
 

 

 

 
 

 
 

แนวปฏบิัติที่ดี 

สําหรับการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

 

 
  



 

แนวปฏิบัติที่ดี 

สําหรับการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 
รวบรวมและสังเคราะหความรู 

โดย 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิกุล นันทชัยพันธ 

รองศาสตราจารย ดร. ปยะนุช ชูโต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประทุม สรอยวงศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นงคราญ วิเศษกุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ปานอุทัย 

รองศาสตราจารย ดร. วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ 

 

 

ดําเนินการโดย  

คณะกรรมการการจัดการความรูรวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

โสตทัศนูปกรณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

 



กิติกรรมประกาศ 
 

การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งนี้ ผูดําเนินการขอขอบคุณผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร ที่

ไดใหการสนับสนุนเปนอยางดี ทั้งดานนโยบายและงบประมาณ 

ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทุกทานที่ไดสละเวลามารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันที่ ๗ 

และ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะและบทเรียนจากประสบการณอันมีคา 

และความเสียสละทุมเทในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาที่ผานมา และที่จะรวมกันปฏิบัติหนาที่ตอไป  

ขอบคุณทีมงานที่ เปนคณะกรรมการจัดการความรู ในองคกร คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกทาน ตลอดจนเจาหนาที่หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและหนวยโสตทศันปูกรณ 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษาและจัดการความรู งานนโยบายและแผน ที่ชวยเหลือใหการดําเนิน

กิจกรรมตางสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แนวปฏิบัติฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่กําลังอยูระหวางการเตรียมตัวเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอไป 

 

       ผูจัดทํา 

       เมษายน ๒๕๕๗ 

 

  



 

สารบัญ 
 

 หนา 

บทนํา ๑ 

การเตรียมตัวสําหรับการเปนที่ปรกึษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ๔ 

การทํางานรวมกับนักศึกษา ๗ 

การชวยใหนักศึกษาไดหัวขอวทิยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ ๑๐ 

การชวยเหลือนักศึกษาในการเตรียมโครงรางวิทยานิพนธ ๑๒ 

บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ๑๗ 

การชวยนักศึกษาในการปฏบิัติที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัย ๑๘ 

การใหคําปรึกษาในการเตรียมเครื่องมือวิจัย   ๑๙ 

บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในขั้นตอนดําเนินการวิจัย ๒๐ 

การชวยใหนักศึกษาเขียนบทคัดยอ ๒๔ 

การชวยเหลือนักศึกษาในการสอบวิทยานิพนธ ๒๕ 

การชวยเหลือนักศึกษาในการเตรียมตนฉบับการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ ๒๗ 

รายนามผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ๒๘ 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ๓๑



  

คณะกรรมการการจัดการความรูรวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโสตทัศนูปกรณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๑ 

 

บทนํา 
 

 แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ฉบับนี้รวบรวมมาจากกระบวนการจัดการความรูในองคกร ขอมูลที่ถูก

นํามาสังเคราะหองคความรู ไดมาจากประสบการณของคณาจารยของคณะฯ ที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ จํานวน

รวมทั้งสิ้น ๔๔ คน ผานกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ และ ๑๔ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) แบงกลุมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณออกเปน ๕ กลุม และขอมูลจาก

การสัมภาษณพูดคุยกับอาจารยจํานวน ๕ คนที่ไมมโีอกาสเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวัน

ดังกลาว  โดยการอัดเทปเสียงการสนทนา และการจดบันทึกเรื่องราว  

 ทีมจัดการความรูไดนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหและจัดหมวดหมูบทบาทหนาที่และเทคนิค

สําคัญในการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในขั้นตอนตาง ๆ ของการทําวิทยานิพนธ ตามลําดับ  

ไดแก  

 การเตรียมตัวสําหรับการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ 

 เทคนิคที่ดีในการทํางานรวมกับนักศึกษา 

 เทคนิคการชวยใหนักศึกษาไดหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ 

 เทคนิคการชวยเหลือนักศึกษาในการเตรียมโครงรางวิทยานิพนธ 

 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 เทคนิคการชวยนักศึกษาในการขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 

 การใหคําปรึกษาในการเตรียมเครื่องมือวิจัย   

 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

 เทคนิคการชวยใหนักศึกษาเขียนบทคัดยอ 

 การชวยเหลือนักศึกษาในการสอบวิทยานิพนธ 

 การชวยเหลือนักศึกษาในการเตรียมตนฉบับการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ 

 

นิยามศัพท 

 การใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ (thesis advising) หมายถึง กระบวนการใหคําแนะนํา 

ชี้แนวทาง และ กํากับดูแลการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  ทั้งในระยะเตรียมโครงราง

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ  และระยะดําเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการเพื่อการควบคุมคุณภาพ



  

คณะกรรมการการจัดการความรูรวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโสตทัศนูปกรณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๒ 

 

ของการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (thesis adviser) หมายถึง ผูสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิยาลัยเชียงใหม ทําหนาที่ชี้แนะ ใหคําแนะ ใหคําปรึกษา และกํากับดูแลการทํา

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระสําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

 

ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ไดกําหนดแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว ดังนี้ 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ 

๑. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอสิระหลัก 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอสิระหลัก 

เปนผูใหคําแนะนําและดูแลการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  ทั้งนี้  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การ

คนควาแบบอิสระ อาจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการตั้งแต ๒ คนขึ้นไปก็ได และใหกรรมการ ๑ 

คน ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอสิระหลัก 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญา

เอก ทําหนาที่วางแผนการศึกษา แนะนําการศึกษาและการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  โดย

คณะกรรมการชุดนี้จะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาที่เปนอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

  การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอิสระ

หลัก ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงตั้ง 

 ๒. อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบอิสระรวม  

จะเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารยพิเศษก็ได การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบอสิระรวม ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปน

ผูแตงตั้ง 
 

คุณสมบัติของอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ไดกําหนด

คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ ไวดังนี้ 



  

คณะกรรมการการจัดการความรูรวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโสตทัศนูปกรณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๓ 

 

 ๑. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอสิระหลัก 

 (๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย  

(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

(๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒. คุณสมบัติอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบอิสระรวม    

  (๑) เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารยพิเศษ ก็ได   

  (๒) ในกรณีที่เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยตองมคีุณวุฒ ิ

ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

  (๓) มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีความรู

ความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

  



  

คณะกรรมการการจัดการความรูรวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโสตทัศนูปกรณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๔ 

 

การเตรียมตัวสําหรับการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 

 
 ขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/

การศึกษาคนควาแบบอิสระ มีดังนี้ 

๑. ทําความเขาใจกับระเบยีบขอบังคับ เงื่อนไขการศึกษาของหลักสูตร แผนการเรียน และเวลา

ที่มีอยูสําหรับการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวของการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระที่กําหนดโดยคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย  

๒. เตรียมตัวในเรื่องความรูที่เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระของนกัศกึษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยที่ปรึกษาควรมีการทบทวนงานวิจัยที่มีอยูในปจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 

เพื่อใหทราบสถานะองคความรูที่เปนปจจบุัน เพื่อใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

๓. การเลือกรับนักศึกษาไวภายใตการดูแล อันดับแรกควรลือกนักศึกษาที่มีความสนใจจะทํา

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระในเรื่องที่อาจารยสนใจและมีความเชี่ยวชาญ หรือเคยทําวิจัยมากอน 

หากในทางปฏิบัติไมสามารถเลือกไดและจําเปนตองรับเปนที่ปรึกษาใหกับนักศึกษา สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ 

ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและควรหาที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่มีประสบการณในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจ

เปนอาจารยพิเศษที่เชิญมาเปนอาจารยที่ปรึกษารวมก็ได  

๔. ทําความเขาใจถึงมูลเหตุจูงใจในการศึกษาตอเนื่องในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเรื่องมูลเหตุแหง

ความสนใจที่อยากทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระในเรื่องนั้น ๆ  ของนักศึกษา ซึ่งจะมีสวนสัมพันธ

กับระดับของความสนใจใฝรู และความตั้งใจมุงมั่นในการทําวิทยานิพนธดวย ตัวอยางมูลเหตุของการ

อยากไดปริญญาที่สูงขึ้น เชน ตองการไดปริญญาสูงขึ้นโดยไมหวังผลตอความกาวหนาในตําแหนงงานที่

ทําอยู หรือ ตองการไดปริญญาที่สูงขึ้นเพื่อนําไปปรับเลื่อนขั้นในบันไดความกาวหนาในสายวิชาชพี ใน

กรณีดังกลาว นักศึกษาอาจไมมีความสนใจอยากรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ มีแนวโนมที่จะเลือก

หัวขออะไรก็ไดขอเพียงใหสามารถผานพนกระบวนการวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระเทานั้น 

แตสําหรับนักศึกษาบางคนอาจตองการไดปริญญาที่สูงขึ้นและปรารถนาที่จะไดความรูเพิม่เตมิในเรือ่งที่

สนใจเพื่อนําไปใชประโยชนในการทํางานตอไป จึงมีความมุงมั่นทุมเทมากอยางตอเนื่อง เปนตน 

อาจารยที่ปรึกษาควรทําความเขาใจถึงความตองการของนักศึกษา เพื่อใหแสวงหาแนวทางชวยเหลือ 

ดูแล และช้ีแนะไดอยางเหมาะสม 

๕. ทําความเขาใจขอบเขตความสามารถของนักศึกษา ควรศึกษาจุดแข็ง-จุดออน/ขอจํากัดที่

เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถดานตาง ๆ  เชน 

การอานและการเขียนบทความวิชาการ การคิดรวบยอด (conceptualization) การจัดสรรเวลา (time 

management) การสืบคนความรู และการแสวงหาแหลงประโยชนตลอดจนเครือขายสนับสนุนทาง
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ครอบครัวและทางสังคม เปนตน ทั้งนี้ เพื่อชวยในการวางแผนทํางานรวมกับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพตอไป 

๖. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ควรทวนสอบตนเองเกี่ยวกับความ

พรอมในการรับเปนที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาแตละราย ดังตอไปนี้ 

๑)  ทัศนคติที่มีตอนักศึกษาและความเปนไปไดที่จะทํางานรวมกับนักศึกษารายนั้น ๆ 

อาจารยไมควรรับเปนที่ปรึกษาหากพบวาตนเองมีทัศนคติที่ไมคอยดีกับนักศึกษา หรือคิดวาจะมปีญหา

ในการทํางานรวมกันตอไป ควรแจงใหประธานกรรมการหลักสูตรไดรับทราบแตเนิ่น ๆ  เพื่อหาที่ปรึกษา

ที่เหมาะใหกับนักศึกษาตอไป 

๒) การมีความเมตตาตอนักศึกษา นักศึกษาบางรายอาจมขีอจํากัดในตนเองมากในการทํา

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาอาจตองใชความอดทน ความมีเมตตา และ

ความพยายามทุมเทในระดับสูงในการชวยเหลือนักศึกษาใหสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรค 

และผานพนกระบวนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระไปได 

๓) การมีความรับผิดชอบตอหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดสรรเวลาใหกับ

นักศึกษาอยางเหมาะสม ทันเวลา รับผดิชอบในการใหคําปรึกษาในเวลาที่นักศึกษาตองการ แกไขงาน 

ติดตามงาน ดูแลนักศึกษาจนสามารถสอบวิทยานิพนธและมีผลงานตีพิมพตามระเบียบขอบังคับ 

๔) การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางานวิชาการ อาจารยควรดํารงตนเปนผูที่ทํางาน

วิชาการอยูเสมอ เปนแบบอยางในการเรียนรูรวมไปกับนักศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาคนควาในหัวขอที่

เกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหตนเองมีความรูรอบและลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อใหพรอมที่จะ

ใหคําปรึกษานักศึกษาในหัวขอนั้น ๆ  

๕) การเปดกวางรับฟงความคิดเห็น โดยปราศจากทิฐิ ไมยึดมั่นถือมั่นวาอาจารยตองมี

ความรูมากกวาหรือเกงกวาลูกศิษยเสมอ สามารถเปดใจใหกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นนักศึกษากอน 

และพิจารณาอยางไมมอีคติ กอนจะตัดสินใจ ควรยึกหลักการทํางานวาการทําวิทยานิพนธ/การคนควา

แบบอิสระ เปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยอาจารยที่ปรึกษาเปนผูคอยดูแลชวยเหลือและช้ีแนะให

นักศึกษาผานพนการเรียนรูในขั้นตอนตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

๖) มีความพรอมในการใชกลวิธีตาง ๆ เพื่อชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูตลอดกระบวนการ

ของการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ อาจารยที่ปรึกษาตองอดทนกับความไมรูของศิษยและ

การที่ตองแนะนําซํ้า ๆ หรือแกไขงานหลายรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่นักศึกษามีขอจํากัดดาน

ความสามารถ อาจารยที่ปรึกษาไมควรตัดความรําคาญโดยการลงมือทําเองหมด เพราะจะทําให

นักศึกษาไมไดเรียนรู 
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๗) การเปนที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ อาจารยที่ปรึกษาควรมีทัศนคติที่ดีและ

พรอมท่ียอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม พรอมที่จะยอมรับในขอจํากัดตาง ๆ ของนักศึกษา และ

พยายามหาแนวทางที่เหมาะสมในการใหคําปรึกษาและทํางานรวมกัน หากอาจารยคนพบวาตนไม

สามารถเปนที่ปรึกษานักศึกษาตางชาติได ควรแจงใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบ

ตั้งแตเนิ่น ๆ ไมควรปลอยใหเวลาผานไปจนไมสามารถแกไขสถานการณปญหาได ขอเสนอแนะที่

แนวทางหนึ่ง คือ การมองหาอาจารยที่ปรึกษารวมที่จะสามารถเขามาเติมเต็มศักยภาพเพ่ือชวยกันดูแล

นักศึกษา เรียนรูและพัฒนาบทบาทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธรวมกันตอไป 
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การทํางานรวมกับนักศกึษา 
 

เทคนิคการทํางานรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษามีความหลากหลาย ขึ้นกัน

ลักษณะและความชอบหรือความสะดวกของทั้งสองฝาย แนวปฏิบัติที่ดี มีดังตอไปนี้ 

๑. อาจารยและนักศึกษาทําขอตกลงกันถึงรูปแบบการทํางานตลอดกระบวนการทํา

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ โดยพิจารณาจากความสะดวก ความเหมาะสม และความเปนไปได

สําหรับทั้งสองฝาย เชน 

 กําหนดการสงงานและการคืนงาน ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการคืนงาน เชน 10 วัน

ทําการ ตองคืนงานใหนักศึกษา (อาจารยควรคืนงานใหนักศึกษาภายใน 2 สัปดาหเปน

อยางชา) ในขณะเดียวกัน ควรมีการกําหนดเวลาสงงานใหอาจารยตามความเหมาะสม

ดวย เพื่อไมใหนักศึกษาใชเวลานานเกินไปในการทํางาน สําหรับเวลาของการสงงาน

และการรับงานคืนนั้น อาจารยอาจกําหนดเปนชวงเวลาทําการ หรืออาจสะดวกให

นักศึกษาสงงานไดในชวงนอกเวลาทําการได ซึ่งควรทําความตกลงกับนักศึกษาไวดวย 

 วิธีการสงงานและคืนงาน ควรทําความตกลงกับนักศึกษาถึงความชอบ ความถนัด และ

ความสะดวกในการทํางานรวมกัน เชน  

- รับและคืนงานเปนเอกสาร hard copy  

- รับและคืนงานเปน electronic file ในกรณีที่อาจารยตองการใช Tract Changes 

ในการตรวจและใหขอเสนอแนะฝน file ตองแนใจวานักศึกษาสามารถใชสิธีการ

ดังกลาวได อาจจเปนตองมีการแนะนําวิธีใชดวย ในทํานองกลับกัน หากนักศึกษามี

ความสะดวกในการรับ feedback ดวย Tract Changes อาจารยก็ควรเรียนรูที่จะใช

วิธีการนี้ดวย เพื่อใหเปนไปตามหลักการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง อยางไรก็ตาม ในทาง

ปฏิบัติมีขอเสนอแนะใหอาจารยและนักศึกษาไดทําความตกลงกันเกี่ยวกับวิธีใหขอ

เสนอแนะในการแกไขงาน 

- มีการสงและรับงานคืนผานสื่อ Social Media เชน e-mail, Facebook, LINE 

- การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท    

 การติดตามงานคืนจากอาจารยที่ปรึกษา ควรมีการทําความตกลงกันไว ถึงวิธีการ

ติดตามงาน เชน อาจารยกําหนดวันที่แนนอนใหลวงหนาโดยไมตองใหนักศึกษา

โทรศัพททวงหรือมาติดตามที่หองทํางานของอาจารย (ในกรณีนี้ อาจารยตอง

รับผิดชอบคนืงานใหตรงเวลา) สิ่งที่อาจารยไมควรทําคือ การไมแจงกรอบเวลาในการ
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รับงานคืน และตองใหนักศึกษามาติดตามทวงถามเอง หลายๆ ครั้ง  ซึ่งอาจนําไปสูการ

มีทัศนคติที่ไมดีระหวางกันได   

๒. อาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาควรทําแผนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ โดย

กําหนดกรอบเวลาและความสําเร็จในแตละขั้นตอน (milestones) ไว และนํามาทบทวนรวมกันอยาง

สม่ําเสมอเพื่อใหการทํางานเปนไปตามแผนที่วางไวรวมกัน  

๓. อาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาควรทําขอตกลงกันไวถึงแนวทางปฏิบัติในกรณีที่นักศึกษาไม

ทํางานหรือไมมงีานสงตามกําหนดเวลา เชน การตักเตือน การติดตามไปยังตนสังกัด การไมอนุญาตให

ขยายเวลาการศึกษา และการยุติการทํางานรวมกัน ในทางกลับกัน หากนักศึกษามีความเห็นวา

อาจารยที่ปรึกษาไมสามารถชวยเหลือตนไดตามที่คาดหวัง ก็สามารถแจงความจํานงตอตัวอาจารย

หรือตอประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาใหมได 

๔. อาจารยที่ปรึกษาควรทําแฟมประจําตัวของนักศึกษาในความดูแลไวทุกคน มีการบันทึก

ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระ สาระสําคัญของคําแนะนําที่ให 

ปญหาหรือุปสรรค แนวทางแกไขปญหา และตารางการนัดหมายการสงงานและรับงานคืน ในการพบ

และใหแนวทางในการแกไขงานแตละครั้ง อาจารยที่ปรึกษาอาจใหนักศึกษาลงนามรับทราบไวเพื่อเปน

หลักฐาน  

๕. ในกรณีที่อาจารยที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแลมากกวา ๑ คนในรุนเดียวกัน อาจารย

อาจใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน โดยการทําแผนการทํางานในแตละข้ันตอนของการทําวิทยานิพนธ/การ

คนควาแบบอิสระรวมกัน นัดสงงานและรับงานคืนพรอมกันเปนกลุม มีกลุมติดตอสื่อสารกันทาง Social 

Media เชน Facebook page, LINE group, e-mail group พบวามีขอดี คือ นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกัน เกิดความชวยเหลือกันและกัน และสามารถมีความกาวหนาในแตละขั้นตอนไปพรอมกัน 

และทําใหสําเร็จการศึกษาพรอมกันดวย นอกจากนี้เทคนิคดังกลาวยังชวยใหอาจารยประหยัดเวลาใน

การทํางานดวย  

๖. เทคนิคการติดตามนักศึกษาที่ทํางานลาชา หรือขาดความตอเนื่องในการทํางานในขั้นตอน

ตางๆของการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระ 

 กรณีที่นักศึกษากลับไปทํางาน แนะนํานักศึกษาจัดสรรเวลามาทํางานรวมกับอาจารย 

เชน แนะนําใหทํางานติดตอกันในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อมีเวลาหยุดติดกันหลายวัน และ

สามารถทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระไดอยางตอเนื่อง 

 ในกรณีที่ไมไดรับการติดตอจากนักศึกษาหรือไมนักศึกษามีไมความกาวหนา อาจารยที่

ปรึกษาควรแจงใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเพ่ือดําเนินการแจงไปยังตนสังกัด อาจารยที่
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และโสตทัศนูปกรณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๙ 

 

ปรึกษาบางคนอาจใชวิธีการติดตอทางโทรศัพทคุยกับหัวหนางานในสังกัดของนักศึกษาเพื่อขอความ

รวมมือในการสนับสนุนและกระตุนเตือนอีกทางหนึ่ง 

 นักศึกษาที่มปีญหาสวนตัวที่เปนสาเหตุทําใหตองหยุดทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ

อิสระ (เชน แตงงานใหม ตั้งครรภ แทงบุตร เจ็บปวย ปญหาครอบครัว ปญหาในที่ทํางาน ฯลฯ) ควร

แนะนําใหนักศึกษาทําเรื่องของพักการเรียนตามระเบียบตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย 
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๑๐ 

 

การชวยใหนักศึกษาไดหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
 

 ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระที่จะขาดไมได คือ 

การตัดสินใจเลือกหัวขอที่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้ เปนบทบาทหนาอยางหนึ่งของอาจารยที่ปรึกษา

วิชาการประจําตัวนักศึกษา แตในทางปฏบิัติ บทบาทดังกลาวนี้อาจตกไปอยูที่อาจารยผูสอนในกระบวน

วิชาตาง ๆ โดยเฉพาะระดับปริญญาโทมีโอกาสมากที่อาจารยผูสอนจะชวยชี้แนะเกี่ยวกับประเด็นการ

ศึกษาวิจัยในระหวางการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาคปฏิบัติ  แนวทางชวยใหนักศึกษาไดหัวขอ

วิทยานิพนธ มีดังนี้ 

๑. อาจารยเปนผูแนะนําหัวขอใหนักศึกษาเลือก วิธีนี้ใชไดดีในกรณีที่นักศึกษาไมมคีวามสนใจใน

เรื่องใดเปนพิเศษไมมีประสบการณทางคลินิกมากอน หรือไมมีสถานที่ทํางานในคลินิก (เชน เปน

อาจารยพยาบาล เปนผูมีประสบการณนอยในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือเปนผูไมมีหนวยงาน

ตนสังกัด) การแนะนําหัวขอใหนักศึกษาควรพิจารณาจากผลการเรียนรูระหวางเรียนกระบวนวิชาตาง ๆ  

และจากความเหมาะสมสําหรับนักศึกษาแตละคนดวย ที่สําคัญคือ ตองใหนักศึกษาเปนผูตัดสินใจดวย

ตนเองในการเลือกหัวขอที่อาจารยเสนอให 

๒. แนะนําใหนักศึกษาเลือกหัวขอวิจัยที่ตนมีความสนใจหรือมีเหตุจูงใจที่อยากศึกษา เชน ไดมี

ประสบการณทํางานเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากอน ไดทบทวนความรูในเรื่องนั้นมาอยางตอเนื่อง สามารถ

ทําการศึกษาไดจริงในทางปฏิบัติ สามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริง หรือ มีอาจารยในหลักสูตรที่

เชี่ยวชาญและจะสามารถเปนที่ปรึกษาได เปนตน 

๓. ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนหัวขอหลายครั้ง อาจมีสาเหตุมาจากการทบทวนความรูยังไม

เพียงพอ ยังไมสามารถคนหาชองวางของความรู (gap of knowledge) อาจารยอาจชวยเหลือโดยการ

แนะนําแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม หรือแนะนําเอกสารงานวิจัยที่จะเปนประโยชนให หากพบวา

นักศึกษามีปญหาในการอานบทความหรือเอกสารงานวิจัย อาจารยควรใหการชี้แนะถึงวิธีอานและสรุป

สาระสําคัญแลหรือความคิดรวบยอดจากบทความ นอกจากนั้น อาจารยควรชวยชี้แนะเรื่องการคนหา

ประเด็นและ gap of knowledge จากรายงานการวิจัยตาง ๆ เพื่อนําไปสูการเปนหัวขอวิทยานิพนธ/

การศึกษาคนควาแบบอิสระ 

๔. สําหรับนักศึกษาปริญญาโท ในชวงที่นักศึกษาเรียนในกระบวนวิชาตาง ๆ อาจารยผูสอน

ควรแนะนําใหนักศึกษาไดคนควาและอานรายงานวิจัย และวิเคราะหจุดออนหรือ gap of knowledge ที่

จะสามารถเปนประเด็นสําหรับการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียน

การสอนในกระบวนวิชาภาคปฏบิัติ อาจารยที่ปรึกษาบางคนไดชวยใหนักศึกษาคนพบโจทยปญหาวิจัย

ระหวางที่ฝกปฏิบัติการดูแลผูปวย ไดแนะนําใหศึกษาหรือทดลองปฏิบัติในกรณีศึกษา จนสามารถตอ
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ยอดเปนหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระได ซึ่งถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระที่เปนอาจารยที่สอนวิชาภาคปฏบิัติดวย 

๕. สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยหลักการทั่วไป จะมีการกําหนดใหนักศึกษาระบุประเด็น

การวิจัยที่สนใจจะศึกษาตอยอดไวตั้งแตสมัครเขาเรียนในหลักสูตร เพื่อหาอาจารยประจําหลักสูตรทีจ่ะ

มีคุณสมบัติสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ซึ่งมักจะตอยอดไปเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธดวยหากเรื่องที่นักศึกษาสนใจยังเปนประเด็นเดิม) ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย

ผูสอนควรเริ่มแนะนําใหนักศึกษาไดมุงเนนศึกษาในปรากฏการณในกลุมประชากรที่ตนสนใจโดยอาจ

เริ่มตั้งแตกระบวนวิชา Theory Development in Nursing หรือ กระวิชา Concepts and Theories Relating 

to Health Promotion โดยการเชื่อมโยงกับแนวคิดที่สนใจกับ phenomenon of interest หรือ ประเด็น

ปญหาของกลุมประชากรที่สนใจนั้น  หลังจากนั้นควรเสนอแนะใหนักศึกษาไดพัฒนาหัวขออยาง

ตอเนื่องในกระบวนวิชาสัมมนา (566825) ซึ่งกระบวนการที่ตอเนื่องดังกลาว อาจารยที่ปรึกษาหลัก

ของนักศึกษาควรไดติดตามและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งทางผูสอนจะใหนักศึกษาได

รายงานความกาวหนาในการเรียนแตละวิชาใหอาจารยที่ปรึกษาหลักไดทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ประเด็นที่จะสามารถพัฒนาไปสูหัวขอวิจัยของตนเอง นอกจากนี้ อาจารยควรใหคําแนะนําแกนักศึกษา

ในการลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา Selected Topics in Nursing เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวน

วรรณกรรมในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ 

๖. อาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกควรชวยนักศึกษาในการเตรียมตัวสอบวัด

คุณสมบัติ (qualification examination) ซึ่งเปนการชวยใหนักศึกษาไดทบทวนองคความรู วิเคราะห gap 

of knowledge และมองเห็นประเด็นที่สามารถทําเปนหัวขอทําวิทยานิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. หากนักศึกษาแสดงความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องที่อาจารยที่ปรึกษาวิชาการไมมีความ

เชี่ยวชาญ อาจารยควรชวยเหลือนักศึกษาในการแสวงหาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษา

คนควาแบบอิสระที่มีความรูความเชี่ยวชาญและจะสามารถชวยเหลือนักศึกษาในเรื่องนั้น และแจงแก

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรใหดําเนินการทาบทามตอไป  

๘) การชวยประสานความรวมมือจากแหลงทําการศึกษา ในระหวางการตัดสินใจเลือกหัวขอ

วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระ อาจารยที่ปรึกษาอาจตองชวยนักศึกษาเกิดความแนใจใน

ความเปนไปไดที่จะทําการศึกษาตามที่คิดไว โดยการเขาไปสํารวจสถานการณจริงในคลินิก การไป

ปรึกษากับแพทยหรือพยาบาลในแหลงที่คาดวาจะศึกษาหรือเก็บรวบรวมขอมูล ถึงปญหาและความ

ตองการการพัฒนาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  อาจารยที่ปรึกษาที่มปีระสบการณตรงและมีความสัมพันธ

อันดีกับแพทยและพยาบาลในแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษา หรือมีการทําวิจัยหรือความรวมมือทาง

วิชาการที่ดีกับบุคลากรในแหลงฝกจะมีความสามารถในการแนะนําหัวขอแกนักศึกษา และสามารถ
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เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระไดเปนอยางดี (อาจารยที่

ปรึกษาที่ดีจึงควรมี Faculty Practice ทางคลินิกหรือสถานบริการดวย)  
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การชวยเหลือนักศกึษาในการเตรียมโครงรางวิทยานิพนธ 
 

 ในระยะเตรียมโครงรางวิทยานิพนธอาจารยที่คาดวาจะเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษา

คนควาแบบอิสระมีบทบาทสําคัญมากที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถเตรียมหัวขอโครงรางฯ และไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธ หรือเสนอหัวขอ

การศึกษาคนควาแบบอิสระตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะได ซึ่งหนาที่ของอาจารยที่

ปรึกษาในระยะนี้ ประกอบดวย การเตรียมความพรอมกอนลงมือเขียนโครงรางหัวขอฯ การเขียน

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค/คําถามการวิจัย และ การสอบโครงรางฯ 

 

การเตรยีมความพรอมกอนลงมือเขียนโครงรางวิทยานิพนธ  

ในขั้นตอนนี้ เปนชวงที่นักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาไดทํางานรวมกันมาจนกระทั่งไดขอสรุป

เกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทสําคัญในการชวยใหนักศึกษามีความชัดเจนใน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย โจทยหรือคําถามการวิจัย ตัวแปร

ของการวิจัย และแบบการวิจัยที่จะใช ในขั้นตอนนี้ อาจารยที่ปรึกษาอาจมอบหมายใหนักศึกษาเขียน 

concept paper มาดูดวยกันกอน และปรับปรุงจนเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสองฝาย หลังจากนั้นจึงเริ่มลง

มือเขียนโครงรางฯ ฉบับยอเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหความเห็นชอบ และเขียน

โครงรางฯ ฉบับสมบูรณเพื่อเสนอขอสอบตอไป 

 

การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระ 
 

 การเขียนโครงรางวิทยานิพนธบทที่ ๑  

 บทที่ ๑ ของวิทยานิพนธประกอบดวยความสําคัญและความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค/

คําถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถาม)ี นิยามศัพท/นิยามตัวแปร ตามลําดับ 

 ๑. ความสําคัญและความเปนมาของปญหา การเขียนเคาโครงของความสําคัญและความ

เปนมาของปญหา ตลอดจนวัตถุประสงค/คําถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถามี) มีความสําคัญ

อยางยิ่งในการชวยนักศึกษาใหผานขั้นตอนการพิจารณาหัวขอวทิยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระ

ไดอยางรวดเร็ว (มีนักศึกษาจํานวนมากที่ตองเสนอโครงรางฯ ฉบับยอเขาพิจารณาในกรรมการของ

หลักสูตรหลายรอบเนื่องจากไมมีความชัดเจนของความสําคัญและความเปนมาในเรื่องที่จะทํา gap of 

knowledge) แนวปฏิบัติที่ดีที่อาจารยที่ปรึกษาควรนําไปใช มีดังนี้ 
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๒. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยใหนักศึกษามีชัดเจนในความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

และ gap of knowledge หลังจากนั้นควรแนะนําใหนักศึกษาเขียน outlines (หัวขอหลัก หัวขอยอย 

สาระสําคัญของแตละหัวขอ ความเช่ือมโยงของแตละหัวขอ) กอนที่จะลงมือเขียนรายละเอียดของบทที่ 

1 ของโครงรางวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระ ทั้งนี้ นักศึกษาบางรายที่ไมสามารถเขียน 

outlines ไดเอง อาจารยควรชวยสอนวิธีการออกแบบและเขียน outlines ดวย 

๓. การใหคําแนะนําในการเขียนงานวิชาการ (academic writing) อาจารยที่ปรึกษามักตอง

เผชิญปญหาเรื่องความสามารถในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษา จึงอาจตองชวยเหลือนักศึกษา

เรื่องหลักการเขียนยอหนา (paragraph writing) การเชื่อมโยงยอหนา เพื่อชี้ประเด็นความสําคัญของ

เรื่องที่สนใจ ความเปนมา และ gap of knowledge ซึ่งสนับสนุนถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองการ

การศึกษา และควรใหอาจารยที่ปรึกษารวมไดอานและใหความเห็นถึงความชัดเจนในประเด็นตาง ๆ 

ดังกลาวแลวดวย 

๔. อาจารยที่ปรึกษาอาจเสนอตัวอยางผลงานการเขียนความสําคัญและความเปนมาของ

ปญหาที่ดีของนักวิจัยคนอื่น ๆ ใหนักศึกษาอาน และอาจารยชวยชี้ใหเห็นลักษณะการเขียนที่ดีจาก

ตัวอยางเหลานั้นใหนักศึกษาดวย ซ่ึงพบวาไดผลดีในนักศึกษาที่ไมเคยมีประสบการณมากอน 

๕. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนวัตถุประสงค/คําถามการ

วิจัยที่ถูกตอง ซึ่งควรมีการระบุตัวแปรและกลุมตัวอยาง/ประชากรไวในขอความของวัตถุประสงค/

คําถามการวิจัยไวอยางชัดเจน 

๖. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธกีารเขียนคํานิยามศัพทที่ถูกตอง ทั้งนิยาม

ตัวแปร และกลุมตัวอยาง/ประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีการเขียน “นิยามเชงิปฏิบัติการ” ซึ่งจะบง

บอกถึงความหมายที่จะใชในการศึกษาครั้งนี้ และวิธีการที่จะศึกษาหรือเก็บรวบรวมขอมูลใน

สถานการณจริง 
 

 การเขียนโครงรางวิทยานิพนธบทที่ ๒  

 บทที่ ๒ ของวิทยานิพนธคือ การทบทวนวรณกรรมและกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย เทคนิค

การชวยใหนักศึกษาทบทวนวรรณกรรมและกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย มีดังนี้ 

๑. ชวยใหนักศึกษากําหนดขอบเขตของการทบทวนวรรณกรรม (Scope of Literature Review) 

เที่เหมาะสมกับหัวขอที่จะศึกษา โดยใหครอบคลุมถึงสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัย ตัว

แปรทุกตัวและความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เลือกมาศึกษา แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
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๒. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการกําหนดเคาโครงและการเขียน outlines ของการทบทวน

วรรณกรรม   ประกอบดวยหัวขอใหญ หัวขอยอย และสาระสําคัญที่ควรทบทวนในแตละหัวขอ ซึ่งควร

แนะนําใหนักศึกษาทุกคนไดเขียนเคาโครงกอนที่ละลงมือทบทวนวรรณกรรม 

๓. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยตรวจสอบคุณภาพของการทบทวนวรรณกรรม โดยดูจาก 

- ความทันสมัยของแหลงอางอิง  

- คุณภาพของแหลงอางอิงซึ่งควรเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ  สําหรับแหลงขอมูลทุติยภูมิควรใช

ในกรณีที่ไมสามารถหาแหลงปฐมภูมิไดเทานั้น อาจารยควรแจงแกนักศึกษาวา ไมควรทบทวน

วรรณกรรมจากผลการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ ๒ ของวิทยานิพนธกอนหนานี้ (ซ่ึงพบไดบอยมาก) 

- ความสอดคลองของความรูที่ทบทวนกับเรื่องหรือตัวแปรที่จะทําการวิจัย ทั้งนี้ อาจารยที่

ปรึกษาควรแนะนําแหลงคนควาอางอิงที่มีคุณภาพใหแกนักศึกษาดวย 

๔. อาจารยที่ปรึกษาควรกํากับดูแลเกี่ยวกับการระบุแหลงอางอิงขอมูลและวิธีเขียนอางอิง 

(Citations) ที่ไดมาตรฐานตามระบบการอางอิง (อาจารยควรศึกษาและทําความเขาใจระบบการเขียน

และการอางอิงตามมาตรฐาน ซึ่งของมหาวทิยาลัยเชียงใหมใชระบบของ APA) 

๕. การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนงานวิจัย การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีมี

วัตถุประสงคเพื่อนําความรูจากทฤษฎีมาใชอางอิงปญหาการวิจัยที่ตองการหาคําตอบ นักศึกษาอาจ

ตองการคําแนะนําวาทฤษฎีใดสามารถอธิบายสิ่งที่สังเกตหรือเกิดขึ้นได การเขียนบททบทวน

วรรณกรรมที่วาดวยแนวคิด ทฤษฎี จะนํามาซึ่งการพัฒนากรอบความคิดสําหรับงานวิจัยของตนเอง

เพื่อเปนแบบจําลองในการออกแบบการวิจัยและการคนหาคําตอบตามที่ตองการ นักศึกษาสวนใหญมกั

มีปญหาเรื่องการออกแบบกรอบแนวคิดสําหับการวิจัย ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาอาจชวยโดยการแนะนํา

ตัวอยางการเขียนที่ดีและชี้แนะแกนักศึกษา 

 ๖. ในการเขียนผลการทบทวนวรรณกรรมนักศึกษาอาจมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญหา

ในรูปแบบตางโดยรูเทาไมถึงการณ เชน การคัดลอกบทความ หรือ การไมอางอิงแหลงที่มาของความรู 

อาจารยที่ปรึกษาตองชีแ้นะและปลูกฝงกฏกติกาเรื่องจริยธรรมทางวิชาการใหแกนักศึกษาดวย 

 ๗. อาจารยที่ปรึกษาควรแนใจวานักศึกษาสามารถทําการสืบคนความรูจากแหลงตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ ควรชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีทักษะในเรื่องดังกลาวระหวางการทบทวน

วรรณกรรมเพื่อใหทักษะนี้ติดตัวนักศึกษาไปเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในการแสวงหาความรูเมื่อ

สําเร็จการศึกษาไปแลว อาจารยที่ปรึกษาควรสอบถามและประเมินขีดความสามารถของนักศึกษา และ

ชี้แนะดวยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งมีตั้งแต การแนะนําแหลงคนควา วิธีการคนควา และสําหรับนักศึกษาบาง

คนอาจารยอาจตองทําใหดูเปนตัวอยางในการสืบคนจากฐานขอมูลอเิล็กทรอนิกส  
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 ๘. ควรแนะนําใหนักศึกษาตรวจสอบความสอดคลองกันของผลการทบทวนวรรณกรรมกับ

สวนอื่น ๆ ของวิทยานิพนธ ผลการทบทวนวรรณกรรมควรสอดคลองกับความสําคัญและความเปนมา

ของปญหา gap of knowledge โจทยปญหาวิจัย และควรรองรับกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย รวมทั้งเครื่องมือวิจัยและวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล สุดทาย ผลการทบทวน

วรรณกรรมตองสามารถนําไปใชประโยชนในการแปลผลการวิจัยและการอภิปรายผลไดดวย 

๙. คําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารอางอิง โดยทั่วไป ในการทบทวนวรรณกรรมมักตองใชเอกสาร

แหลงอางอิงปฐมภูมิ (primary sources) เทานั้น สําหรับความสําคัญและความเปนมาของปญหาอาจมี

การอางอิงถึงแหลงอางอิงทุติยภูมิ (secondary sources) ไดบาง หรืออาจอางอิงแหลงขอมูลที่เปนบุคคล 

โดยเฉพาะในสวนที่เปนสถานการณปญหาที่เกี่ยวของ) 

๑๐. อาจารยที่ปรึกษาควรแนะนําใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการพัฒนาทักษะดานวิชาการ

เพิ่มเติม โดยใหนักศึกษา attend workshop ตางๆ เชน academic writing ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม

ใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป หรือ workshop การสืบคนขอมูล ที่จัดโดยสํานักหอสมุด หรือการหา

โอกาสศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเขียนอางอิง โดยใชระบบ APA 6th / Endnote เปนตน 

 

 การเขียนโครงรางวิทยานิพนธบทที่ ๓ 

 บทที่ ๓ ของวิทยานิพนธเปนหมวดของการออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการให

คําปรึกษาแกนักศึกษา ประกอบดวยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 ๑. รูปแบบการวิจัย (Research design) ตองเหมาะสมกับปญหาการวิจัยที่จะศึกษา 

๒. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ประกอบดวย 

๑) ประชากร (population) และตัวอยาง (sample) ประกอบดวยรายละเอียดที่อาจารย

ที่ปรึกษาตองใหการชี้แนะ ไดแก  

- หลักเกณฑในการคัดเลือกประชากรและตัวอยาง ตองอธิบายทั้งเกณฑในการ

คัดเลือกเขามาศึกษา (inclusion criteria) และเกณฑในการตัดออกจากการศึกษา (exclusion criteria) 

- เทคนิคในการไดมาซึ่งตัวอยาง เชน ไดมาโดยการสุมตัวอยางโดยอาศัยหรือไมอาศัย

ทฤษฎีความนาจะเปน 

- การคํานวณขนาดตัวอยาง ขนาดตัวอยางที่คํานวณไดจะเปนจํานวนตัวอยางที่นอย

ที่สุดที่สามารถตอบคําถามหลักของการวิจัยนั้น 

  ๒) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ควรแนะนําใหนักศึกษาเขียนอธิบายเครื่องมือที่จะใชใน

การวิจัยใหชัดเจน รวมทั้งชื่อของเครื่องมือซึ่งควรเรียกชื่อใหเหมือนทุกครั้งในรายงานวิทยานิพนธ 
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อาจารยที่ปรึกษาควรชวยใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายเครื่องมือที่จะใชใหถูกตองตามประเภท

ของเคื่องมือ ดังนี้ 

  - เครื่องมือดําเนินการวิจัย หมายถึงวิธีการหรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) มีความ

จําเปนสําหรับการวิจัยและพัฒนา (developmental research) และการวิจัยเชิงทดลอง เปนตัวแปรตน

ของการวิจัย การอธิบายเครื่องมือควรบอกชื่อเครื่องมือและอธิบายในรายละเอียดวาใคร ทําอะไร 

ใหแกใคร ดวยวธิีการอยางไร รวมถึงระยะเวลาที่ดําเนินการตามวิธีการดวย 

  - เครื่องมอืสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปรตาง ๆ  

ในงานวิจัย ไดแกแบบทดสอบ แบบวัด แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึกขอมูล ฯลฯ

ในการอธิบายเครื่องมอืควรระบุช่ือเครื่องมือ ลักษณะเครื่องมือ และวิธีการแปลผลดวย 

  - วิธีทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตองสอดคลองกับลักษณะของเครื่องมอื 

  ๓) การดําเนินการวิจัย ตองสอดคลองกับแบบการวิจัย แนะนําใหนักศึกษาอธิบาย

ขั้นตอนการดําเนินการกับตัวอยางของการวิจัยอยางละเอยีด ไดแก 

  - วิธีการติดตอขออนุญาตตัวอยาง 

  - วิธีการดําเนินการตามวิธีการ (intervention) กระทํากับใคร กระทําเวลาใด ใครเปน

ผูกระทํา และมีวิธกีารและขั้นตอนอยางไร  

  - วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ตองระบุรายละเอียดวาจะเก็บรวบรวมขอมูลอะไร จาก

แหลงไหน เก็บรวบรวมอยางไร ใครเปนผูเก็บรวบรวม ใครเปนผูบันทึกขอมูล และ บันทึกอยางไร เปน

ตน 

  ๔) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ควรแนะนําใหนักศึกษาเขียนอธิบายวิธีการ

วิเคราะหขอมูล โดยอธิบายตามวัตถุประสงค/คําถามการแตละขอ โดยบอกวิธีการวิเคราะหและสถิติที่

ใชใหเหมาะสมกับคําถามวิจัยและรูปแบบการวิจัย    
 ๓. การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง อาจารยที่ปรึกษาควรแนะนําใหนักศึกษาเขียนคําอธิบาย

กิจกรรมการที่จะทําตามแนวปฏิบัติดานจริยธรรมการวิจัย ครอบคลุมตั้งแตการขออนุญาต

ทําการศึกษา และการกระทํากับกลุมตัวอยาง 

๔. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ อาจารยที่ปรึกษาควรแนะนําใหนักศึกษาเขียนคําอธิบายโดย

ตอบคําถามวา “ถาไดคําตอบจากการวิจัยครั้งนี้แลว จะนําไปทําอะไรไดบาง?”    ครอบคลุมผลทั้งใน

ระยะสั้นและยาว ทั้งทางตรงและทางออม ผลที่ตกแกใครเปนสําคัญ 

๕. แผนการดําเนินงาน  อาจารยที่ปรึกษาควรชี้แนะวิธีการเขียนแผนการดําเนินงานตั้งแต

เริ่มแรกจนเสร็จสิ้นกระบวนการทําวิทยานิพนธ สวนใหญนิยมทําเปน Gantt Chart แจกแจงกิจกรรมที่
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ตองทําในแตละขั้นตอน และวางแผนที่จะทําในชวงเวลาเปนสัปดาหหรือเดือน จะชวยใหนักศึกษาได

เตือนตัวเองในการที่จะทํางานใหไดตามแผนที่วางไว  

๖. เอกสารอางอิง ควรแนะนําใหนักศึกษาเขียนตามมาตรฐาน โดยอิงระบบของ American 

Psychological Association (APA) และอาจารยที่ปรึกษาควรแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียน

รายการเอกสารอางอิง ไดแก  

 - รายการเอกสารตองเปนแหลงหลักฐานที่ไดมีการอางอิงถึงในเนื้อหาสาระของโครง

รางวิทยานิพนธเทานั้น  

- ทุกแหลงหลักฐานที่มีการอางอิงในเนื้อหาสาระจะตองมีชื่อเอกสารหลักฐานนั้น

ปรากฏอยูในรายการเอกสารอางอิงดวยเสมอ   
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บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 

บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในการชวยเหลือนักศึกษาในการสอบวิทยานิพนธมีดังนี้ 

๑. การใหความเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการเสนอขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ อาจารยที่

ปรึกษาหลักจะเปนผูใหความเห็นและลงนามในแบบฟอรมคํารองขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ กอนที่จะ

ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรลงนาม 

๒. การใหคําแนะนําในการเตรียมตัวสอบโครงรางวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาควรชวยให

นักศึกษามีความชัดเจนและเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการชี้แจงประเด็นคําถามที่สําคัญ เชน 

 - ความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษา 

 - เหตุผลที่ตองการศึกษา  

 - Gap of knowledge 

 - ระดับขององคความรูที่มีอยูในปจจุบัน หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 - กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 

 - การดําเนินการวิจัย 

๓. อาจารยที่ปรึกษาตองรวมเปนกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และชวยนักศึกษาจับ

ประเด็นที่เปนความเห็นของคณะกรรมการสอบโดยตองมีความชัดเจนในเรื่องตอไปนี้ 

 - ประเด็นที่อาจตองนํากลับไปพิจารณารวมกันระหวางทีมอาจารยที่ปรึกษาและ

นักศึกษาเพ่ือตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในการทําการศึกษาครั้งนี้ ประเด็นดังกลาว ไดแก ความคดิเห็น

ที่เปนขอสังเกต ขอเสนอแนะ หรือทางเลือก (options) ที่ไดมาจากกรรมการสอบ 

 - ประเด็นที่ตองกลับไปดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขในโครงรางขอเสนอการทํา

วิทยานิพนธ ซึ่งถือเปนมติรวมกันของคณะกรรมการสอบวาตองปรับปรุงแกไข  

๔. ในการสรุปผลสอบโครงรางวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาควรชวยนักศึกษาไดขอสรุปที่

ชัดเจนวา และใหมีการบันทึกลงในผลการสอบดวยวา ประเด็นใดเปนขอเสนอแนะหรือขอสังเกต และ

ประเด็นใดเปนมติใหไปปรับปรุงแกไข 
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การชวยนักศึกษาในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัย 

 

 ภายหลังการสอบผานโครงรางวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอ

การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร และขอรับการอนุมัติให

ทําการศึกษาจากหนวยงาน/โรงพยาบาลที่จะเปนสถานที่ดําเนินการวิจัย บทบาทของอาจารยที่ปรึกษา

ในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย 

 ๑. ชวยช้ีแนะขัน้ตอนดําเนินการ  

 ๒. ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองทั้งเนื้อหาสาระและแบบฟอรมที่ใช 

 ๓. ตรวจสอบเอกสารชี้แจงกลุมตัวอยางและขอความรวมมือเขารวมการศึกษา 

 ๔. ลงนามในเอกสารเสนอขอรับการรับรอง 

 ๕. ชวยนักศึกษาปรับปรุงแกไขตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 ๖. กํากับติดตามใหนักศึกษาไดปฏิบัติตามที่เสนอไวเกี่ยวกับการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง และ

ขั้นตอนตาง ๆ ในการทําการศึกษา  

 ๗. ติดตามใหนักศึกษายื่นหนังสือขอขยายเวลาการดําเนินการศึกษา หากพบวานักศึกษาไม

สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่ไดระบุไวในหนังสือรับรองดานจริยธรรม 
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การใหคําปรึกษาในการเตรยีมเครื่องมือวิจัย   

 

อาจารยที่ปรกึษาควรชวยใหนกัศกึษาไดเรียนรูและไดปฏิบัติในเรื่องการเตรียมเครื่องมือวิจัย

อยางถูกตองเหมาะสม ในประเด็นตอไปนี ้

๑. คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลมีความสําคัญยิ่งตอ

ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ และการยอมรับขอมูลหรือคาของตัวแปรที่วัด เครื่องมือที่ดอยคุณภาพ

อาจทําใหคาที่วัดไดคลาดเคลื่อนหรือผดิไปจากความจริง เมื่อนําไปวิเคราะหผลหรือแปลความหมาย

อาจผิดพลาดหรือผลการวิจัยมีมคีวามนาเชื่อถือ 

 ๒. คุณภาพของเครื่องมืออาจมองไดหลายมิติ ไดแก ความตรง (Validity) ความเชื่อมั่น 

(Reliability) ความเปนปรนัย(Objectivity) อํานาจจําแนก (Discrimination) ปฏิบัติจริงได (Practical) 

ยุติธรรม (Fairness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาเครื่องมือทุกชนิด

หรือทุกชิ้นตองตรวจสอบคุณภาพทุกมิติ คุณสมบัติบางประการอาจไมตองตรวจสอบก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบั

ประเภทของเครื่องมอื  

๓. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีทั้งที่สรางหรือพัฒนาไวแลวและที่ตองสรางขึ้นใหม อาจารยที่

ปรึกษาอาจจําเปนตองชวยนักศึกษาในการสรางเครื่องมอืใหม  ประยุกตหรือดัดแปลงมาจากเครื่องมือ

ที่มีอยูแลว หรือแปลมาจากเครื่องมือที่เปนภาษาอังกฤษ ซึ่งตองชวยชี้แนะเพื่อใหไดเครื่องมือที่มี

คุณภาพทั้งในมิติที่จําเปนตามประเภทของเครื่องมือ ซึ่งตองใชเวลาคอนขางมาก อยางไรก็ตาม ถา

เปนไปไดอาจารยควรแนะนําใหนักศึกษาใชเครื่องมือที่ไดมาตรฐานและมีผูพัฒนาไวแลว เนื่องจากจะ

ชวยประหยัดทั้งเวลาและไดคุณภาพของผลงานวิจัยดวย 

๔. อาจารยที่ปรึกษาควรมีความรูและมีความแมนยําในการใหคําปรึกษาและชวยนักศึกษา

ตัดสินใจเกี่ยวกับการสรางหรือการเลือกใชเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

 

 ในทางปฏิบัติ เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการไปจนถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในสถานที่มี่ใช

ในการศึกษาแลว นักศึกษามักขาดการติดตอกับอาจารย นักศึกษาบางรายอาจดําเนินการไดสําเร็จตาม

แผนการวิจัยและสามารถกลับมาวิเคราะหขอมูลกับอาจารยได แตก็มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่อาจมีการ

หยุดชะงักของการทําวิจัยดวยสาเหตุตางๆ นานา ทําใหการทําวิทยานิพนธมคีวามลาชา บางรายถึงขั้น

ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนดเวลา อาจารยที่ปรึกษาจึงควรมีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้ 

  

ระหวางดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๑. ควรทําขอตกลงกับนักศึกษาในการติดตอสื่อสารเพื่อรายงานความกาวหนาในการทํางานให

อาจารยที่ปรึกษาไดรับทราบอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถทําไดหลายชองทาง เชน การใช LINE, e-mail, 

Facebook, SMS และการติดตอทางโทรศัพท เปนตน 

 ๒. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ

วิจัย อาจทําไดโดยการลงมือชวยแกไขดวยตนเอง การชวยใหแสวงหาทางเลือกและชวยตัดสินใจ การ

แสวงหาแหลงประโยชนที่จะชวยแกไขปญหาได เชน การติดตอขอความรวมมือจากแพทยหรือพยาบาล

ในแหลงที่ดําเนินการวิจัยเพื่อชวยใหนักศึกษาไดรับความรวมมือมากขึ้น การหาแหลงเก็บรวบรวมขอมลู

เพิ่มเติม ในกรณีที่มีกลุมตัวอยางไมเพียงพอและจะทําใหตองใชเวลารอนานจนอาจทําใหมีปญหาในการ

ขยายเวลาศึกษา เปนตน 

 ๓. ควรกําชับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติให

ดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย อาจารยที่ปรึกษาควรมีการตรวจสอบหรือ

ประเมินเหตุการณความนาจะเปนและความสมเหตุสมผล เชน ระยะเวลาที่ใชในการรวบรวมขอมูลกับ

สถานการณจริง เนื่องจากเคยพบวามีนักศึกษาบางคนที่ไมไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปวยจริง หรือเกบ็

ขอมูลนอกเหนือจากเวลาที่กําหนดไว หรือใชวิธีการที่อยูนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไว 

 ๔. หากพบวานักศึกษาขาดการติดตอเปนเวลานานจนผิดสังเกต อาจารยที่ปรึกษาควรมีการ

ติดตามทันที เพื่อสอบถามปญหาและหาทางชวยเหลือหรือแกไขไดทันเวลา 

 ๕. ในระหวางดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ควรแนะนําใหนักศึกษาไดแกไขรายงานวิทยานพนธ

ในบทที่ ๑ – ๓ ตามขอเสนอแนะของกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธใหเรียบรอยสมบูรณ   

 

  

การวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานผลการวิจัย  



  

คณะกรรมการการจัดการความรูรวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโสตทัศนูปกรณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๒๓ 

 

 ๑. เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล อาจารยที่ปรึกษาควรชวยแนะนําเกี่ยวกับการ

วิเคราะหขอมูล โดยตระหนักเสมอวานักศึกษาควรไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการหรือการประมวลขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับประเภทของขอมูลและคําถามการวิจัย การ

อานและแปลผลการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผล  

 ๒. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยแนะนําและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของการนําเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลในบทที่ ๔ ของรายงานวิทยานิพนธ ทั้งในรูปแบบของการพรรณนาความและตาราง 

ควรสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือคําถามของการวิจัย 

 

 การอภิปรายผลการวิจัย 

 ๑. การอภิปรายผล เปนขั้นตอนที่สําคัญมากของการวิจัย เปนสวนที่เปดโอกาสใหผูวิจัยได

แสดงทักษะเชิงวิพากษมาอธิบายขอคนพบจากการวิจัยของตนใหผูอื่นไดเขาใจ มีการใหเหตุผลเพื่อ

ยืนยันวาผลการวิจัยที่ไดมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง เปนจริงไดมากนอยเพียงใด ผลการวิจัยเปนไปตาม

สมมุติฐานการวิจัยหรือตรงตามขอเท็จจริงตามแนวคิดทฤษฎีหรือไม ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองหรือ

ขัดแยงกับผลการวิจัยที่ผานมาหรือไม อยางไร ถาสอดคลองกันหรือขัดแยงก็ควรอธิบายวาในประเด็น

ใดบาง พรอมท้ังพยายามหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอางอิงมาจากเอกสารตาง ๆ ทั้งผลการวิจัย แนวคิด

ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย อาจารยที่ปรึกษาจึงควรใหความสําคัญอยางยิ่งกับการ

ทํางานรวมกับนักศึกษาในการอภิปรายผลการวิจัย  

 ๒. การเขียนอภิปรายผล อาจารยที่ปรึกษาควร รวมกับนักศึกษาในการกําหนดเคาโครงและ

เนื้อหาสาระของการอภปิราย (outline) กอนที่จะลงมือเขียนทุกครั้ง 

 ๓. มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวางกรอบการอภิปรายไวดังนี้ 

  - กลาวถึงวัตถุประสงคและหรือขอสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ 

  - ผลการวิจัย (ผลการวิจัยพบวา.....) 

  - กลาวถึงการแปลความหมายของขอคนพบนี้ โดยอธิบายความนาจะเปนตามหลัก

ทฤษฎีหรือความสอดคลองกับผลการวิจัยอื่น หรือผลการทบทวนวรรณกรรม (ทั้งนี้อาจเปนเพราะ..... 

ทั้งนี้มีความสอดคลองกับ....) 

  - อาจอภิปรายถึงความเปนไปไดในการนําผลการวิจัยไปใช จุดแข็ง และขอจํากัดบาง

ประการที่อาจมีอทิธิพลตอผลการวิจัยที่ได 

 ๔. ขอแนะนําอ่ืน ๆ สําหรับนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนอภิปรายผล 

  - การอภิปรายผลไมจําเปนตองอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นปลีกยอยทั้งหมด แต

ควรยกประเด็นสําคัญโดยเฉพาะตามวัตถุประสงคหลักของการวิจัยมาอภิปราย 
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  - ถามีผลการวิจัยทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ ควรอภิปรายผลการวิจัยเชงิปริมาณ

กอนแลวตามดวยการอภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  - การอภิปรายผล ผูวิจัยอาจใหเหตุผลประกอบที่เปนมุมมองของผูวิจัยที่ไดจาก

ประสบการณจริงระหวางดําเนินการวิจัย การอภิปรายผลเปนสวนที่แสดงถึงความรูความสามารถของ

ผูจัยในเรื่องที่ศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห และการวิพากษผลงานของตนเอง 

  - การใหเหตุผลประกอบการแปลความหมายหรือการอภิปรายผลการวิจัยควรมีการ

อางอิงผลการวิจัยของคนอื่น และหรือ แนวคิดทฤษฎี อยางเหมาะสม โดยเฉพาะควรปรากฏในบท

ทบทวนวรรณกรรมดวย 

 

 การเขียนสรุปผลการวิจัย (บทที่ ๕) 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ควรชวยเหลือดูแลใหนักศึกษาไดเรียนรูในสิ่งที่ถูกตองในการ

เขียนบทสรุปการวิจัยและการใหขอเสนอแนะการนําไปใชประโยชน ดังตอไปนี้ 

  

การเขียนสรุปผลการวิจัย 

- วัตถุประสงคของการวิจัย 

- ระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย การดําเนินการวิจัยกับกลุม

ตัวอยาง วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  

- ผลการวิจัย 

  

การเขียนขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

  - การเขียนขอเสนอแนะการนําไปใชประโยชน ควรตั้งอยูบนผลการวิจัยหรือขอคนพบ

จากการวิจัยครั้งนี้เทานั้น ไมควรเขียนขอเสนอแนะที่อิงหลักการทั่วไปหรือความนาจะเปนเชงิทฤษฎี  ที่

อยูนอกเหนือผลการวิจัยครั้งนี้ (far beyond the study)  

  - การเสนอแนะการนําขอคนพบจากการวิจัยไปใชประโยชนควรบอกไปใหชัดเจนวา

สามารถนําไปใชไดเลย หรือนําไปปรับใช หรือนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ

ของการบริการ   

  - ขอเสนอแนะการนําไปใชควรบอกถึงขอบกพรองหรือขอจํากัดของการวิจัยซึ่งผูวจิัย 

ทราบถึงขอบกพรองหรือขอจํากัด เชน ขอจํากัดดานเวลาและงบประมาณ เพอใหผูอานใชเปนแนวทาง

ในการตัดสินใจวาผลงานวิจัยครั้งนี้เชื่อถือไดมากนอยเพียงใด 
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  การเขียนขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

- ผูวิจัยตองพิจารณาปญหาหรือขอจํากัดที่พบขณะดําเนินการวิจัย รวมถึงประเด็นที่

จะสามารถขยายผลหรือใชเปนแนวทางในการทําวิจัยครั้งตอไป เชน 

    - เสนอแนะใหทําวิจัยในเรื่องเดียวกันแตทําในวงกวางขึ้น (large scale) โดย

เพิ่มขนาดกลุมตัวอยาง ขยายเวลาดําเนินการวิจัย ขยายพื้นที่หรือสถานที่ เปนตน 

   - เสนอแนะใหศึกษาลงลึกเฉพาะประเด็น ศึกษาในเวลาที่ตางกัน หรือตาง

สถานที่กัน 

   - เสนอใหศึกษาตอยอดความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ เชน ผลการวิจัยชี้ถึง

ความสามารถในการทํานายของตัวแปรอยางชัดเจน ก็อาจเสนอแนะใหตอยอดเปนการศึกษาวิจัยเชิง

ทดลองในครั้งตอไป เปนตน 
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การชวยนักศึกษาในการเขียนบทคัดยอ 
 

 บทคัดยอ เปนการเขียนบรรยายสรุปสาระสําคัญของการวิจัยโดยยอ เปนสวนที่สามารถดึงดูด

ความสนใจของผูอานในการติดตามอานรายงานฉบับเต็มตอไป และเปนสวนที่สามารถนําไปเผยแพรใน

วงกวางตอไปไดดวย  

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาทในการชวยช้ีแนะและกลั่นกรองคุณภาพของบทคัดยอซ่ึง

ประกอบดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอเสนอแนะเชิงเทคนิค ดังตอไปนี้ 

 ๑. การเขียนบทคัดยอไมควรยาวเกิน ๑-๒ หนากระดาษ A4 เพื่อความสะดวกในการพิมพ

เผยแพร  

๒. สวนประกอบสําคัญของบทคัดยอ คอื 

 - สวนแรก ความสําคัญและความเปนมาของปญหา (๒-๓ ประโยค) วัตถุประสงคของการวิจัย 

กรอบแนวคิดที่ใช ระเบียบวิธีวิจัย (กลุมตัวอยาง เครื่องมือ การดําเนินการกับกลุมตัวอยาง การ

วิเคราะหผลและสถิติที่ใช) 

 - สวนที่สอง ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคหรือคําถามการวิจัย 

 - สวนสุดทาย ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและขอเสนอแนะการวิจัยครั้ง

ตอไป 

 ๓. บทคัดยอภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อหาสาระตรงกันกับบทคัดยอภาษาไทย มีขอแนะนําการใช

ภาษา คือ  

- สวนที่เปนขอความกลาวถึงความสําคัญและเปนมาของปญหาควรใชรูปประโยคปจจุบันกาล 

(present tense) เพื่อแสดงถึงเหตุการณที่เปนอยูจริงเสมอ บางรูปประโยคอาจใช past perfect tense ใน

การอางถึงเหตุการณที่ไดเคยเกิดขึ้นในอดีตอันเปนที่มาของเรื่อง 

- สวนที่เปนวัตถุประสงคิ์ กรอบแนวคิดที่ใช ระเบียบวิธีวิจัย การดําเนินการกับกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหผลและสถิติที่ใช และ ผลการวิจัย ควรใชรูปประโยคอดีตกาล (past simple tense) ซ่ึง

แสดงถึงสิ่งที่ไดกระทําไปแลว 

- สวนที่เปนบทสรุปและขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ควรเปนรูปประโยค

ปจจุบันกาล present simple tense และอาจใชคําที่แสดงความนาจะเปน (tentative verbs/words) เชน  

“The research findings suggest that ……” 

The findings contribute to …………” 

“The finding should be used to guide nursing practice in terms of …………” 
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การชวยเหลือนักศกึษาในการสอบวิทยานิพนธ 
 

การเตรียมรายงานวิทยานิพนธฉบับเต็ม 

 ๑. อาจารยที่ปรึกษาหลักควรอานรายงานวิทยานิพนธฉบับเต็มและใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความถูกตองครบถวนของรายงาน ความสอดคลองกันของรายงานทุกบท และคุณภาพของรายงานใน

ประเด็นตาง ๆ และดูแลใหนักศึกษาไดปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยกอนเสนอขอสอบ 

 ๒. การตรวจสอบความสมบูรณและความเรียบรอยของรายงานควรเปนบทบาทรวมกันของ

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม และ นักศึกษา 

 ๓. อาจารยควรแนะนําใหนักศึกษาดําเนินการตรวจสอบรูปแบบการพิมพและรายงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานที่ประกาศโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๔. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ลงนามรับรองในแบบฟอรมคํารองเสนอขอสอบสิทยา

นิพนธ พรอมทั้งใหเวลาวางสําหรับนัดหมายวันและเวลาสอบรวมกับกรรมการสอบคนอื่น ๆ ตอไป 

 ๕. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยเหลือในการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อในการนําเสนอผลการ

ทําวิทยานิพนธ เชน file PowerPoint, ตัวอยางคูมอืหรือโปรแกรมที่ใชในการวิจัย เปนตน 

 ๖. นักศึกษาบางรายอาจตองการความชวยเหลือในการใหขอเสนอแนะการนําเสนอ อาจายที่

ปรึกษาอาจใหนักศึกษามานําเสนอใหฟงกอน หรืออาจแนะนําใหนักศึกษาทดลองนําเสนอใหเพื่อนฟง

กอน และนํามาปรับปรุงเพื่อใหมีความครอบคลุมและสามารถควบคุมเวลาได 

 

การสอบวิทยานิพนธ 

 อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทเชนเดียวกับการสอนโครงรางวิทยานิพนธ คือ  

๑. ใหคําแนะนําในการเตรียมตัวสอบวิทยานิพนธ ชวยใหนักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

โดยทําความชัดเจนและเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการชี้แจงประเด็นคําถามที่สําคัญในทุกบทของ

วิทยานิพนธ เนื่องจากการสอบวิทยานิพนธจะมีกรรมการผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่ไมเคยสอบโครง

รางวิทยานิพนธมากอน   

๒. อาจารยที่ปรึกษาตองรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และชวยนักศึกษาจับประเด็นที่

เปนความเห็นของคณะกรรมการสอบตอไปนี้ 

 - ประเด็นขอเสนอแนะ คือสิ่งที่ตองนํากลับไปพิจารณารวมกันระหวางทีมอาจารยที่ปรึกษา

และนักศึกษาเพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในการปรับปรุงการเขียนรายงาน ที่เปน ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ หรือทางเลือก (options) ที่ไดจากกรรมการสอบ 
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 - ประเด็นมติของกรรมการสอบ คือสิ่งที่ตองกลับไปดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขรายงาน ซึ่ง

เปนมติรวมกันของคณะกรรมการสอบวาตองดําเนิการปรับปรุงแกไข  

๓. การสรุปผลสอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาควรชวยนักศึกษาไดขอสรุปที่ชัดเจนวา และ

ใหมีการบันทึกลงในผลการสอบดวยวา ประเด็นใดเปนขอเสนอแนะหรือขอสังเกต และประเด็นใดเปน

มติใหไปปรับปรุงแกไขรายงานวิทยานิพนธ 

 

การแกไขรายงานภายหลังการสอบวิทยานิพนธ 

ภายหลังการสอบ อาจารยที่ปรึกษาตองชวยเหลือและติดตามใหนักศึกษาไดแกไขรายงานใหมี

คุณภาพตามขอสรุปความเห็นและมติของกรรมการสอบ ใหแลวเสร็จภายในเวลา 
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การชวยเหลอืนักศึกษาในการเตรียมตนฉบับการตพีิมพเผยแพรวิทยานิพนธ 
 

 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาแบบอิสระ จะสิ้นสุดเมื่อนักศึกษาได

ดําเนินการสงตนฉบับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและไดรับการเผยแพรหรือตอบรับจาก

วารสารแลว ซึ่งถือเปนขัน้ตอนสุดทายตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา 

 ๑. แนะนําชื่อวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา และสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) พรอมทั้งแนะนําใหศึกษาแนวทางการ

เตรียมตนฉบับของวารสาร 

 ๒. ตรวจสอบคุณภาพของตนฉบับ โดยการอานและตรวจทานทั้งความถูกตองและความ

ครบถวนของตนฉบับตามแนวทางของวารสาร 

 ๓. อาจารยที่ปรึกษาอาจตองชวยติดตอประสานความรวมมือกับทีมบรรณาธิการของวารสาร

ในกรณีที่นักศึกษามีความจําเปนเรงดวนที่ตองไดรับการตอบรับอยางเปนทางการจากวารสารเพื่อเปน

หลักฐานประกอบการขอทําเรื่องสําเร็จการศึกษาตอมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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รายชื่ออาจารยที่รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

วันที่ ๗ และ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

1. รศ. ดร.กรรณิการ    กันธะรักษา 

2. ผศ. ดร.จิราภรณ    เตชะอุดมเดช 

3. อ.ดร.บุญชู    อนุสาสนนันท 

4. ผศ. ดร.จันทรรัตน    เจริญสันติ 

5. ผศ. ดร.นงคคราญ    วิเศษกุล 

6. อ.ดร.จันทรฉาย    โยธาใหญ 

7. ผศ. ดร.บังอร    ศุภวิทิตพัฒนา 

8. อ.ดร.มยุล ี   สําราญญาติ 

9. รศ. ดร.ปยะนุช    ชูโต 

10. รศ. ดร.สุดารัตน    สิทธิสมบัติ 

11. อ.ดร.สุภารัตน    วังศรีคูณ 

12. รศ. ดร.วันชัย    เลิศวัฒนวิลาศ 

13. ผศ. ดร.ประทุม    สรอยวงค 

14. ผศ. ดร.ทศพร    คําผลศิริ 

15. รศ. ดร.สุจิตรา    เทียนสวัสดิ์ 

16. ผศ. ดร.ศรีพรรณ    กันธวัง 

17. รศ. ดร.วิลาวัณย    พิเชียรเสถียร 

18. รศ. ดร.รัตนาวดี    ชอนตะวัน 

19. ผศ. ดร.กุลวดี    อภิชาติบุตร 

20. ผศ. ดร.กนกพร    สุคําวัง 

21. ผศ. ดร.อัจฉรา    สุคนธสรรพ 

22. ผศ. ดร.พิกุล    นันทชัยพันธ 

23. ผศ. ดร.ศิริรัตน    ปานอุทัย 

24. อ.พจนีย    ภาคภูมิ 
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25. ผศ. ดร.นิตยา    ภิญโญคํา 
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28. ผศ. ดร.ศรีมนา    นิยมคา 
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30. รศ. ดร.ลินจง    โปธิบาล 
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32. ศ. ดร.วารุณี    ฟองแกว 

33. รศ. ดร.ฉวี    เบาทรวง 
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36. อ.ดร.ณัฏฐณิชา    ศรีบุณยวัฒน 
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39. ผศ.อภิรัช    อินทรางกูร ณ อยุธยา 

40. ผศ. ดร.สุมาลี    เลิศมัลลิกาพร 

41. ผศ. ดร.วีระพร    ศุทธากรณ 

42. ผศ. ดร.นันทพร    แสนศริิพันธ 

43. ผศ. ดร.เพชรสุนีย    ทั้งเจริญกุล 

44. อ.ดร.วันเพ็ญ    ทรงคํา 
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