เกร็ดแนวทางในการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกดานไอที
อ. ครรชิต มาลัยวงศ
ผมไดรับคําถามจากนิสิตนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธท้งั
ปริญญาเอกและปริญญาโทอยูเปนประจําวา จะทําอยางไรจึงจะ
ทําวิทยานิพนธไดอยางราบรื่น และ สําเร็จรวดเร็ว. นิสิตนักศึกษา
แตละคนที่มาพบผมนั้น ตางก็มีปญหาในการทําวิทยานิพนธ
แตกตางกันไป. นิสิตนักศึกษาเหลานี้สวนมากเปนผูท่ท
ี ํางานอยู
แลว และทําวิทยานิพนธนอกเวลางานรวมทั้งในชวงวันหยุดสุด
สัปดาห. การทําวิทยานิพนธแบบนี้ถาไมตั้งใจจริงก็จะเบื่อ เพราะ
ความคิดไมตอเนื่อง. เวลาคิดอะไรได ก็ทําไปครั้งหนึ่ง แตก็อาจ
ยังไมเสร็จเพราะตองกลับไปทํางานประจําตอ. พอมาเริ่มตนทํา
ใหมอีกครั้งก็ลืมไปแลววาคิดอะไรไปบาง. ความเบื่อก็เขามา
ครอบงําทําใหทอดทิ้งการทําวิทยานิพนธออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ใกลจะหมดเวลา. ถึงตอนนัน
้ แมจะลาหยุดงานประจํามาทํา
วิทยานิพนธเต็มเวลา ก็อาจจะชาไปเสียแลว. ดวยเหตุนี้เอง ผม
จึงนําเกร็ดแนวทางที่จะชวยใหนิสิตนักศึกษาที่กําลังจะทํา
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก หรือที่กําลังทําอยูมาบอกเลาให
ทราบ. ผมเชื่อวา เกร็ดแนวคิดเหลานี้นาจะชวยใหนิสิตนักศึกษา
สามารถผานพนชวงยากลําบากของการทําวิทยานิพนธไปได
ดวยดี. กอนจะอานตอไปนั้น ผมขอย้ําวา ผมเนนเฉพาะผูที่
กําลังทําวิทยานิพนธในสายไอทีหรือวิทยาการคอมพิวเตอรเปน

หลัก. อยางไรก็ตาม ผูที่ทําวิทยานิพนธในสาขาอื่น ก็อาจจะได
ประโยชนจากเกร็ดบางขอที่จะกลาวถึงนี้เหมือนกัน.
เกร็ดในดานหลักการ


วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกคืองานวิจัยซึ่งจะตองมี
นวัตกรรม หรือผลงานใหมๆ มาเสนอตอวงการ ไมวาจะเปน
ผลงานทางทฤษฎี, แบบจําลอง, อัลกอริทึม, กระบวนงาน,
สูตรคณิตศาสตร, วิธีการแกปญหา, หรือ ขอเท็จจริงใหม.
ดังนั้น กอนจะเลือกหัวขอวิทานิพนธขอใหพิจารณาใหเขาใจ
วา หัวขอนั้นจะนําไปสูอะไรใหมบาง. คําวาใหมในทีน
่ ี้ ไม
นับ การเขียนโปรแกรมใหม, การถามความเห็นของคนกลุม
หนึ่งในเรื่องใหมที่ไมมีใครเคยถามมากอน, หรือ การ
พยายามทําระบบใหมของหนวยงานใด ๆ ซึ่งในระบบไมมี
สาระที่เปนเรื่องใหมทางวิชาการ.



การทําวิทยานิพนธคืองานสําคัญที่ชวยยกระดับความมั่นใจ
และความเคารพตนเอง เพราะเปนงานทางวิยาการที่เรา
จะตองทําเองทุกขั้นตอน.



หัวขอวิทยานิพนธ ควรเริ่มตนจากปญหาสําคัญที่จะตองแก
และเปนปญหาที่ยังไมมีทฤษฎีปจจุบันสามารถแกไขได, หรือ
มีทฤษฎีแกไขไดบางแลว แตเราคิดวายังมีทฤษฎีอื่นที่นาจะ
แกไขไดดีกวา. ถาคุณไมมีปญหา คุณก็ไมมัหัวขอ
วิทยานิพนธ. อยางไรก็ตาม ปญหาที่คิดจะตองแกไขนั้น

ตองเปนปญหาที่ตองใชความรูดานไอซีทีมาแกไข และ การ
แกไขนั้นจะตองใชเวลาดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่อง
ประมาณหนึ่งป. ถาเปนปญหาที่ นักไอทีสามารถแกไขได
ภายในเวลาหานาที ไปจนถึงคอนป ก็ยังไมใชปญหาสําคัญ
หรือยุงยากมากพอที่จะนํามาใชเปนหัวขอวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญาเอกได.


การทําวิทยานิพนธ จําเปนตองมีอาจารยท่ป
ี รึกษาซึ่งจะชวย
พิจารณาวา การคิด, การกําหนดแนวทางและการทํา
วิทยานิพนธแตละขั้นตอนนั้นถูกหลักการหรือไม.
นอกจากนั้นในชวงเวลาระหวางที่นักศึกษากําลังทํา
วิทยานิพนธนั้น อาจารยที่ปรึกษายังจะชวยชี้แนะแนวทาง
แกปญหาในดานเทคนิค, ชวยประเมินความถูกตองของการ
เขียนรางวิทยานิพนธ และ การสรุปแนวความคิด, ชวย
ตรวจทานเนื้อหาในวิทยานิพนธ, และ อนุมัติใหนก
ั ศึกษา
เขาสอบปองกันวิทยานิพนธได.



อาจารยที่ปรึกษาที่เกงและมีความสามารถสูง คือ อาจารยที่
ปรึกษาซึ่งมีความรูความเขาใจในสาขายอยของไอทีเปน
อยางดี (เชน สาขา การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ, หรือ
การรักษาความมั่นคงของระบบกลุมเมฆ) อาจารยแบบนี้จะ
เขาใจดีวา ขอบเขตความรูของสาขานั้นอยูตรงไหน และ มี
ปญหาอะไรที่ยังไมไดแกไขบาง. หากเราไดรับหัวขอ
วิทยานิพนธจากอาจารยที่เกงและมีความสามารถเชนนี้ จะ

ทําใหการทําวิทยานิพนธของเรานาสนใจและมีทั้งคุณคาและ
คุณภาพมากขึ้นกวาการเลือกหัวขอดวยตนเอง.


งานวิจัยดานไอทีจัดวาเปนงานคนหาความจริงทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนัน
้ จึงตองแนใจวาการทํา
วิจัยเปนไปตามหลักการคนควาทางดานวิทยาศาสตรอยาง
จริงจัง และ สามารถใหผูอื่นมาพิสูจนหรือโตแยงได. ดังนัน
้
การทํางานทุกขั้นตอนของเราจะตองถูกตองตามหลักการ
วิทยาศาสตรซึ่งสะทอนออกมาทาง ระเบียบวิธีวิจย
ั .

วิธด
ี าํ เนินการของนักศึกษา


นักศึกษาจะตองปรึกษากับอาจารยท่ป
ี รึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ทําวิทยานิพนธ เพื่อใหแนใจวาจะเปนงานวิจัยที่มีนวัตกรรม
หรือไดผลงานที่เปนเรื่องใหมและมีคุณคาจริง. ในกรณีที่เปน
หัวขอที่นักศึกษาคิดขึ้นมาเองนั้น ประเด็นนี้จะตอง
ปรึกษาหารือกันนานมาก เพราะนักศึกษายังไมทราบ
ภาพรวมของเทคโนโลยีมากอน เมื่อคิดอะไรไดก็นึกวาเปน
เรื่องใหม และพยายามจะเสนอขอทําเรื่องนั้นใหได. สวน
อาจารยที่ปรึกษานั้น มักจะเห็นภาพรวมไดดีกวา และรูวา
เรื่องที่เสนอนั้นอาจจะเปนเรื่องที่ไมมีอะไรใหมเลยนอกจาก
การเขียนโปรแกรมใหมเทานั้น. ในการปรึกษาหารือเรื่อง
หัวขอนี้ นักศึกษาจะตองใชเวลาสืบคนมากอนวามีผูทําวิจัย
ในเรื่องทํานองนี้มามากนอยเพียงใด, นักวิจัยเหลานั้นใชวิธี
อะไรและสามารถแกไขปญหาไดเบ็ดเสร็จหรือหมดจด

หรือไม. ถาหากพบวาปญหานั้นไดรับการแกไขลุลวงไปแลว
หัวขอนั้นก็หมดความหมาย นอกจากนักศึกษาจะคนพบวา
สามารถขยายตองานเดิมออกไปไดอีก.


เมื่อไดหัวขอวิทยานิพนธซ่งึ เปนปญหาที่นาสนใจ พรอมกับ
สามารถเขียนวัตถุประสงคของการทําวิจัยเพื่อหาคําตอบของ
ปญหานั้นไดแลว เราก็ตองรวบรวมความคิดตางๆที่เกี่ยวกับ
หัวขอนั้นใหครอบคลุมมากขึ้นไปอีก. วิธีการคือตองสืบคน
หาบทความวิชาการในวารสารวิชาการสําคัญๆ ในสาขาที่
เรากําลังสนใจนั้นมาอานใหทะลุปรุโปรง. นั่นคือ เราจะตอง
สามารถยืนยันไดวา แนวทางที่เราเสนอนั้นเปนเรื่องใหม
จริง. เมื่อเราแนใจในหัวขอของเราแลว เราก็จะตองคิด
ตอไปวา เราจะทําวิจัยอยางไร. ในสวนนี้ เราจะตองเริ่ม
คิดถึงสมมุติฐาน และ ระเบียบวิธว
ี จ
ิ ัยใหชัด.



ณ จุดนี้ อาจารยที่ปรึกษาควรเห็นชอบกับหัวขอวิทยานิพนธ
และ รายละเอียดตางๆ ที่กลาวมาในยอหนากอนแลว ถา
หากอาจารยที่ปรึกษายังไมเห็นดวย เราก็จะตองศึกษา
ประเด็นที่อาจารยที่ปรึกษาชี้และหาทางแกไขใหเสร็จสิ้น.
จากนั้น นักศึกษาก็ตองวางแผนการทําวิจัยนับตั้งแตเขาสอบ
การนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธจนกระทั่งสอบจบและสงเลม
ใหแกมหาวิทยาลัยได.



ในการสอบหัวขอวิทยานิพนธนั้น นักศึกษาจะตองศึกษา
รายละเอียดตางๆ ของขอเสนอใหเขาใจชัดเจน แลวจัดทํา
ขอเสนอเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ. ขอเสนอจะตองมี

รายละเอียดที่จําเปนครบถวน โดยเฉพาะจะตองชัดเจนใน
ดานวัตถุประสงค, ระเบียบวิธีวิจัย, แผนงานและกิจกรรม
และ ผลลัพธที่คาดวาจะได.


แผนการทําวิทยานิพนธมีความสําคัญอยางยิ่ง วิทยานิพนธ
เกือบทุกเรื่องที่ทําไมสําเร็จ หรือ ลาชาจนไมไดเขาสอบ
ปองกันนั้น มีปญหามาจากการที่นักศึกษาไมไดทําแผนการ
ทําวิทยานิพนธเอาไวอยางละเอียด. การทําแผนนี้ยังมีปญหา
มาเกี่ยวของอีกสองประเด็นคือ หนึ่ง นักศึกษาไมไดเขียน
กิจกรรมที่จะตองทําเอาไวในแผนใหละเอียดมากพอ จนทํา
ใหคุมใหงานเดินตามแผนไมได และ สองการที่นักศึกษามี
แผนจริง แตไมไดทําตามแผน..



กอนทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองพิจารณาวางานที่ทาํ นั้น
เกี่ยวของกับผูใดบาง (ตองการการสนับสนุนจากผูใด,
ตองการความรวมมือจากผูใด, ฯลฯ) จากนั้นจึงคนหารายชื่อ
และ ติตอสื่อสารขอความรวมมือจากบุคคลเหลานั้น.
นอกจากนั้น นักศึกษาจะตองนํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล
เหลานั้นมาบรรจุไวในแผนดวย.



นักศึกษาจะตองสืบคนเอกสารวิชาการระหวางที่ทํา
วิทยานิพนธอยูตลอดเวลา เพราะระหวางที่เรายังทํา
วิทยานิพนธอยูนั้น อาจมีคนอื่นทําวิทยานิพนธเรื่องที่
คลายกันเสร็จและนํารายละเอียดไปตีพิมพใน
วารสารวิชาการตัดหนาเราไปแลว. หากเปนเชนนี้ นักศึกษา

ก็ไมมีทางเลือก นอกจากจะตองแกไขหัวขอและประเด็นที่จะ
ทําวิทยานิพนธใหม.


ในกรณีที่เปนงานไอที ซึ่งมีแบบจําลองหรือโมเดลของระบบ
หรือนวัตกรรมที่นักศึกษาจะจัดทําขึ้นในวิทยานิพนธนั้น
นักศึกษาจะตองฝกหัดทําโมเดลของงานใหสามารถแสดง
องคประกอบภายในโมเดลไดอยางครบถวน รวมทั้งตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนงานที่เกี่ยวของกับ
โมเดลดวย.



นักศึกษาจะตองสรุปรายละเอียดที่ไดทําไปแลวในแตละเดือน
เปนลายลักษณอักษร และ เปรียบเทียบกับแผนการทํา
วิทยานิพนธวาทําไดตามเปาหรือไม. ถาทําไมไดตามเปา
นักศึกษาจะตองคนหาสาเหตุและรีบแกไข.



ระหวางการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองเขียนบทความ
วิจัยหรือบทความเพื่อนําเสนอแนวคิดตอวงการวิชาการให
พิจารณาและยอมรับในผลงานของนักศึกษา. บทความที่วานี้
จะตองตีพิมพในวารสารวิชาการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ อยางนอยสองเรื่อง (จํานวน
นั้น สุดแลวแตมหาวิทยาลัย ซึ่งไมเหมือนกัน.) การที่วารสาร
จะยอมพิมพบทความใหนั้นปกติจะตองใชเวลาหลายเดือน
เพราะผูจัดพิมพวารสารตองสงบทความนั้นใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณากอนจากนั้นก็อาจตองใหเราแกไขบทความใหม.
เมื่อแกไขแลว ทางผูจัดพิมพก็จะตองนําบทความมากําหนด
วาจะลงพิมพในวารสารฉบัยใดได. (สภามหาวิทยาลัย อาจ

ไมอนุมัติใหนักศึกษาจบเพราะวารสารยังไมไดพิมพบทความ
นั้น.) ดังนั้น นักศึกษาควรจะพิจารณาเขียนบทความ
วิชาการตั้งแตเนิ่นๆ. ในมหาวิทยาลัยบางแหง การทํา
วิทยานิพนธปริญญาเอกนั้น อาจารยที่ปรึกษาสามารถเคน
ใหนักศึกษาเขียนบทความวิชาการออกมาไดถึง ๗ เรื่อง
ดวยกัน. การเขียนบทความวิชาการนั้นอาจเปนเรื่องยาก
สําหรับนักศึกษาบางคน ดังนั้นจึงควรศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความวิชาการเอาไวดวย.


นักศึกษาจะตองรวบรวมผลงานที่ดําเนินการไปแลวทั้งหมด
เอาไวเปนแฟมเดียวกัน. แมงานสวนใดที่ไดสืบคนแลวแต
ไมไดใช ก็ยังทิ้งไมได. เอกสารตางๆ ทั้งสวนที่เปนหนังสือ
โตตอบระหวางนักศึกษากับหนวยงานหรือกับผูที่เกียวของ ก็
ควรรวบรวมไวดวย. ถาหากในงานวิทยานิพนธนี้ มีการจัด
ประชุมหารือกับใครๆ ก็ตาม ตองจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่จัดประชุม, ชื่อผูเขารวมประชุม, วันเวลาที่เริ่มต นและ
ยุติการประชุม ตลอดจนรายละเอียดหัวขอที่ประชุมและ
ขอสรุปที่ได.



ในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาจะตองนํา
รายละเอียดการทํางานทั้งหมดที่ไดรวบรวมไวมาพบอาจารย
ที่ปรึกษาดวย. กอนมาพบอาจารย นักศึกษาจะตองทบทวน
ใหเขาใจวา การมาพบนั้นมีวัตถุประสงคอะไร เชน การ
รายงานความกาวหนา, การขอคําแนะนําในการแกไข

ปญหา, การขอใหอาจารยที่ปรึกษาอนุมัติการดําเนินงานใน
ขั้นตอไป ฯลฯ


หากอาจารยที่ปรึกษา ไดมอบหมายงานใหทําเพิ่มเติม
นักศึกษาจะตองรีบบันทึกรายละเอียดคําสั่งของอาจารยที่
ปรึกษาในโอกาสแรกที่วาง และ รีบสงบันทึกนั้นกลับไปให
อาจารยที่ปรึกษาสอบทานวาตรงกับที่อาจารยที่ปรึกษา
ตองการหรือไม. หากอาจารยท่ป
ี รึกษาทักทวงมาก็ใหแกไข
ใหตรงกัน. เมื่อไดดําเนินการตามที่อาจารยที่ปรึกษาสั่งแลว
ใหนักศึกษารีบสงผลการดําเนินงานใหอาจารยที่ปรึกษาสอบ
ทาน. ตอจากนั้นใหบันทึกผลการทํางานลงไวในแฟม
วิทยานิพนธ พรอมกับลงวันที่ใหชัดเจน.



เมื่อนักศึกษาไดทดสอบโมเดลเสร็จสิ้นแลว ใหนักศึกษานัด
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําเสนอการทดสอบโมเดล และ ขอ
ความเห็นชอบที่จะดําเนินการตอไป. หากอาจารยที่ปรึกษา
เห็นวางานอาจจะยังไมสมบูรณ อาจารยก็อาจสั่งใหแกไข
หรือทําใหม ซึ่งนักศึกษาจะตองรีบแกไขโดยเร็ว.



เมื่อการทํางานตามขั้นตอนตางๆ ไดผลดีเรียบรอยแลว ให
นักศึกษารีบเขียนรางวิทยานิพนธและสงใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจโดยเร็ว. การเขียนรางวิทยานิพนธนี้ ใหใชรูปแบบ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น. อยาพยายามกําหนด
เอง เพราะจะไมเปนที่ยอมรับ. รายละเอียดตางๆ ใหใชตาม
รูปแบบใหครบถวน เพื่อไมใหตองยอนกลับไปแกไขใหมอีก.
สิ่งที่จะตองระมัดระวังคือ การจัดทําภาพประกอบและตาราง

ตองใหชัดเจน. หากนํามาจากแหลงอื่น จะตองอางอิงตนฉบับ
ใหชัดเจนทุกครั้ง. อนึง่ การเขียนเนื้อหา จะตองใชคํา,
สํานวน, และ ประโยคของเราเอง หามคัดลอกมาโดย
เด็ดขาด. หากคัดลอกมาตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ และ
ระบุแหลงที่มาดวย. ประเด็นที่คัดลอกมากมากที่สุด คือสวนที่
เปนงานสํารวจวรรณกรรม. ในบทนี้ ขอใหนักศึกษาอาน
บทความวิชาการที่เกี่ยวของใหเขาใจ แลวเขียนเปนถอยคํา
และความคิดเห็นของเราเองใหได. แบบนี้ เราก็จะไมตอง
เสี่ยงกับการถูกขอหา plagiarism.


การทํา Presentation เพื่อนําเสนอ จะตองเขียนใหชัดเจน ใช
อักษรขนาดใหญ และอานงาย หามใชสีที่กลืนกัน เชนใช
อักษรสีแดงบนพื้นเขียว หรือ สีน้ําเงินบนพื้นดํา ฯลฯ. เนื้อหา
ไมตองลงรายละเอียดมาก ใหเนนวาเหตุใดจึงทําเรื่องนี้, มี
อะไรเปนเรื่องใหม (เรียกวา contribution) บาง. เนนการทํา
โมเดล และ การพิสูจนโมเดล. ประเด็นสําคัญใหเนนผลลัพธ
และประโยชน รวมทั้งงานที่ควรจะตองทําตอจาก
วิทยานิพนธนี้.



เมื่อทํา Presentation เสร็จแลว ใหทดลองนําเสนอตอหนาเพื่อน
สักหนึ่งหรือสองครั้ง เพื่อใหแนใจวาสามารถอธิบายประเด็น
ตางๆ ตามหัวขอที่จัดทําเปนเอกสารสําเสนอไดจริง. หาก
ประเด็นใดที่เยิ่นเยอ ก็ใหตัดออก หรือประเด็นใดที่รูสึกวา
นาจะไมชัดเจน ก็ตองขยายความเพิ่มเติม.



เมื่อสอบปองกันวิทยานิพนธผานแลว งานขั้นตอมาก็คือการ
แกไขรายละเอียดตางๆ ที่คณะกรรมการสอบอาจตองการให
แกไข. งานนี้ตองรีบเรงทําใหเสร็จ เพราะทันทีที่นักศึกษา
สอบผาน จะรูสึกวาโลงอก และไมอยากทําอะไรอีก. ถาคิด
เชนนั้น เราอาจจะเผลอจนกระทั่งแกไขไมทันตามกําหนด
ของมหาวิทยาลัย. ดังนั้น ขอใหแข็งใจรีบแกไขเนื้อความ
ในวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่กรรมการตองการ. ตอเมื่อใด
ที่อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการทุกคนลงนามใหผานได
เทานั้น ภูเขาจึงจะหลุดพนไปจากอกได.
__________________________________

.

