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 การท าวิทยานิพนธ์ (ในระดับปริญญาโท) หรือท่ีเรียกกันว่า Dissertation นั้นถือได้ว่าเป็น
สิ่งหนึ่งท่ีนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร (UK) ไม่ค่อยชอบแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยหลังจากท่ี
สอบเสร็จแล้วนักเรียนก็จะมีเวลาประมาณ ๓ เดือนเท่านั้นในการร่างแผนโครงงานวิจัย 
(Research Proposal) เก็บหรือค้นหาข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ และเขียนผลการวิจัย
ออกมาตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาได้ก าหนดไว้ จึงถือได้ว่าเป็นงานท่ีต้อง
อาศัยความมีประสิทธิภาพท่ีสูงมาก ผมเองก็เป็นหนึ่งในนักเรียนท่ีได้ผ่านประสบการณ์ดังกล่าวมา
เช่นกัน จึงอยากจะแบ่งปันเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ท่ีช่วยให้เพื่อนๆ ท่ีก าลังเรียนอยู่สามารถท า
วิทยานิพนธ์ได้เสร็จตามเวลาและส าเร็จผ่านไปได้ด้วยดี เคล็ดลับท้ัง ๕ ประการมีดังนี้ 
 
 ๑. รู้จัก เลือกหัวข้อที่เหมาะสม (Select the right topic) 
 หลายๆ คนประสบปัญหาระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เนื่องจากเลือกหัวข้อผิด ท่ีว่าผิดคือ
เลือกหัวข้อท่ีฟังดูดี แต่ตนเองกลับไม่ถนัดในเรื่องนั้น เช่นไม่ถนัดการค านวณแต่กลับเลือกหัวข้อท่ี
ใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติขั้นเทพ หรือ เลือกหัวข้อท่ีตนเองไม่ชอบ ก็ท าวิทยานิพนธ์เคล้าน้ าตากันไป 
ดังนั้นอย่างน้อยขอให้เลือกหัวข้อท่ีเราถนัด เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถท าได้ทันภานในเวลา ๓ 
เดือนแน่ๆ และ (หรือ) หัวข้อท่ีเราชอบด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแม้มันจะยากเราก็มีความสุข เช่น 
ส าหรับผมเองแม้จะเลือกหัวข้อท่ีไม่ถนัดมากนัก แต่ก็เป็นเรื่องท่ีชอบนั่นก็คือการท่องเท่ียว ท าให้
การวิทยานิพนธ์นั้นแม้จะประสบกับอุปสรรคมากมาย แต่ก็ยังสามารถยิ้มและสู้ต่อไปได้อย่างมี
ความสุข 
 
 ๒. รู้จัก บริหารอาจารย์ที่ปรึกษา (Manage your supervisor) 
 ในระดับปริญญาโทนั้น ส่วนใหญ่อาจารย์ ท่ีปรึกษานอกจากจะคอยชี้แนะการท า
วิทยานิพนธ์แล้ว ท่านยังเป็นผู้ให้คะแนนอีกด้วย ดังนั้นการเข้าใจในตัวอาจารย์ท่ีปรึกษาจึงมีส่วน
ส าคัญอย่างมาก อาจารย์แต่ละคนก็มีสไตล์การท างานท่ีแตกต่างกัน มีความชอบ (ทางวิชาการ) ท่ี
แตกต่างกัน เช่น อาจารย์บางท่านชอบการเขียนท่ีง่ายๆ เหมือนคุยกันในผับ ไม่ต้องใช้ค าแปลก
ประหลาดมากมาย อาจารย์บางท่านมีความเข้มงวดสูงมาก หรืออาจารย์บางท่านเราก็ต้องคอย
เข้มงวดตามงานท่ีเราส่งไป ดังนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีการบริหารอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เหมาะสม วิธีท่ี
จะท าให้รู้จักอาจารย์ (ในทางวิชาการ) ก็คือการอ่านงานวิจัยของท่าน เช่น Journal papers หรือ 



วิทยานิพนธ์ของนักเรียนท่ีได้คะแนนดีๆ จากอาจารย์ท่านนั้น (ลองขอตัวอย่างงานท่ีดีจากอาจารย์
ดู) หรือ วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ท่านเอง (ถ้าหาได้) ส่วนหลักอื่นๆ เช่นการตรงต่อเวลาท้ังการนัด
หมายและการส่งงานนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นสิ่งท่ีต้องท าอยู่แล้ว 
 
 ๓. รู้จัก บริหารเวลา (Time Management!) 
 ปกติการท างานใดๆ เราก็ควรจะมีการบริหารเวลาท่ีดีเป็นปกติ ทว่าส าหรับการท า
วิทยานิพนธ์นั้นการวางแผนและบริหารเวลานั้นยิ่งมีความส าคัญมาก เนื่องจากเวลาท่ีจ ากัด
ประกอบกับงานวิทยานิพนธ์นั้นต้องการความละเอียดสูง อีกท้ังในช่วง ๓ เดือนอะไรก็เกิดขึ้นได้ 
ดังนั้นเราจึงควรต้องมีแผนส ารองเสมอ เช่น จะท าอย่างไรหากไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ หรือข้อมูล
หรืองานท่ีท ามาหายหรือไฟล์เสีย คอมพิวเตอร์พัง เคล็ดลับการวางแผนคือให้เผื่อเวลาไว้ส าหรับทุก
งานประมาณร้อยละ ๒๐ เช่นหากมีเวลา ๓ เดือน หรือ ๑๒ สัปดาห์ในการท าวิทยานิพนธ์ก็ให้
วางแผนท่ีจะใช้เวลาประมาณ ๙ หรือ ๑๐ สัปดาห์ (รวมการเข้าเล่มด้วยนะครับ เพราะท่ี UK ใช้
เวลาค่อนข้างนานไม่เหมือนท่ีบ้านเรา) หากเป็นไปได้ควส ารองไฟล์งานเก็บไว้หลายๆ ท่ีเช่น 
External Hard Disk หรือ ส่งเข้า Email ของตนเอง โดยควรท าอย่างน้อยวันละครั้ง หรือ สองวัน
ครั้ง 
 
 ๔. รู้จักพัก (Take Care Yourself) 
 Work Smart! อย่าลืมว่าเราเป็นนักเรียน ไม่ใช่ Super Computer ดังนั้นจึงไม่ควรหักโหม
กับการท าวิทยานิพนธ์มากจนเกินไป ควรรู้จักพักทุกชั่วโมงหรือสองชั่วโมง โดยไม่ควรพักโดยการ
เล่น Facebook หรือ ดู YouTube แต่ควรออกไปเดินเล่นสูดอากาศดีๆ ช่วงฤดูร้อน หรือ ออก
ก าลังกาย อาจไปเชียร์บอลได้บ้าง (การไปเชียร์ในสนามจริงก็เป็นการผ่อนคลายท่ีดีแบบหนึ่งนะ
ครับ) แต่อย่ามากเกินไป เป็นไปได้ควรงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เก็บเอาไว้ตอนท่ีท างาน
เสร็จแล้วจะดีกว่านะครับ) ท่ีส าคัญไม่ควรโต้รุ่ง พยายามนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ ๖ ถึง ๘ ชั่วโมง
ต่อวัน เพื่อท่ีจะสามารถยืนระยะได้ตลอด ๓ เดือน 
 
 ๕. รู้จักพอ (Know When to Stop) 
 หลายๆ คนไม่ประสบความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ใน UK มากเท่าท่ีควรเนื่องจาก ไม่รู้
ว่าเมื่อไหร่ท่ีควรจะหยุด บางคนยังนั่งวิเคราะห์ผลในสัปดาห์สุดท้ายก่อนส่งหรือคืนหมาหอน (คืน
ก่อนส่งงาน) ก็ยังมานั่งปั่นยิกๆๆ แบบนี้โอกาสท่ีจะมีข้อผิดพลาดในงานนั้นสูงมาก (และโดนหัก



คะแนนได้ง่ายๆ) ดังนั้น ขอให้เผื่อเวลาในการตรวจทานงานอย่างน้อยสองสัปดาห์ อย่าลืมว่าเวลา
อาจารย์ตรวจงานนั้นจะเริ่มจากการจับผิดก่อน ดังนั้นแม้เราจะวิเคราะห์อะไรหลายๆ อย่าง
มากมาย แต่กลับมีจุดท่ีผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เต็มไปหมด ก็อาจจะถูกหักคะแนนมากกว่าได้
คะแนนเพ่ิมเสียอีก จุดท่ีนักเรียนมักจะผิดและอาจารย์จับได้บ่อยๆ เช่น การอ้างอิงในเนื้อหาไม่ตรง
กับบรรณานุกรม (พบบ่อยๆ ในงานระดับปริญญาเอกเช่นกัน และท าให้สอบตกมาหลายรายแล้ว) 
รวมท้ังการรูปแบบการจัดหน้าท่ีไม่เรียบร้อยและไม่สอดคล้องกันตลอดท้ังเล่ม (จ าไว้ว่างานดูดีมีชัย
ไปกว่าครึ่ง) รวมท้ังพิมพ์ผิด เป็นต้น ดังนั้นเคล็ดลับหนึ่งท่ีส าคัญคือเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องหยุดและ
ตรวจทานงานท่ีได้ท ามา เพื่อให้งานมีข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด ท่ีส าคัญไม่ต้องเสียเงินจ้าง คนมา
ตรวจทานงานด้วย 
 
 เคล็ดลับท้ัง ๕ ประการนั้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ท่ี
ก าลังจะท าวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะสายธุรกิจ และ โลจิสติกส์ อย่างไรก็ตามแต่ละคนก็มีเคล็ดลับ
และวิธีท างานท่ีแตกต่างกันออกไป การประยุกต์ใช้เคล็ดลับท้ัง ๕ ข้อนั้นก็ย่อมแตกต่างกันออกไป 
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ตามท่ีตั้งใจไว้ด้วยครับ 
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