่ําเสมอในการใชคํา เชน ถาในรายงานใชคําวา เด็กเล็ก ที่หมายถึง
เด็กอายุนอย ก็ตองใชคําวาเด็กเล็กทุกครั้ง มิใชใชเด็กเล็กบาง ใชเด็กนอยบางสลับกันไป เพราะ
จะทําใหผูอานสับสน
5.4 การใชคําภาษาตางประเทศ ตองใชตามที่ไดมีการบัญญัติศัพทไว หากตอง
เขียนคําภาษาตางประเทศดวยพยัญชนะไทย ใหวงเล็บภาษาตางประเทศไวขางทายเฉพาะครั้ง
แรกที่ปรากฏ สวนศัพทวิชาการที่รูจักแพรหลายแลวไมตองใสวงเล็บภาษาอังกฤษ
5.5 ควรใชประโยคเดียวเปนหลัก ไมควรใชประโยคที่ยืดยาวและซับซอน
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5.6 เรียบเรียงเนื้อเรื่องดวยภาษาที่อานงาย โครงสรางประโยคไมซับซอน สื่อสาร
ไดชัดเจน ตรงประเด็น
5.7 เนื้อเรื่องมีความกลมกลืนกันตั้งแตตนจนจบ มีการเสนอแนวคิดที่ชัดเจน
5.8 มีการยอหนาเพื่อใหเนื้อเรื่องบางตอนมีลักษณะเดนและเพื่อชวยพักสายตาของ
ผูอาน
5.9 มีการใชวรรคตอน เชน การเวนวรรค เพื่อแยกประโยคใหชัดเจน ทําใหผอู า น
เขาใจเนื้อเรื่องงายขึ้น
6. การเขียนเอกสารอางอิงในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระเปนสิ่งจําเปน เพื่อเปน
การสนับสนุนขอมูลที่ไดศึกษา สรางความนาเชื่อถือในการศึกษาคนควา และเปนการใหเกียรติแก
เจาของขอมูล เปนหลักฐานที่แสดงการอางอิงอยางถูกตอง
7. เรื่องที่ศึกษาจะตองไมซ้ําซอนกับเรื่องที่ผูอื่นศึกษาไวแลว
เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหดําเนินการศึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยมี
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระแลว ควรรีบดําเนินการเรียบเรียงวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ โดยการคนควา ทดลอง หรือวิธีการใด ๆ ตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตอง นาเชื่อถือ มีคุณคา และเกิดประโยชนตอไป

