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เกร่ินนำ: ความหมายของวิทยานิพนธ)และสารนิพนธ) 

รายงานการศึกษาวิจัยถูกนำเสนอในหลายรูปแบบและถูกเรียกในชื่อท่ีไมCเหมือนกัน ซึ่งหากใชEเกณฑHของ

ผลลัพธHในแตCละระดับการศึกษา จะพบวCามีการใชEชื ่อเรียกที่แตกตCางกันออกไป กลCาวคือ เมื่อศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี อาจเรียกวCา รายงานวิจัย (Research paper) การศึกษาดEวยตนเอง หรือการคEนควEาเฉพาะเรื ่อง 

(Independent study) การศึกษาเฉพาะเรื ่อง (Specific study) ในขณะที่ระดับบัณฑิตศึกษา สCวนของระดับ

ปริญญาโท จำแนกเปfน 2 รูปแบบหรือ 2 ทางเลือกสำหรับนักศึกษา ไดEแกC วิทยานิพนธH (Thesis) และสารนิพนธH 

(Independent study)  สCวนระดับปริญญาเอก มีการเรียกที่หลากหลายเชCนกัน เชCน วิทยานิพนธH (Thesis) หรือ 

ดุษฎีนิพนธH (Dissertation) เปfนตEน 

อยCางไรก็ตาม ในบทความสั ้นนี ้ มีวัตถุประสงคHเพื ่อช้ีใหEเห็นถึงความเหมือนและความตCางของการ

ศึกษาว ิจ ัยในระดับปร ิญญาโท ระหว Cาง ว ิทยานิพนธ H (Thesis) และ สารนิพนธH หร ือการศ ึกษาอิสระ  

(Independent study) ซึ่ง Ahad (2011) ไดEระบุวCาเอกสารวิชาการทั้งสองประเภทดังกลCาวถือเปfนงานเขียน

ประเภทหน่ึง โดยมีรูปแบบคลEายคลึงกัน และมีความแตกตCางกันในบางสCวน  

ความหมายของวิทยานิพนธ) 

 วิทยานิพนธH ถูกใหEความหมายวCาเปfน “งานเขียนยาวๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่ทำข้ึน

สำหรับระดับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย” (Hothi, 2020) นอกจากนี้ ยังกลCาวถึงจำนวนคำที่มีการเขียนใน

วิทยานิพนธHในระดับปริญญาโทอยCางเปfนลายลักษณHอักษร ตั้งแตCประมาณ 20,000 คำขึ้นไป ขณะที่วิทยานิพนธHใน

ระดับปริญญาเอก ถูกกำหนดไวEท่ี 50,000 คำขึ้นไป โดย 100,000 คำ มักจะเปfนจำนวนสูงสุดที่มหาวิทยาลัยสCวน

ใหญCอนุญาต  

นอกจากนี้ วิทยานิพนธHถูกมองวCามีความเขEมขEนมากกวCาสารนิพนธHในแงCมุมตCางๆ ตามที่ Ahad (2011) ไดE

กลCาวถึงลักษณะเดCนในประเด็นตCอไปน้ี (1) ความครอบคลุมที่หลากหลายดEาน (2) ความจำเปfนตEองสืบคEนหลักฐาน

ที่กระจCางชัด (3) ความเปfนวิทยาศาสตรH (4) การใชEระยะเวลานานกวCาในการศึกษา (5) มีการใชEจCายหรือใชE

งบประมาณดำเนินการท่ีมากกวCา และวิทยานิพนธH (6) ใชEเปfนแนวทางในการศึกษาหรือนำไปสูCการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกไดE  มากไปกวCานั ้น ขEอมูลเพิ ่มเติมจากการอธิบายของ University of North Dakota (2020) ไดE

กลCาวถึงวิทยานิพนธHจะถูกจัดทำขึ้น อยูCภายใตEการแนะนำของอาจารยHที่ปรึกษาของนักศึกษา รวมถึงการตEองแสดง

 
1 ผู8เขียนเผยแพร<เอกสารนี้ในรูปแบบออนไลน* เดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อสะท8อนให8เห็นถึงความเหมือนและความต<างของ

วิทยานิพนธ*และสารนิพนธ* และเพื่อประโยชน*ในการสร8างความเข8าใจและนำไปใช8ของหลักสูตรการศึกษา 
2 อาจารย*ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห*ศาสตร* คณะสังคมสงเคราะห*ศาสตร* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร* 
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วิธีการวิจัยที่ถูกตEอง รวมไปถึงการระบุแหลCงทุนที่ไดEรับ ทั้งนี้ แมEบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการจัดทำคูCมือ รูปแบบของ

การเขียนหรือนำเสนอ แตCในทางปฏิบัติจริงอาจตEองเลือกรูปแบบที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธH

เห็นควร 

ทั้งนี้ ในความเห็นของผูEเขียน ลักษณะของวิทยานิพนธHขEางตEนสะทEอนถึง ความยาวจากการกำหนดจำนวน

คำ ระยะเวลาที่ใชE คCาใชEจCายดำเนินการ อาจารยHที่ปรึกษา และการระบุถึงวิธีการวิจัยที่ถูกตEอง มากกวCาที่จะใหE

รายละเอียดวCากระบวนการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และเนื้อหาของวิทยานิพนธHควรเปfนอยCางไร หรือมีลักษณะเดCนท่ี

ชัดเจนอยCางไรบEาง 

ความหมายของสารนิพนธ) 

การศึกษาอิสระหรือสารนิพนธHช CวยใหEน ักศึกษาไดEเร ียนรู E เก ี ่ยวกับวิชาที ่ไม Cม ีอยู Cในหลักสูตรท่ี

สถาบันการศึกษากำหนดขึ้น หรือเกี่ยวกับหัวขEอท่ีนักศึกษาตEองการสำรวจหรือศึกษาในเชิงลึก รวมทั้งเปfนการ

ทำงานของนักศึกษาแบบตัวตCอตัวกับอาจารยHเพื่อรับหนCวยกิตการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรตรวจสอบหลักเกณฑH

เฉพาะของหลักสูตร ทั้งน้ี สถาบันสCวนใหญCตEองการรูปแบบบางอยCางของการศึกษาสารนิพนธH ดังน้ี (1) ระดับ

การศึกษาเฉพาะหรือจำนวนหนCวยกิต ซึ่งบางหลักสูตรตEองการใหEนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในรายวิชากCอนที่จะ

เริ่มตEนการศึกษาอิสระ (2) เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาขั้นต่ำ มีตั้งแตC 2.0 ถึง 3.0 (3) หลักสูตรการศึกษาอิสระ

มักประยุกตHใชEกับหนCวยกิตสCวนใหญCหรือยCอยของนักศึกษา แตCไมCใชEกับขEอกำหนดดEานการศึกษาทั่วไป (4) อาจารยH

ที ่ปรึกษาตEองดูแลการศึกษาอิสระน้ี นอกเหนือจากภาระงานสอนในชั้นเรียนปกติและรวมทั้งภาระผูกพันใน

การศึกษาวิจัยอื่นๆ ดEวย ทั้งนี้ตEองยอมรับวCาอาจารยHมักมีภารกิจหลายดEาน ดังนั้น การหาอาจารยHที่ปรึกษาเพื่อใหE

คำแนะนำนักศึกษาอาจตEองใชEเวลา โดยอาจารยHที่ปรึกษาจะตEองเปfนผูEเชี่ยวชาญในพื้นท่ีหรือสาขาท่ีนักศึกษา

ตEองการศึกษา และ (5) นักศึกษาตEองไดEรับการอนุมัติจากอาจารยHที่ปรึกษาในคณะ  คณบดี และ/หรือผูEอำนวยการ

หลักสูตร (Upson, 2021) ในการศึกษาสารนิพนธHน้ี 

ขณะท่ี School of Public Health, The University of Texas (n.d.) ไดEใหEความหมายของสารนิพนธHใน

อีกแงCมุม กลCาวคือ เปfนตัวเลือกของหลักสูตรสำหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งการศึกษานี้จะชCวยใหEนักศึกษาสามารถ

ทำงานรCวมกับอาจารยHที่ปรึกษาหรือคณะเพื่อกำหนดแผนเฉพาะสำหรับความรูEและทักษะท่ีนักศึกษาตEองการคEนหา

ในหัวขEอเฉพาะหรือหัวขEอท่ีนักศึกษารายบุคคลมีความสนใจ ขณะที่สารนิพนธHไดEรับการออกแบบมาเพื่อใหE

นักศึกษาตEองตรวจสอบหัวขEอที่เกี่ยวขEองกับสาขาวิชาหลักที่กำลังศึกษา โดยย้ำวCาสารนิพนธHเปfนผลงานของผูEเขียน

เพียงคนเดียว  (University of North Dakota, 2020) ซ่ึงไมCแตกตCางกับท่ี Suny Brockport (2014) และ Upson 

(2021) ที่เห็นวCาสารนิพนธHมีวัตถุประสงคHเพื่อ “เปfนการขยาย” หรือ "แยกออก" ของหลักสูตร โดยเป�ดโอกาสใหE

นักศึกษาไดEติดตาม/คEนควEารายวิชาในเชิงลึกและในลักษณะที่เปfนอิสระมากขึ้น สารนิพนธHจึงจำเปfนตEองมีรูปแบบ

โครงรCางท่ีพัฒนาขึ้นผCานการปรึกษาหารือระหวCางนักศึกษากับผูEสอนหรืออาจารยHที่ปรึกษา มากไปกวCานั้น ยังมีการ

มองวCาสารนิพนธHเปfนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาที่ดำเนินการโดยนักศึกษาแตCละคนโดยมีการควบคุมดูแล
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เพียงเล็กนEอยหรือไมCมีเลยของอาจารยHที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาและอาจารยHจะตกลงกันในหัวขEอการศึกษาวิจัย ทั้งน้ี

การดำเนินการจะเปfนไปตามจำนวนหนCวยกิตการศึกษาท่ีตกลงกันหรือไดEลงทะเบียนเรียนไวE  

เชCนเดียวกับ Top Hat Glossary (n.d.)  ท่ีเห็นสอดคลEองวCาการศึกษาอิสระหรือสารนิพนธHเปfนหนทาง

สำหรับนักศึกษาที่มีแรงจูงใจในหัวขEอท่ีตนสนใจ  ซึ่งเปfนวิธีการใหEนักศึกษาไดEเรียนรูEเนื้อหาเฉพาะทางหรือไดEรับ

ประสบการณHตรงจากการวิจัย ซ่ึงตรงกับความมุCงหมายของ The University of Texas เชCนเดียวกัน 

จะเห็นไดEวCาขEอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ท้ังวิทยานิพนธHและสารนิพนธH ตCางมีสCวนคลEายมากกวCาสCวน

ตCาง และใหEความสำคัญไปที่รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวขEองกับการดำเนินการ มากกวCามุCงใหEขEอสังเกตในความ

แตกตCางของกระบวนการวิจัย อยCางไรก็ตาม ความเปfนวิทยานิพนธHจะมี “ความยุCงยาก” ในการดำเนินการ   และ 

”ความยาก” ของกระบวนการวิจัยที่มากกวCา อยCางไรก็ตาม Upson (2021) ไดEใหEความเห็นวCานักศึกษาควรพูดคุย

กับอาจารยHท่ีปรึกษาเพื่อหาขEอมูลเพิ่มเติม โดยอาจารยHที่ปรึกษาสามารถใหEคำแนะนำนักศึกษาวCาวิทยานิพนธHหรือ

สารนิพนธHท่ีควรจะเปfนทางเลือกท่ีเหมาะสมสำหรับนักศึกษาแตCละคนซึ่งมีความสนใจและขEอจำกัดที่แตกตCางกัน

ของการศึกษาในระดับปริญญาโทดEวย 

 

มุมมองผูGเขียน: ความต4างในความเหมือนของวิทยานิพนธ)และสารนิพนธ) 

มุมมองของผูEเขียนตCอความตCางในความเหมือนของวิทยานิพนธHและสารนิพนธH เมื่อพิจารณาโดยจำแนก

ตามบทหรือการนำเสนอรายงานวิจัย มีประเด็นท่ีนCาสนใจตCอไปน้ี 

ตารางท่ี 1 

เปรียบเทียบความเหมือนและความต4างของสารนิพนธ;และวิทยานิพนธ; 
รายบท สารนิพนธ. วิทยานิพนธ. 

บทนำ 

      

เนื้อหาต7างต9องสะท9อนถึง originality และ research gap แต7อาจมีความเข9มข9นในการนำเสนอที่ลึกซึ้งแตกต7างกัน 

เปXนการศึกษาเชิงพรรณนา สำรวจ เปXนการศึกษาเชิงพรรณนา ร7วมกับการวิเคราะห. 

วัตถุประสงค.การศึกษา/คำถามการวิจัยมุ7งเน9นคำตอบที่

เปXน What มากกว7า Why และ How 

วัตถุประสงค.การศึกษา/คำถามการวิจัยครอบคลุมถึง 

Why และ How 

อาจไม7มีสมมติฐานการวิจัย หรือมีการทดสอบสมมติฐาน

ด9วยตัวแปร 1 ตัว 

มีสมมติฐานการวิจัย ที่ใช9การทดสอบทางสถิติในตัวแปร

มากกว7า 1 ตัว รวมถึงความเกี่ยวข9องของตัวแปรตั้งแต7 2 

ตัวขึ้นไป 

ไม7มีความแตกต7างในการเขียนในส7วนอื่นๆ ได9แก7 นิยามศัพท.เชิงปฏิบัติการ ข9อตกลงเบื้องต9น ขอบเขตการศึกษา และ

ประโยชน.ที่คาดว7าจะได9รับ 

การทบทวนวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวข9อง 

สารนิพนธ.มีความเข9มข9นในการทบทวนวรรณกรรมน9อยกว7าวิทยานิพนธ. อย7างไรก็ตาม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

ทบทวนทั้งในส7วนของสารนิพนธ.และวิทยานิพนธ.ต9องมีความเกี่ยวข9องกับประเด็นที่ศึกษาและนำไปสู7การกำหนดคำถาม

การวิจัย/สะท9อนให9เห็นช7องว7างของการวิจัยเช7นเดียวกัน 

อาจไม7มีกรอบเชิงทฤษฎ ี มีกรอบเชิงทฤษฎทีี่เปXนผลมาจากการทบทวน

วรรณกรรม 
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รายบท สารนิพนธ. วิทยานิพนธ. 

อาจไม7มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน หรือนำเสนอผ7านการเขียน

ในรูปแบบการบรรยายเปXนย7อหน9า 

มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนในการแสดงความสัมพันธ. 

เกี่ยวข9องของตัวแปรต7างๆที่ได9มาจากการทบทวน

วรรณกรรม 

วิธีการศึกษา เปXนการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ หรือเปXนงานวิจัยเชิงปริมาณ 

หรือ คุณภาพ อย7างใดอย7างหนึ่ง 

เปXนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่เข9มข9น

รวมทั้งเปXนงานวิจัยผสานวิธทีี่เต็มรูปแบบ 

กลุ7มตัวอย7างหรือผู9ให9ข9อมูล อาจมีจำนวนน9อยกว7า หรือไม7

เปXนไปตามการกำหนดขนาดตัวอย7างตามหลักการ 

กลุ7มตัวอย7างมีความเปXนตัวแทน หลากหลาย และมี

ขนาดที่เหมาะสม รวมทั้ง ควรได9มาด9วยวิธีการสุ7ม 

การวิเคราะห.ข9อมูลด9วยสถิติขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการ

วิเคราะห.ข9อมูลเชิงคุณภาพด9วยการวิเคราะห.ในรูปแบบ

ทั่วไป 

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค. สมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว9 

ทำให9การวิเคราะห.ข9อมูลด9วยสถิติ จะใช9ทั้งสถิติเชิง

พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยในส7วนของงานวิจัย

เชิงคุณภาพ จะมีการใช9เทคนิคการวิเคราะห.ที่มีความ

ลึกซึ้งและซับซ9อนมากขึ้น 

ส7วนของการวิเคราะห.ข9อมูลเชิงปริมาณ ขึ้นอยู7กับวัตถุประสงค./คำถามการวิจัย วิธีการสุ7มตัวอย7าง และรวมถึงลักษณะ

ของเครื่องมือที่ใช9ในการเก็บรวบรวมข9อมูล  การดำเนินการจะมีความสืบเนื่องเชื่อมโยงกันอย7างเปXนเหตุผล ไม7ว7าจะเปXน

สารนิพนธ.หรือวิทยานิพนธ.ก็ยังต9องยึดหลักการนี ้

ผลการศึกษา ไม7มีความแตกต7างกัน นำเสนอตามวัตถุประสงค.การศึกษา หรือ ตอบคำถามการวิจัยให9ครบถ9วน 

การอภิปรายผลการศึกษา นำผลที่ได9จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับข9อมูลในส7วน

ของการทบทวนวรรณกรรม 

ดำเนินการเช7นเดียวกับสารนิพนธ. แต7มีความลึกซึ้งใน

การอภิปรายที่เข9มข9นมากกว7า 

สรุปผลการศึกษา  

และข9อเสนอแนะ 

ไม7มีความแตกต7างกันในส7วนของการนำเสนอ ทั้งในส7วนของสรุปผลการศึกษาตามประเด็นที่สนใจศึกษา การให9

ข9อเสนอแนะที่มาจากผลการศึกษา  รวมทั้งข9อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต7อไป ทั้งนี้ อาจมีความเปXนไปได9ที่

ข9อเสนอแนะที่ได9จากผลการศึกษาในส7วนของวิทยานิพนธ. จะมีความละเอียด ลึกซึ้ง และเปXนประโยชน.ต7อการนำไปใช9

ของหน7วยงานที่เกี่ยวข9องชัดเจน ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 

รายการอ9างอิง มีความเปXนไปได9ที่จำนวนรายการอ9างอิง แหล7งข9อมูลการอ9างอิง รวมทั้งการใช9เอกสารต7างประเทศ ในส7วนของ

วิทยานิพนธ.จะมีจำนวน แหล7งข9อมูลที่หลากหลาย มากกว7าสารนิพนธ. 

การพิจารณาจริยธรรม

การวิจัย 

ไม7มีความแตกต7างกันทั้งในส7วนของสารนิพนธ.และวิทยานิพนธ. ไม7มีการยกเว9น หรือแตกต7างกันในงานวิชาการสอง

ประเภทนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู7กับความอ7อนไหวของประเด็นและกลุ7มเปpาหมายที่ศึกษา อย7างไรก็ตาม จริยธรรมการวิจัยมี

ความสำคัญในงานวิจัย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข9องกับหลักสูตรการศึกษา 

  

ทั้งนี้ ตารางสรุปขEางตEนอาจไมCใชCบทสรุปเดียวหรือความถูกตEอง ชัดเจนโดยเบ็ดเสร็จของความแตกตCาง

ระหวCางวิทยานิพนธHและสารนิพนธHในแตCละหลักสูตรการศึกษาท่ีไดEกำหนดไวE อยCางไรก็ตาม สิ่งที่รับรูEตรงกันคือ 

การศึกษาในระดับปริญญาโท นักศึกษามีสิทธิหรือโอกาสในการเลือกที่จะดำเนินการวิจัยในรูปแบบก็ไดE เชCน หาก

เลือกเรียนแผน ก ก็ตEองศึกษาวิทยานิพนธH ซึ่งมีจำนวนหนCวยกิตมากกวCา หรือหากเลือกเรียนแผน ข คือ การทำ

สารนิพนธH ซึ่งมีจำนวนหนCวยกิตนEอยกวCาวิทยานิพนธHครึ่งหนึ่ง แตCก็ตEองเรียนวิชาบรรยายอื่นๆ เพิ่มดEวย เพ่ือ

ทดแทนหรือทำใหEจำนวนหนCวยกิตการศึกษาในหลักสูตรไมCแตกตCางกันไมCวCานักศึกษาจะเลือกทำสารนิพนธHหรือ

วิทยานิพนธH อยCางไรก็ตาม ในมุมมองของผูEเขียน ไมCวCาการวิจัยท่ีนำเสนอและเผยแพรCจะถูกเรียกในระบบการศึกษา

หรือในหลักสูตรวCาอะไรก็ตาม ข้ันตอนการทำวิจัยหรือกระบวนการตCางๆ มีความเก่ียวขEองเช่ือมโยงกันตามหลักการ
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พื้นฐานเดิมอยูCแลEว จึงอาจเปfนการยากที่จะลดรูปหรือลดทอนความนCาเชื่อถือของงานวิจัยลงในบางกระบวนการ 

เชCน ถEาศึกษาวิทยานิพนธHดEวยการใชEวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการกำหนดขนาดตัวอยCางและไดEมาซ่ึงตัวอยCางแบบไมC

อาศัยความนCาจะเปfน  ก็ไมCสามารถ/ไมCควรวิเคราะหHขEอมูลดEวยสถิติอนุมาน แมEวCาสถิติอนุมานจะถูกเห็นวCา

เหมาะสมในการนำมาใชEวิเคราะหHขEอมูลในระดับวิทยานิพนธHก็ตาม ในทำนองเดียวกัน หากศึกษาสารนิพนธH  แตCมี

วิธีการสุCมตัวอยCางแบบอาศัยความนCาจะเปfน ก็จะมีโอกาสในการเลือกใชEไดEทั้งสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ไมCใชC

จะใชEสถิติพรรณนาไดEเพียงอยCางเดียว (ดEวยเหตุผลของการทำสารนิพนธHที ่ตEองการความเขEมขEนนEอยกวCา) 

เชCนเดียวกับขนาดตัวอยCางในสารนิพนธH เมื่อใชEวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผูEวิจัยสามารถหรือควรเก็บขEอมูลจำนวนมาก 

การเก็บขEอมูลจำนวนนEอยดEวยเหตุผลของการเปfนสารนิพนธHอาจไดEรับอนุญาตใหEดำเนินการไดEจากอาจารยHท่ี

ปรึกษา แตCผลของการศึกษาจะสะทEอนความ(ไมC)นCาเชื่อถือหรือความ(ไมC)มีคุณภาพของงานวิจัย ดังนั้น อาจไมCมี

คำตอบตายตัวที่จะจำแนกความแตกตCางของวิทยานิพนธHและสารนิพนธHไดEชัดเจน อยCางไรก็ตาม ทEายที่สุด ไมCวCา

นักศึกษาจะเลือกใชEหรือเลือกที่จะดำเนินการวิทยานิพนธHหรือสารนิพนธH ตEองไมCลืมตระหนักวCาแตCละขั้นตอนการ

วิจัยมีความตCอเน่ืองกัน เช่ือมโยงกันอยCางเปfนเหตุและผล ท้ังน้ีเพ่ือสรEางความนCาเช่ือถือใหEกับผลการศึกษาวิจัยน้ันๆ 

ดEวย 

ผูEเขียนขออนุญาตยกตัวอยCางหลักสูตรหน่ึง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซ่ึงไดEกำหนดใหEมีจำนวนหนCวย

กิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หนCวยกิต ซึ่งหากเลือกทำวิทยานิพนธH (Thesis) ในแผน ก ซึ่งมีจำนวน 12 หนCวยกิต 

หรือเลือกที่จะศึกษา การคEนควEาอิสระ (Independent study) ในแผน ข ซึ่งมีจำนวน 6 หนCวยกิต และตEองเรียน

วิชาบังคับเลือกแทนการทำวิทยานิพนธH อีกจำนวน 2 วิชา รวม 6 หนCวยกิต (สารนิพนธH 6 หนCวยกิต รวมกับ 6 

หนCวยกิตของวิชาบังคับเลือก รวมเปfน 12 หนCวยกิต ซึ่งเทCากับหนCวยกิตของวิทยานิพนธH) โดยหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ไดEใหEคำอธิบายรายวิชาของ  

“การคEนควEาอิสระ วCาหมายถึง ขEอเสนอการวิจัยเพื่อตอบประเด็นป�ญหาในวิธีวิทยาและรูปแบบการ

ปฏิบัติงานกับกลุCมเป�าหมายและบริบททางสังคมที่สนใจ โดยใชEขEอมูลจากปรากฏการณH เปfนขEอเสนอตามระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพที่ถูกตEอง และทฤษฎีทางวิชาการเปfนแนวทาง โดยอยูCภายใตEการกำกับของ

คณะกรรมการจนสำเร็จเปfนรายงานการศึกษาคEนควEาท่ีสมบูรณH”  

ในขณะที่ คำอธิบายรายวิชาของ “วิทยานิพนธH คือ ประยุกตHใชEกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ

ในการศึกษา เพื่อตอบคำถามการวิจัยในหัวขEอที่สนใจ โดยอาศัยป�ญหา ปรากฎการณHและทฤษฎีตามวิธีวิทยาและ

รูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุCมเป�าหมายและบริบททางสังคม ประกอบกับระเบียบวิธีการวิจัยที่ศึกษาเปfนแนวทาง

ภายใตEการกำกับของคณะกรรมการวิทยานิพนธH ผลงานการศึกษาตEองยึดถือจรรยาบรรณทางการวิจัย และตEอง

ไดEรับการเผยแพรCตามหลักเกณฑH”  

 ซึ่งหากพิจารณาจากคำอธิบายรายวิชาของทั้งสองวิชา จะพบวCา มีความหมายท่ีใกลEเคียงกัน แมEจะอธิบาย

ดEวยขEอความที่ตCางกันบEางในสCวนของกระบวนการศึกษาวิจัยก็ตาม ทั้งนี้ความตCางที่ชัดเจนคือ วิทยานิพนธHเนEนย้ำ
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ในสCวนของจริยธรรมการวิจัย และรวมถึงผลงานวิจัยตEองไดEรับการเผยแพรCตามหลักเกณฑH (สCวนนี้เปfนขEอมูลเชิง

ประจักษHที่ชัดเจนในความแตกตCางกับสารนิพนธH) ซึ่งการตีพิมพHผลงานวิทยานิพนธHนี้เปfนหนึ่งในเกณฑHการสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร ในขณะที่สารนิพนธHระบุเพียงตEองมีการเผยแพรCในลักษณะที่สืบคEนไดE อยCางไรก็ตาม ทั้งใน

สCวนของบางขEอความท่ีระบุในคำอธิบายรายวิชา และการกำหนดท่ีสืบเน่ืองในเกณฑHการสำเร็จการศึกษา ทำใหEเห็น

ความชัดเจนที่สุดของความตCางในการศึกษาวิทยานิพนธHและสารนิพนธHของหลักสูตรน้ี โดยเฉพาะในมิติของผลลัพธH

หรือรูปแบบการเผยแพรC 

 

สารนิพนธ)และวิทยานิพนธ): การสรGางความน4าเช่ือถือท่ีไม4(อาจ)ต4างกันใน(กระบวน)การวิจัย 

อยCางไรก็ตาม สCวนความเห็นของผู Eเขียน หากนักศึกษาตEองการศึกษาวิจัยในขนาดที่เล็กลงเพื ่อใหE

สอดคลEองกับโครงสรEางหลักสูตรหรือจำนวนหนCวยกิต เมื่อตEองทำสารนิพนธH ตEองกำหนดหรือตีกรอบการทบทวน

วรรณกรรม และการกำหนดคำถามการวิจัย (Research question) หรือจำนวนขEอของวัตถุประสงคHการวิจัย 

(Research objective) ในขนาดที่เหมาะสมตั้งแตCเริ่มแรก เนื่องจากกระบวนการอื่นๆ หลังจากนั้น จะเปfนไปตาม

กระบวนทัศนHการวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทยH การกำหนดความเขEมขEนของหลักสูตรใหEสอดคลEองกับ

จำนวนหนCวยกิต เจตนารมณHของหลักสูตรและความสนใจของนักศึกษา รวมทั้งคำแนะนำของอาจารยHที่ปรึกษา ซ่ึง

ทEายที่สุดตEองยอมรับวCา จำนวนหนCวยกิตที่นEอยกวCา อาจนำมาซึ่งการมีองคHประกอบ ขั้นตอนการวิจัยที่นEอยลงตาม

ไปดEวย เชCน การออกแบบการวิจัยท่ีใชEระยะเวลาดำเนินการที่นEอยลง ความซับซEอนของการออกแบบการวิจัยท่ี

นEอยกวCา ท้ังน้ี นักศึกษาตEองตระหนักเสมอวCา เราสามารถลดรูปบางข้ันตอนใหEนEอยลง ดำเนินการท่ีงCายข้ึนไดE แตCไมC

สามารถลดทอนคุณคCาและกระบวนการภายในท่ีเก่ียวขEองกับความนCาเช่ือถือของการศึกษาวิจัยไดE  

มากไปกวCานั้น สิ่งสำคัญที่นักศึกษาตEองรับรูEเพิ่มเติม คือ เมื่อเลือกที่จะทำสารนิพนธHในการศึกษาระดับ

ปริญญาโทแลEว ผลกระทบที่ตามมาอาจเปfนไปตามที่ Ahad (2011) ไดEกลCาวถึงไวEขEางตEน คือ ไมCสามารถนำไปใชEใน

การสมัครเขEาศึกษาตCอในระดับปริญญาเอกของบางหลักสูตร หรือบางมหาวิทยาลัยไดE  

นอกจากวิทยานิพนธHและสารนิพนธHที่ตCางเปfนองคHประกอบของการศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันคือ

ระดับปริญญาโทจะมีความเหมือน ความตCางกันในบางสCวนตามที่ไดEอธิบายขEางตEนแลEว  Davidson (1977) ยังไดE

กลCาวถึงความแตกตCางระหวCางวิทยานิพนธHและดุษฎีนิพนธH ซึ่งเปfนงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และ

ระดับปริญญาเอก ตามลำดับ โดยไดEมีการใหEความหมายของดุษฎีนิพนธHในฐานะท่ีเปfนงานเขียนในหัวขEอที่มีการ

อภิปรายจำนวนมาก เปfนเรียงความที่เปfนลายลักษณHอักษร หรือเปfนตำรา โดยเฉพาะอยCางยิ่งในการเขียนสำหรับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท้ังน้ี ตามคำจำกัดความของวิทยานิพนธHเผยใหEเห็นวCาไมCมีความแตกตCางท่ีชัดเจนระหวCางคำวCา

วิทยานิพนธHและดุษฎีนิพนธH โดยอันที่จริงแลEว วิทยานิพนธHเปfนดุษฎีนิพนธHในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งไดEทำเปfนการ

วิจัยตEนฉบับ ขณะที่ Ahad (2011) ไดEอธิบายใหEเห็นภาพชัดขึ้นวCา มหาวิทยาลัยหลายแหCงในประเทศสหรัฐอเมริกา 

คำวCา วิทยานิพนธH หมายถึง งานที่ถูกดำเนินการสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท สCวนดุษฎีนิพนธHสำหรับ
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การศึกษาในระดับปริญญาเอก (เชCนเดียวกับมหาวิทยาลัยสCวนใหญCในประเทศไทย) อยCางไรก็ตาม ความแตกตCางน้ี

ไมCไดEเปfนที่ยอมรับอยCางเปfนสากล เนื่องจากยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไดEแกC Harvard University และ University 

of Washington ท่ีมีการระบุถึงวิทยานิพนธHในฐานะท่ีเปfนดุษฎีนิพนธHดEวย  
 

กล4าวโดยสรุป ไมCวCาจะเปfนความเหมือน ความตCางระหวCางสารนิพนธH และวิทยานิพนธH หรือ วิทยานิพนธH 

และดุษฎีนิพนธH ตCางถูกตีความในความหมายดEวยความเขEาใจท่ีหลากหลายของผูEเกี่ยวขEอง จึงอาจนำไปสูCความ

หลากหลายของการดำเนินการในทางปฏิบัติของแตCละหลักสูตรของสถาบันการศึกษาแตCละแหCงดEวย ดังนั้น “ความ

ตCางในความเหมือน” ของหัวขEอบทความสั้นนี้ จึงหมายถึง การศึกษาวิจัยที่นำเสนอผCานความเปfนสารนิพนธHและ

วิทยานิพนธH ซึ่งภาพรวมอยูCบนฐานของการมีความเหมือนกันเปfนสCวนใหญC นั่นคือ การใชEองคHความรูEดEานวิธีวิจัย

เปfนพื้นฐานสำคัญในกระบวนการดำเนินการ เพื่อใหEงานวิจัยยังคงรักษาความโดดเดCนของความนCาเชื่อถือไวE  ไมCวCา

หลังจากนั้น การนำเสนอผลงานสูCสาธารณะจะถูกเรียกดEวยคำแบบใดก็ตาม สCวนความตCางซึ่งอาจมีไมCมากและไมC

ชัดเจนเปfนหนึ่งเดียวในการศึกษาวิจัยสถานการณHจริงของนักศึกษาแตCละคนไดE เมื่อเปfนเชCนนั้น ความชัดเจนที่สุด

พิจารณาและเชื ่อมโยงไดEจากการกำหนดเปfนลายลักษณHอักษรโดยหลักสูตร โครงสรEางหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสูตร และเกณฑHการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่จะชCวยแยกแยะความเหมือน ความตCางของการศึกษาวิจัย

ท้ังสองรูปแบบน้ี 

สุดทEาย แมEสารนิพนธHและวิทยานิพนธH เปfนสCวนประกอบหนึ่ง (ท่ีสำคัญ) ในการศึกษาระดับปริญญาโท แตC

ผูEสอนหรืออาจารยHที่ปรึกษาตEองไมCลืมวCาสิ่งสำคัญท่ีควรตEองตระหนักสำหรับการศึกษารายวิชาและการศึกษาวิจัย

ในระดับบัณฑิตศึกษาดEวยเชCนกัน คือ ควรกระตุEน สCงเสริมใหEนักศึกษาไดEฝ�กทักษะ ความสามารถในการเขียนงาน

วิชาการ การคิดวิเคราะหHอยCางเปfนระบบบนฐานองคHความรูE การส่ือสารขEอมูลวิชาการท่ีผCานการสังเคราะหH  ซ่ึง

ทักษะเหลCาน้ีจะส่ังสมและรวมเปfนความสามารถสCวนบุคคลของนักศึกษาท่ีถCายทอดผCานผลงานวิชาการสุดทEายกCอน

สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นั่นคือ การใชEวิจัยเปfนเครื่องมือและวิธีการในการแสวงหาหรือสรEางองคH

ความรูEใหมCในศาสตรHน้ันๆ 
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