
√Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.™π‘µ“  √—°…åæ≈‡¡◊Õß

»“ µ√“®“√¬å°‘µµ‘§ÿ≥ ¥√. ¡À«—ß  æ‘∏’¬“πÿ«—≤πå

√».¥√.™π
‘µ“ ë ».°‘µµ‘§ÿ≥

  ¥√. ¡À
«—ß

‚§√ß°“√®—¥∑”µ”√“‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

°≈ÿà¡ àß‡ √‘¡°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ

 ”π—°¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õÿ¥¡»÷°…“

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

328 ∂ππ»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‡¢µ√“™‡∑«’ °√ÿß‡∑æœ 10400

‚∑√»—æ∑å 0 2610 5200 ‚∑√ “√ 0 2354 5530

www.mua.go.th



 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : หนาที่และบทบาท 
 

รองศาสตราจารย ดร. ชนิตา รักษพลเมือง 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการจดัทําตําราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 



 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : หนาที่และบทบาท 
รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษพลเมือง   คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 

โครงการจัดทําตําราเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

 
ลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 
 
 
 

 
พิมพคร้ังท่ี 1          
 

 
กันยายน 2549 

จํานวน 
 

1,500   เลม  

จัดพิมพเผยแพร   
 
 
 
 
 

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
โทรศัพท 0 2610 5200  
โทรสาร 0 2354 5530  
www.mua.go.th 
 

แบบปก 
 

นิกร แผแผนทอง 

พิมพท่ี หจก. อรุณการพิมพ 99/2 ซอยพระศุลี ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8 
 
 
 

  ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ 
  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. -- 
     กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549. 
     160 หนา. 
     1. อาจารยท่ีปรึกษา.  I. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. II. ช่ือเรื่อง. 
  378.12 
  ISBN 974-8310-25-6  



 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตระหนักถึงความจําเปนและภาวะ
ขาดแคลนตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซ่ึงตําราถือไดวา
เปนสื่อหลักสื่อหนึ่งที่สําคัญในการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนใชเปน
เอกสารประกอบการคนควาอางอิงในทางวิชาการ โดยเฉพาะตําราที่มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาการ   จึ งไดดํ า เนินการโครงการจัดทํ าตํ ารา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และจัดพิมพตํารา พรอมทั้งจัดทําแผนซีดี เพื่อมอบใหสถาบันอุดมศึกษา         
ใชประโยชนเปนตําราประกอบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใครขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา 
รักษพลเมือง และ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน ผูแตง ที่ไดสละเวลาอันมีคา
แตงตําราเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:หนาที่และบทบาท เพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาตอไป 

 
 

 
 
 

(ศาสตราจารยพิเศษภาวิช   ทองโรจน) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

                                                                 กันยายน  2549 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 i

ถอยแถลง 
 

หนังสือเร่ือง "อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : หนาที่และบทบาท" เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปน
แนวทางใหอาจารยมหาวิทยาลัยไดใชในการทําหนาที่และบทบาทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิตและอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ซ่ึงเพื่อความสะดวก ผูเขียนจะใชคําวา 
"วิทยานิพนธ" เปนคํากลาง เนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ประกอบดวยมโนทัศนและจุดมุงหมาย
ของบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หนาที่และบทบาท
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในกระบวนการทําวิทยานิพนธตั้งแตระยะกอนขออนุมัติทํา
วิทยานิพนธ ระยะหลังไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ ระยะการสอบปองกันวิทยานิพนธ ไปจนถึง
ระยะหลังการสอบวิทยานิพนธ ปญหาและอุปสรรคในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธดานหลักสูตร 
ดานนิสิตนักศึกษา และดานอาจารย การปฏิบัติที่ดีในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ กรณีศึกษาใน
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผูเขียนขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุนใหการเขียนหนังสือเร่ือง "อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : หนาที่และบทบาท" เลมนี้สําเร็จดวยดี โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดทําตําราเรื่องนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา
สาระที่นําเสนอจะเปนประโยชนสําหรับการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซ่ึงเปน
หนาที่หลักของอาจารยมหาวิทยาลัย  

 
ชนิตา รักษพลเมือง 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน 



  

 



สารบัญ 

 หนา 

ถอยแถลง i 
บทที่ 1 บัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ 1 
 1.1 มโนทัศนและจุดมุงหมายของบัณฑิตศึกษา 1 
 1.2 มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 4 
 1.3 อาจารยบัณฑติศึกษา 6 
 1.4 นิสิตนักศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา 7 
 1.5 มโนทัศนและจุดมุงหมายของวิทยานิพนธ 9 
 1.6 การจัดหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่เนนการวจิัย 12 
  สรุปสาระสําคัญ 15 
  เอกสารและรายการอางอิง 15 
บทที่ 2 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 18 
 2.1 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 18 
 2.2 คุณสมบัติที่พงึประสงคของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 21 
  สรุปสาระสําคัญ 23 
  เอกสารและรายการอางอิง 24 
บทที่ 3 หนาที่และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 25 
 3.1 หนาที่และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 25 

 3.2 หนาที่และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธในกระบวนการทาํ
วิทยานพินธ 

34 

  3.2.1 การใหคาํปรึกษาในระยะกอนขออนมุัติทําวิทยานพินธ 35 
  3.2.2 การใหคาํปรึกษาในระยะหลังไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  42 
  3.2.3 การใหคาํปรึกษาระยะการสอบปองกันวิทยานพินธ 44 
  3.2.4 การใหคาํปรึกษาระยะหลังการสอบวทิยานิพนธ 45 
  สรุปสาระสําคัญ 49 
  เอกสารและรายการอางอิง 49 



 
 

 
หนา 

บทที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการใหคําปรึกษาวทิยานิพนธ 51 
 4.1 ปญหาและอุปสรรคดานหลักสูตร 51 
 4.2 ปญหาและอุปสรรคดานนิสิตนักศึกษา 56 
 4.3 ปญหาและอุปสรรคดานอาจารย 64 
  สรุปสาระสําคัญ 67 
  เอกสารและรายการอางอิง 69 
บทที่ 5 การปฏิบัติที่ดีในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 71 
 5.1 ปจจัยสูความสําเร็จของการใหคําปรึกษาวทิยานิพนธ 71 
 5.2 ขอแนะนําในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 74 
 5.3 รายการตรวจสอบการใหคําปรึกษาวิทยานพินธ 95 
 5.4 กรณีศึกษาในการใหคาํปรึกษาวิทยานิพนธ 103 
  สรุปสาระสําคัญ 112 
  เอกสารและรายการอางอิง 112 
บทที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 115 
 6.1 กฎหมายที่อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธควรรู : บทบัญญัติและกรณีศึกษา      115 
 6.2 จริยธรรมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 143 
  สรุปสาระสําคัญ 149 
  เอกสารและรายการอางอิง 149 

 

 

 



บทที่ 1 
บัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ 

 
1.1 มโนทัศนและจุดมุงหมายของบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอความกาวหนาทางวิทยาการ การพัฒนาและการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนการศึกษาชั้นสูงที่มีพันธกิจหลักในการผลิตองค
ความรูที่เปนนวัตกรรม ผลิตผูนําทางปญญาชั้น "หัวกะทิ" (elites) หรือมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ผูมีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะดาน ขอนาสังเกตคือองคความรูที่เปนผลผลิต
ของการศึกษาในระดับดังกลาวมิใชความรูเพื่อประโยชนในภาคปฏิบัติเฉพาะหนา แตเปนการ
แสวงหาความรูเพื่อความรู (knowledge for its own sake) เปนความรูที่เรียกวา "ปญญา" ปลดปลอย
จิตใจใหจิตของผูศึกษาเปนอิสระจากอวิชชา ขณะเดียวกันเปนการยกระดับจิตใจ (cultivation of 
mind) ใหผูนั้นมีความเปนอารยะ (วิชัย ตันศิริ, 2549: 177-178)  

นโยบายการผลิตบัณฑิตชั้นสูงจึงอาจออกไดเปน 2 กลุม ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
กลุมหนึ่งเห็นวาบัณฑิตศึกษาควรเนนการสรางความเปนครู แตอีกกลุมหนึ่งเห็นวาควรเนนการเปน
นักวิจัย ดวยเหตุที่เชื่อวานักวิจัยที่ดีจะเปนครูที่ดีไดอยูแลวโดยธรรมชาติ เมื่อศึกษาพัฒนาการใน
ตางประเทศชวงศตวรรษที่ 19 จะเห็นวามหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันเนนการวิจัยเปนภารกิจ
หลัก โดยมีความเชื่อเร่ืองการแสวงหาความรูดวยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร (scientific method) สวน
มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เชน มหาวิทยาลัย Oxford และมหาวิทยาลัย Cambridge เนนการ
สรางบัณฑิตใหเปนผูมีสติปญญาสูง มีดุลยพินิจ และมีความรอบดาน ตามแนวทางและอุดมคติของ
การศึกษาแบบเสรี (liberal) ที่สนใจใฝหาความรูเพื่อความรู สวนสหรัฐอเมริกาเปนแบบผสม
ระหวางเยอรมันและอังกฤษ มหาวิทยาลัยที่ตั้งในระยะแรกคือมหาวิทยาลัย Harvard ดําเนินการใน
รูปแบบอังกฤษ ตอมาจึงเริ่มเห็นความสําคัญของการวิจัยตามแบบอยางของประเทศเยอรมันโดยมี
การตั้งมหาวิทยาลัย John Hopkins เมื่อป 1876 ซ่ึงเริ่มตนดวยงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาแลวจึงขยาย
ลงมาปริญญาตรี 

ในระยะแรก ปริญญามหาบัณฑิต (Master's degree) เปนปริญญากิตติมศักดิ์ที่มอบให
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยโดยไมไดพิจารณาคุณสมบัติดานวิชาการหรือการวิจัย สวนการศกึษาระดบั
ดุษฎีบัณฑิต (Doctoral degree) ซ่ึงมหาวิทยาลัย Yale เปนแหงแรกที่ใหปริญญาในป 1861 นั้น มี
จุดมุงหมายในการผลิตนักวิชาชีพในสาขาวิชาหลัก เชน กฎหมาย แพทย และเทววิทยา และเมื่อ
พิจารณารากศัพท คําวา "doctor" มาจากคําวา "doceo" หรือ "doctum" ซ่ึงหมายถึง "ผูที่ถูกสอนมา
อยางดี ผูรอบรู หรือผูคงแกเรียน" หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจึงผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเปนผูสอนในมหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตในระยะแรกนี้ไมไดแยกหลักสูตรปริญญา
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โทและเอกออกจากกัน จนกระทั่งป 1909 จึงเปดหลักสูตรปริญญาโทหรือมหาบัณฑิต (Master of 
Arts - M.A.) สําหรับผลิตอาจารย สวนหลักสูตรปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิตเปดรับนิสิตนักศึกษา
เขาเรียนจํานวนจํากัด โดยรับเฉพาะผูที่ไดรับการพิจารณาแลววามีศักยภาพที่จะทํางานวิจัย (Ph.D. 
for researchers) จนกระทั่งเปนผูเชี่ยวชาญ (expert) เฉพาะเรื่องได ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแหงแรกใน
สหรัฐอเมริกาที่มีขอกําหนดใหนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกตองทํา "การวิจัย" ตาม
แบบมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน คือ มหาวิทยาลัย John Hopkins ดังกลาวมาแลว (Benjamin 
Baez, 2002) 

ขอนาสังเกตประการหนึ่งคือมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือมีแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาดุษฎีบัณฑิตตางกัน 
มหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาเหนือถือวาผูเรียนเพิ่งกาวเขาสูแวดวงวิชาการและการวิจัย จึงกาํหนดให
มีการเรียนรายวิชา (coursework) ในชั้นเรียนและการทําดุษฎีนิพนธภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธซ่ึงอาจมีอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษารวมเปนกรรมการดวย 
สวนมหาวิทยาลัยในยุโรปถือวาผูเรียนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปนผูที่ครํ่าหวอดในแวดวง
วิชาการอยูแลว เชน เปนอาจารยหรือนักวิชาการที่สอนและทําวิจัยอยูเปนประจํา การทําดุษฎีนิพนธ
จึงเปนเสมือนการแสดงใหเห็นถึงการบรรลุวุฒิภาวะทางวิชาการ (scholarly maturity) ของผูเรียน 
มหาวิทยาลัยจึงอาจไมกําหนดใหเรียนรายวิชา (coursework) เลย แตใหทําวิทยานิพนธภายใตการ
ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาซึ่งอาจมีเพียงคนเดียว และสงงานดุษฎีนิพนธใหผูเชี่ยวชาญภายนอก
วิพากษอยางเขมขนกอนอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา (สิทธิ์ ธีรสรณ, 2547: 4) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจึงเปนหลักสูตรที่ใหความสําคัญกับการทําวิจัย โดยเฉพาะปจจุบัน
เมื่อกาวสูยุคโลกาภิวัฒนและสังคมฐานความรู ดังจะเห็นไดจากภารกิจและหนาที่ใหมของการ
อุดมศึกษา ตามขอตกลงในปฏิญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับการทําวิจัย คือ (อางใน ไพฑูรย สินลารัตน, 2546: 2-5) 

 

 
 
 

การสงเสริมใหดําเนินการวิจัยอยางตอเต็มท่ีและจริงจัง แมเปนภารกิจอยูแลว แตอุดมศึกษา
จะตองสงเสริมงานวิจัยและใชความรูจากการวิจัยนั้นชวยพัฒนาสังคมทั้งในดานวัฒนธรรม 
สังคม และเศรษฐกิจท้ังจะตองสงเสริมการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีควบคูไปกับ
การวิจัยทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการสรางสรรคทางศิลปะ การเปลี่ยนแปลงนี้
จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงจุดเนนของวิชาการครั้งสําคัญและนําไปสูการเปลี่ยนระบบการ
จูงใจและรางวัลในระบบของการบริหารบุคคลดวยเชนกัน 
การสงเสริมเสรีภาพทางวิชาการควบคูกับจริยธรรมและความรับผิดชอบ  
การเนนตัวผูเรียน การคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห 
ใหความสนใจกับบุคคลและเทคโนโลยี 
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ปจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแหงจึงมีแนวโนมที่จะปรับรูปแบบการจัดการศึกษา
โดยใหความสําคัญกับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย เปนการปรับรูปแบบจากมหาวิทยาลัยเนนการสอน 
(Teaching University) มาเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) หรือมหาวิทยาลัยเนนวิจัย 
(Research-based University) ซ่ึงเนนบทบาทดานการวิจัยเพื่อแสวงหาคําตอบ คนหาความรูใหม 
หรือแนวทางแกปญหาตางๆ ใหแกสังคมและมนุษยชาติ 

สําหรับบัณฑิตศึกษาไทยซึ่งปจจุบันเปนการผลิตนักวิชาชีพช้ันสูงเพื่อพัฒนาประเทศนั้น 
ระยะแรกมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัยดังปรากฏในวัตถุประสงคโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ตอนหนึ่งวา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2503: 20-25) 

"……….จุดประสงคท่ีสําคัญของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ก็คือ เพื่อผลิตนักวิชาการ
ช้ันสูงในสาขาตางๆ ตามความตองการของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติประการหนึ่ง และเพื่อ
ผลิตอาจารยมหาวิทยาลัยภายในประเทศเอง อันเปนการประหยัดเงินทอง ซึ่งตองเสียไปเปน
จํานวนมากในการสงบุคคลไปรับการศึกษาในตางประเทศอีกประการหนึ่ง……."  
เชนเดียวกันการตั้งบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรในป 2505 ก็ไดระบุวา

เพื่อทําหนาที่เปนแหลงผลิต อบรมใหการศึกษาแกอาจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อ
สรางและสงเสริมสมรรถภาพของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตอาจารยประจําใหมีมาตรฐานทาง
วิชาการอยางสูงภายในประเทศและเพื่อผลิตผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทยสาขาตางๆ 
ใหมีคุณภาพที่เหมาะสม (อางใน ไพฑูรย สินลารัตน, 2548: 42) 

ในดานรูปแบบการจัดการบัณฑิตศึกษาของไทยนั้น กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดอาศัยแนว
ของอังกฤษและเยอรมันในการจัดการเรียนการสอน กฎเกณฑและมาตรฐาน ไมมีการกําหนด
หลักสูตรตายตัว โดยผูเรียนอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เมื่อไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสถาบันจึงกําหนด
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูไปกับการทําวิทยานิพนธที่เนนการวิจัยคนควาความรูใหม หรือการวิจัย
ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพสังคมและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ขึ้นในแตละมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีอยาง
เปนระบบ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2548: 50-53) อยางไรก็ตามนาสังเกตวาการที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยมีนโยบายกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยจึงมีแนวโนมที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงจะเปด
สอนหลักสูตรวิจัยแบบมหาวิทยาลัยยุโรปมากขึ้น นับตั้งแตทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปจจุบัน) ไดประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2533 อนุญาตใหเปดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบวิจัยลวน (dissertation only) เปน
คร้ังแรก สวนหลักสูตรที่มีการเรียนรายวิชาใหเพิ่มหนวยกิตวิทยานิพนธเปนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
(สําหรับผูเขาศึกษาที่จบปริญญาโท) หรือประมาณครึ่งหนึ่งของหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
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1.2  มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ รื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ซ่ึงประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 ไดระบุปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกไวอยางชัดเจนวา 

"หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ" 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
และคุณสมบัติของอาจารย สรุปไดดังนี้ 

1.2.1  โครงสรางหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากําหนดใหมีแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยแบบ

ตางๆ แตละแผนการศึกษามีขอกําหนดโครงสรางหลักสูตรแตกตางกันดังนี้ 

จํานวนหนวยกติ (ไมนอยกวา) หลักสูตร วิทยานิพนธ รายวิชา 
ปริญญาโทแผน ก 1 : ทําเฉพาะวิทยานิพนธ 36 - 
ปริญญาโทแผน ก 2 : ทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชา 12 12 
ปริญญาเอกแบบ 1 : ทําเฉพาะวิทยานิพนธ   
 แบบ 1.1 (รับผูสําเร็จปริญญาโท) 48 - 
 แบบ 1.2 (รับผูสําเร็จปริญญาตรี) 72 - 
ปริญญาเอกแบบ 2 : ทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชา   
 แบบ 2.1 (รับผูสําเร็จปริญญาโท) 36 12 
 แบบ 2.2 (รับผูสําเร็จปริญญาตรี) 48 24 

 

จากตารางขางตนจะเห็นวาโครงสรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไดกําหนดลักษณะและปริมาณ
ของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือมหาบัณฑิตวาตองมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 
หนวยกิต โดยแบงเปนแผนการศึกษา 2 แผน คือ แผน ก ที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวทิยานพินธ และ
แผน ข ที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการศึกษาคนควาอิสระ ทั้งนี้ 
หลักสูตรแผน ก ยังแบงออกเปน 2 แผน ประกอบดวย แผน ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต กับแผน ก2 มีการทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
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และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต สวนหลักสูตรปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต 
เปนการศึกษาที่เนนการวิจัยซ่ึงมี 2 แบบ แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานพินธ
ที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ วิทยานิพนธของแผนการศึกษาทุกแบบจะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน สําหรับปริมาณ
ของวิทยานิพนธไดกําหนดตามลักษณะของผูศึกษาดวย กลาวคือ  

 

 

 

 

ผูสําเร็จปริญญาโทที่เขาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในแผนการศึกษาแบบ 1 ตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต ถาเขาศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2 ตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
ผูสําเร็จปริญญาตรีที่เขาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในแผนการศึกษาแบบ 1 ตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต ถาเขาศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2 ตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 1.2.2  เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ผูที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทแผน ก ซ่ึงเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ตองนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ ผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยูนั้นแตงตั้ง สวนนิสิต
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธทั้งแบบ 1 และแบบ 2 จะตอง
สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยที่ศึกษากําหนด และสอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จึงจะเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ หลังจากนั้น
จึงเสนอวิทยานิพนธ และสอบปากเปลาขั้นสุดทาย นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขวาจะตองมีการเผยแพร
ผลงานวิทยานิพนธกอนสําเร็จการศึกษาทุกระดับ โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

ปริญญาโท ผลงานวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งในแผนการศึกษาแบบ 
ก1 ท่ีทําเฉพาะวิทยานิพนธ และแบบ ก2 ท่ีมีการทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการ
ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  
ปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
และวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่จะตีพิมพนั้น จะตองมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา 
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1.3  อาจารยบัณฑิตศึกษา 
 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีขอกําหนดเกี่ยวกับอาจารยประจาํ
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ อาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ สรุปไดดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนตองมีอาจารยประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นจํานวนไมนอยกวา 5 คน อาจารยประจําในที่นี้
หมายถึงผูที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) ที่สําคัญอาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้เพื่อเปนการผดุง
รักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษายังตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของ
อาจารยในแตละหลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา 
โดยเผยแพรขอมูลดังกลาวในเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย
ตลอดเวลา ทั้งนี้ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูเผยแพร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูที่มีภาระหนาที่หลักในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงนาสังเกตวาเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ใหชัดเจน โดยใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรืออาจเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ซึ่งในระดับปริญญาโทตองไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
แตหลักสูตรปริญญาเอกจะตองดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย 

อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน หลักสูตรปริญญาโท 
ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หลักสูตรปริญญาเอก ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังตองมีประสบการณการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาดวย 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ในสวนที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธทั้งหลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่เปด
สอนหลักสูตรนั้น สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันก็ได แตหากมีความจําเปนอยางยิ่ง เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ 
อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในบทตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
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เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
สวนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ อาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได 
แตตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

ประเด็นที่นาสังเกต คือ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับนี้ตองการให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควบคุมดูแลวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีขอกําหนดภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธวาอาจารยประจํา 1 คน จะเปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน แตหากหลักสูตรใดมี
อาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลพินิจของสถาบัน 
อุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน 
 
1.4 นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

นิสิตนักศึกษาที่ เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความแตกตางทั้งในดานภูมิหลัง 
ประสบการณ พื้นความรู ความสามารถ และจุดมุงหมายในการศึกษาตอปริญญาชั้นสูง ความ
แตกตางดังกลาวยอมมีผลตอการทําวิทยานิพนธและการใหคําปรึกษาในเรื่องดังกลาว อยางไรก็ตาม
ไมวาจะมีความหลากหลายเพียงใด วัตถุประสงคสําคัญในการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ก็คือการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตผูมีความภาคภูมิ เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงที่มี 
"ภูมิรู" และ "ภูมิธรรม" เปนผูนําทางวิชาการและสังคมโดยใชกระบวนการทําวิจัย  

สําหรับคุณลักษณะของบัณฑิตไทย ทบวงมหาวิทยาลัยไดเสนอโครงการพัฒนาบัณฑิต
อุดมคติไทยเพื่อเรงรัดพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาใหมีความรูควบคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม 
เปนบัณฑิตอุดมคติไทยที่มีทั้งความเกง ความดี และความรับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
โดยสวนรวม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการดังกลาวในการประชุมวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 หลังจาก
นั้นจึงมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค โดยใหถือเปนนโยบายในการปฏิบัติแกสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ดังนี้ (อางใน สุภาพ ณ นคร และคณะ, 2547:13) 

1) เปนผูท่ีมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและ
วิเคราะหอยางเปนระบบ 

2) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ 
3) เปนผูมีความรูในศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน 
4) เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
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ในดานนักวิชาการ มีผูกลาวถึงคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงคไวหลายทาน อาทิ 
พระองคเจารัชนีแจมจรัส แปลคําวา "scholar" วา "ศึกษิต" และใหลักษณะของศึกษิตไว 6 ประการ 
โดยวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ถอดเปนกาพยดังนี้ (อางใน สําเนาว ขจรศิลป, 2543: 10) 

ภาษาดีประพฤติด ี  อีกทั้งมีรสนิยม
ความคิดไตรตรองคม  มั่นคงตรงไมแปรผัน 

คนควากาวหนาสู  คิดคนอยูทุกคืนวัน 
สมองไวคิดไดพลัน  ทุกสิ่งสรรพสัมฤทธิ์เร็ว 

จรัส สุวรรณเวลา (2545: 54-56) จัดกลุมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคเปน 6 ดาน คือ   
1) กลุมคุณลักษณะดานวิชาชีพ หมายรวมถึงความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
2) กลุมความเปนนักวิชาการ หมายถึงความสามารถในการหาความรูเพิ่มเติม และคงความเปน

นักวิชาการไวตลอดไป ท้ังนี้ตองมีนิสัยใฝรูกํากับอยูดวยจึงจะสามารถเปนนักวิชาการไดใน
สภาพที่วิทยาการกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกกจากนี้ยังตองมีจรรยาบรรณ
หรือศีลของนักวิชาการอันพึงรักษา ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ไมกลาวเท็จ ไมเอาสมบัติของ
ผูอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยสินทางปญญามาเปนของตน และใชวิชาการในทางที่กอใหเกิด
ประโยชน ไมเปนโทษหรืออันตรายตอสังคมและตนเอง 

3) กลุมกระบวนการความคิด ตั้งแตการมีวิจารณญาณ สามารถตีคาสิ่งตางๆ ได และใชขอมูล
ขอเท็จจริงไดอยางเหมาะสม และสมเหตุผลเรียกไดวาคิดเปน 

4) กลุมความสามารถที่จะพัฒนา และปรับตนใหเหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
วิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค มีนวัตกรรม สามารถสรางงานของตนเองได เรียกได
วาทําเปน และแกปญหาเปน 

5) กลุมความเปนพลเมืองดีของประเทศ ของภูมิภาค และของโลก โดยมีคานิยมความเชื่อท่ี
ถูกตองสมฐานะทั้งดานสังคมและมนุษยธรรม เชน สันติภาพ เสรีภาพ เสมอภาพ และ
เอกภาพ อันเปนเครื่องกํากับพฤติกรรมใหสามารถใชความรูและสมรรถนะไปในทางที่ถูก
ท่ีควร สามารถยืนหยัดในหลักการเปนที่พึ่งของสังคมได 

6) กลุมคุณธรรม จริยธรรม ตามสมควรแกฐานะของผูไดรับการศึกษาดี โดยสอดแทรก กํากับ
อยูในพฤติกรรมทุกดาน ท้ังกาย วาจาและใจ 

นอกจากนี้ เมื่อสํารวจเอกสารของมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศพบวาไดระบุ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคสําหรับมหาวิทยาลัยของตนไวหลายประการ สรุปไดวา 

1) ความรูและทักษะในสาขาวิชา 
 
 

มีความรูลึกในศาสตรท่ีศึกษา 
มีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธเชื่อมโยงกับศาสตรของตน 
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2) วิจารณญาณและทักษะการวิจัย 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                

สามารถศึกษาคนควาและวิเคราะหไดอยางลึกซึ้ง (critical judgment) ถึงปรัชญาหรือ 
"แกน" ของความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา (know why)  
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการในเชิงสรางสรรคและทําการวิจัยไดดวยตนเองอยาง
ถูกตองตามระเบียบวิธี 

3) ความเปนผูนํา เปนอิสระ และสรางสรรค  
อุทิศตนเพื่อขยายพรมแดนความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาไดอยางลึกซึ้ง 
สามารถนําความรูความสามารถที่มีอยูไปประยุกตใชไดในสถานการณจริง 
เปนที่พึ่งใหแกบุคคลและสังคมในการใหคําปรึกษาหรือเสนอแนวคิดและแนวทาง
แกปญหาตามหลักวิชาการ 
เปนผูนําในการบุกเบิกโครงการใหมๆ ในสาขาวิชาที่ศึกษา 

4) ความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถแสดงความคิดของตนใหผูอื่นเขาใจได ท้ังในแวดวงนักวิชาการสาขาเดียวกัน
และสาขาวิชาอื่น ตลอดจนชุมชนทั่วไป 
สามารถถายทอดความรูใหผูอื่นโดยการสอนหรือการใหคําปรึกษาแนะนํา 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางดี โดยใหความเคารพบทบาทหนาท่ี และความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล 

5) จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 
มีความตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอบุคคลอื่น สังคม 
จริยธรรม และกฎหมาย ท้ังในฐานะนักวิจัยและนักวิชาการ 
มีความเขาใจและยอมรับความแตกตางดานความคิดเห็น ความหลากหลายของบุคคล 
สังคมและวัฒนธรรม 
ใหความสนใจประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรของตน เพื่อแสวงหาความรูและทํา
การวิจัย ท้ังปญหาในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 
1.5  มโนทัศนและจุดมุงหมายของวิทยานิพนธ 

การกําหนดใหวิทยานิพนธ (Thesis) และดุษฎีนิพนธ (Dissertation)∗ เปนเงื่อนไขสําคัญของ 
การสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามลําดับ มีจุดมุงหมายสําคัญสองประการ 
คือ การฝกปฏิบัติ (practice aspect) และการสรางเสริมองคความรู (contribution-to-knowledge 
aspect) (Dale L. Brubaker and R. Murray Thomas, 2000: 1) 

 
∗ ตอไปผูเขียนจะใชคําวา "วิทยานิพนธ" เปนคํากลางสําหรับ thesis และ dissertation 
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ประการแรก การทําวิทยานิพนธเปนการฝกประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อ
เปนหลักประกันวาผูสําเร็จการศึกษาจะเปน "มืออาชีพ" มีความรูความสามารถและทักษะในการ
ใชกระบวนการทางปญญาทําการศึกษาวิจัยประเด็นปญหาทางวิชาการใหสําเร็จไดมาตรฐาน  

ประการที่สอง ขอคนพบจากวิทยานิพนธเปนการแสวงหาความรูท่ีมีฐานมาจากการวิจัย
ซึ่งจะชวย   "สราง" หรือ "ตอยอด" องคความรูในสาขาวิชาใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น  
การทําวิทยานิพนธจึงเปนการชวยใหนิสิตนักศึกษาไดรับการฝกฝนกระบวนการวิจัยซ่ึง

เปนกระบวนการทางปญญา ดังที่พระธรรมปฎก กลาววา (อางใน สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2544: 3)  
"คําวา "วิจัย" มีความหมายเดียวกับ "ปญญา" วิจัยเปน synonym ของคําวาปญญา…..เปน

ลักษณะหนึ่งของการใชปญญา พรอมท้ังทําใหเกิดปญญาหรือทําใหปญญาพัฒนาขึ้นดวย 
ความหมายตามหลักนี้ คือ ปญญาเกิดจากปญญา และปญญาที่พัฒนาไดสูงสุดคือ "โพธิ" ซึ่ง คําวา 
"โพธิ" ก็เปนชื่อหนึ่งของปญญา" 
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตประการหนึ่งวา "วัฒนธรรมวิจัย" ของแตละศาสตรมีความ

แตกตางกัน การใหความหมายกิจกรรมทางจิตปญญาของมนุษยจึงตางกันไปดวย กลาวคือ 
นักวิชาการและนักวิชาชีพกลุมหนึ่งมองวาการวิจัยเปนการแสวงหาความรู (กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร) แตอีกกลุมหนึ่งมองวาเปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกและความใฝฝน (กิจกรรมของ
มนุษยศาสตร) (วิทย วิศทเวทย, 2547, หนา 43-53)  

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวของกับมโนทัศนและจุดมุงหมายของวิทยานิพนธพบวามี
แนวคิดที่นาสนใจ อาทิ James E. Munch และ Namgi Park (2003: 27-33) เสนอวาแมจะมีเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนดไวแลวก็ตาม แตเปนการยากที่จะใหนิยามเชิงปฏิบัติการ
สําหรับการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา และอาจไมเปนวัตถุวิสัย เพราะการใหความหมาย
และคุณคาของงานยอมขึ้นกับดุลพินิจของผูที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามหากพิจารณาวัตถุประสงคของ
การทําวิทยานิพนธในมุมมองของฝายตางๆ แลว อาจสรุปไดดังนี้  

วัตถุประสงคของผูเรียน มีวัตถุประสงคในการทําวิทยานิพนธท้ังระยะสั้นและระยะยาว คือ 
 

 

 

 

สถานะทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Standing): การไดปริญญาบัตร
โดยเฉพาะปริญญาเอกเปนใบเบิกทางสําหรับการเขาทํางาน/เลื่อนตําแหนง  
สําเร็จการศึกษารายวิชาอยางมีคุณภาพ (Completing Course Work at a High-Quality Level): 
การจบปริญญาโทโดยมีผลการเรียนดีเปนบันไดใหศึกษาระดับปริญญาขั้นตอไป 
สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลาของหลักสูตร (Staying Within the Statute of Limitations): 
ทําวิทยานิพนธใหเสร็จตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนด 
ไดพบอาจารยท่ีปรึกษาและตนแบบที่ดี (Finding Good Advisors and Models): นิสิตบางคน
ตองการทํางานวิทยานิพนธท่ีเปนงานชิ้นเอก ตองการไดอาจารยท่ีมีช่ือเสียงเปนที่ปรึกษา ได
รูจักคณาจารย นักวิชาการ ไดเครือขาย และไดเห็นตัวอยางผลงานที่ไดรับการประเมินดีมาก
หรือไดรางวัลเปนแนวทางในการทํางาน 
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วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงคท่ัวไปของมหาวิทยาลัยคือการสราง "งานวิชาการ" 
(scholarly work) ที่แสดงใหเห็นความสามารถในการวิจัย (research competence) และเปนงาน
ที่มีคุณคาตอองคความรูในศาสตร (contribution to knowledge) สวนคณะ/ภาควิชาอาจกําหนด
วัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ 
 

 

 

 

 
 

สรางภาวะผูนํา (Providing Leadership) เตรียมผูนําดานวิชาการและวิชาชีพใหกับชุมชน 
มหาวิทยาลัย หนวยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน  
ขยายพรมแดนความรู (Expanding Knowledge) บุกเบิกวิชาการดวยการสรางทฤษฎีหรือการ
ทําวิจัยท่ีจะทําใหเกิดแนวคิดใหมหรือดีข้ึนสําหรับสาขาวิชา สนับสนุนการเผยแพรผลงานให
กวางขวาง 
ปรับปรุงแนวปฏิบัติดานวิชาชีพ (Improving Professional Practice)  

วัตถุประสงคของสาขาวิชา 
สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่แสวงหา "ความจริง" บุกเบิกองคความรู และสราง
นวัตกรรมใหมในสาขาวิชา 

David V. Lamm (1997) ใหทัศนะวาจุดเนนของการทําวิทยานิพนธ คือ การสรางและพัฒนา
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาในการทําศึกษาคนควาดวยตนเอง และสรางผลงานที่มีคุณคาทาง
วิชาการในสาขาวิชา รายงานวิทยานิพนธตองเปนรายงานวิจัยที่เขียนเชิงวิชาการอยางเปนระบบ การ
พิจารณาวิทยานิพนธที่ดีจึงตองดูที่คุณภาพของกระบวนการคนควา (inquiry process) มากกวาการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิจัยหรือการทําตามสูตร สวน Bernard E. Whitley, Jr. (1996) สรุปวาการ
กําหนดใหวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของการศึกษามีเปาหมาย 3 ประการ คือ  

เปาหมายดานสังคม (Social Purpose): วิทยานิพนธเปนขอพิสูจนความเหมาะสมที่จะเปน
สมาชิกในวงวิชาชีพ เปนเครื่องหมายแสดงสถานะทางสังคม 
เปาหมายดานการศึกษา (Educational Purpose): วิทยานิพนธเปนแบบฝกหัดของการทําวิจัย 
เปนโอกาสเรียนรูการเปนนักวิจัยหลักเมื่อตองทําวิจัยของตนเองในภายหลัง เรียนรูปญหา การ
แกปญหา การจัดการ การเผยแพรงานวิจัย เปนกระบวนการเรียนรูทักษะที่จําเปนอยางตอเนื่อง 
เปาหมายดานวิทยาศาสตร (Scientific Purpose): กระบวนการทําวิทยานิพนธเปนการคนหา/
สรางความรูโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแตการตั้งปญหา สมมุติฐาน การออกแบบการ
วิจัย ไปจนถึงการหาขอสรุปจากขอคนพบของการวิจัย 

 ทั้งนี้ วิทยานิพนธที่จะเปนที่ยอมรับไดนั้นจะตองเปนงานที่แสดงใหเห็นความคิด
สรางสรรค (Creativity) ความเปนนักวิชาการ (Scholarship) และความเปนผูมีทักษะ (Skill) 

ความคิดสรางสรรค (Creativity) แสดงออกจาก 
การพัฒนาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 
การคิดวิธีการออกแบบการวิจัยใหม 
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ความเปนนักวิชาการ (Scholarship) แสดงออกจาก 
 
 
 

 
 

 
 
 

การคนหาและการจัดระบบความคิดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอยางลึกซึ้ง 
การสรุปนัยจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการกําหนด
และทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 
การบูรณาการขอคนพบจากการวิจัยเขากับทฤษฎีหรือผลงานที่มีอยูเดิม  
การเสนอแนะนัยท่ีไดจากขอคนพบสําหรับทฤษฎี งานวิจัย และการประยุกตใช 

ความเปนผูมีทักษะ (Skill) แสดงออกจาก 
การสื่อสารในเชิงวิชาการ ท้ังการเขียนและพูด 
การออกแบบวิจัย 
การวิเคราะหขอมูล 

สําหรับ C. T. Kerchner (อางใน สุวิมล วองวานิช และนงลักษณ วิรัชชัย, 2546: 5-6) เห็นวา
วิทยานิพนธมิใชเปนเพียงเพื่อผลิตผลงานวิชาการหรือเพื่อสรางองคความรูใหมตามขอกําหนดใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเทานั้น วัตถุประสงคที่สําคัญของการทําวิทยานิพนธยังมีอีก 3 ประการ 
ประการแรก เพื่อพัฒนาความเปนนักวิชาการ (scholarship) ของนิสิตนักศึกษา เปลี่ยนสภาพจาก
ความเปนนิสิตนักศึกษาเปนนักวิชาการเต็มตัวจากการทําวิทยานิพนธ ประการที่สอง เพื่อพัฒนา
ทักษะในการวิจัย (research skills) จากการลงมือปฏิบัติจริง และประการที่สาม เพื่อพัฒนาความเปน
ผูเชี่ยวชาญทางปญญา (intellectual craftsmanship) จากกระบวนการคิดและกระบวนการทางปญญา
ที่นิสิตนักศึกษาตองใชในการทําวิทยานิพนธ กลาวไดวาวิทยานิพนธเปนกระบวนการเรียนรูที่ทําให
นิสิตนักศึกษาไดพัฒนาตนเองสูความเปนบัณฑิตอยางสมบูรณ วิทยานิพนธสวนใหญเปนผลงานที่
นิสิตนักศึกษามีความภาคภูมิใจ และวิทยานิพนธจํานวนไมนอยเปนผลงานที่เปลี่ยนแนวคิดและวิถี
ชีวิตของนิสิตนักศึกษาได  
  
1.6  การจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย 

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกสวนใหญเปนการจัด
หลักสูตรเฉพาะตัว (tailor-made) สําหรับนิสิตนักศึกษาเปนรายบุคคล เพื่อใหไดพัฒนาความรูความ
ชํานาญเฉพาะดาน (specialization) อยางลึกซึ้ง ไดมีโอกาสฝกฝนทักษะการวิจัยอยางเต็มศักยภาพ 
และไดทําวิจัยหรือวิทยานิพนธในศาสตรและ/หรือประเด็นปญหาที่สนใจ การออกแบบหลักสูตร
เพื่อวางพื้นความรูและทักษะการวิจัยที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ Lester F. Goodchild 
(1997: 41-46) จําแนกโครงสรางหลักสูตรเนนวิจัยเปน 4 แนวทาง คือ แนวปฏิฐานนิยม (Positivist 
Approaches) แนวอรรถาธิบาย (Interpretative Approaches) แนวอุดมการณ (Ideological Approaches) 
และแนวปฏิบัตินิยม (Pragmatic Approaches) แตละแนวทางมีหลักคิดในการกําหนดรายวิชาเนื้อหา
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และเทคนิคการวิจัย การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และลักษณะโครงรางวิทยานิพนธที่
นําเสนอในหลักสูตร สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

 
           ตารางที่ 1.1 แสดงความสัมพันธระหวางระเบียบวิธีการวิจัยและการจัดหลักสูตรสําหรับนิสิตปริญญาเอก 
การจัดหลักสูตร
ปริญญาเอก 

Positivist/ 
Quantitative 

Interpretative/ 
Qualitative Ideological Pragmatic/ 

Mix-Method 
รายวิชาหลักและ
เครื่องมือการวิจัย 

วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ การวัดและ
ประเมิน สถิต ิ
คอมพิวเตอร 

ปรัชญาและญาณวิทยา 
ระเบียบวิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ การวิจัย
ภาคสนาม (เชน การ
สังเกต การสัมภาษณ) 
ทักษะการเขียนรายงาน 

เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาในอดุมการณ (เชน 
ทฤษฎแีละวิธีการวิจัยดาน 
feminism) วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพ 
รายวิชาที่เนนการอาน
ขอเขียนแนวคิดในเรื่องที่
เกี่ยวของ 

รายวิชาวาดวยการวิจัย
เชิงปริมาณ การวจิัยเชิง
คุณภาพ ตอดวยรายวิชา
เนื้อหา/อานขอเขียน/
การฝกประสบการณ
ภาคสนาม ที่ใหความรู 
ทักษะการใชวิธีวจิัยทั้ง
สองวิธีรวมกัน   

ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารยที่
ปรึกษา/กรรมการ 

นักวิจัยเชิงทดลอง 
นักพฤติกรรมศาสตร 
และนักวิจัยเชิงสํารวจ 

มานุษยวทิยา สังคม
วิทยา จิตวิทยา และ
สาขาวิชาที่ใชการวิจัย
เชิงคุณภาพ 

นักวิชาการหรือนกัวิจัยที่
ผานการศึกษาและมี
ประสบการณวิจัยใน     
หัวขอวิทยานิพนธ 

นักวิจัยเชิงปริมาณและ
นักวิจัยเชิงคุณภาพที่มี
ประสบการณทําวจิัยทั้ง
สองวิธีรวมกัน 

ลักษณะขอเสนอ
โครงการวิจัย 

เสนอ
กระบวนการวิจัยที่ใช
วิธีการทาง
วิทยาศาสตรตามแบบ
ประเพณ ี

เสนอกรอบแนวคดิ 
working hypothesis 
ตามระเบียบวิธี แสดง
ความสามารถดานการ
เขียน การเสนอ
ความคิด การจบั
ประเด็น 

เนนการนําเสนอกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกบัประเด็น
ปญหาในอดุมการณ และ
การเลือกใชระเบยีบ
วิธีการวิจัยที่เหมาะสม 

เสนอกระบวนการวิจัย
ที่ใชระเบียบวิธีเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ 
กรอบแนวคิดและ
วิธีการใชทั้งสองวิธี
รวมกัน 

ที่มา: John W. Creswell and Gary A. Miller, "Research Methodologies and the Doctoral Process".  In Lester F. 
Goodchild, et al. (1997). Rethinking the Dissertation Process: Tackling Personal and Institutional Obstacles, San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers, p. 36. 

 
จากตารางขางตนจะเห็นลักษณะเฉพาะของการจัดหลักสูตรแตละแนวทางดังนี้ 
แนวปฏิฐานนิยม (Positivist Approaches) 
 

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสวนใหญในมหาวิทยาลัยสรางขึ้นบนแนวคิดปฏิฐานนิยมซึ่งมีความ
เชื่อกระบวนการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร (scientific method) และการวิจัยเชิงประจักษ 
การเรียนรายวิชาตองชวยใหนิสิตนักศึกษาเขาใจสาระของทฤษฎีท่ีจะนํามาใชในการทํา
วิทยานิพนธ วิธีการวิจัย และชวยพัฒนาเทคนิคท่ีจําเปนสําหรับการเก็บรวบรวม วิเคราะห 
และรายงานขอมูลเชิงปริมาณ ท้ังนี้ ทฤษฎีท่ีจะนํามาใช ไมจํากัดเฉพาะทฤษฎีในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแตรวมถึงสาขาวิชาสังคมศาสตรดวย 
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นิสิตนักศึกษาตองการความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย จึงควรมีรายวิชาพื้นฐาน
เกี่ยวกับการออกแบบวิจัยในเชิงปริมาณ เชน การวิจัยแบบทดลอง การสํารวจ และใหเรียน
รายวิชาดานการวัดและประเมินผลเพื่อใหสามารถออกแบบการวิจัยสําหรับระเบียบวิธีการ
วิจัยแตละวิธี 
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะเชิงเทคนิค นิสิตนักศึกษาควรเรียนรายวิชาดานสถิติ และ
คอมพิวเตอร เพื่อเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล 
นิสิตนักศึกษาที่ชอบคนควาเชิงปฏิฐานนิยม ควรเลือกอาจารยท่ีปรึกษาที่สนใจการวิจัยเชิง
ปริมาณ  

แนวอรรถาธิบาย (Interpretative Approaches) 
นิสิตนัก ศึกษาที่สนใจทํ าการวิ จั ย เ ชิง คุณภาพในแนวอรรถาธิบาย  (Interpretative 
Approaches) ควรเริ่มการศึกษาดวยการเรียนรายวิชาท่ีพัฒนาความคิดในเชิงญาณวิทยา 
(epistemology) และปรัชญา (philosophy) เพื่อฝกการตั้งคําถาม การวิเคราะหและสังเคราะห
ความคิด เรียนรายวิชาที่สรางความรูความเขาใจระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งวิธีการท่ัวไป
และวิธีการเฉพาะ เชน Ethnography, Phenomenology, Grounded Theory และ Case Study 
ไดรับการฝกประสบการณวิจัยภาคสนามตามระเบียบวิธีดังกลาว รวมถึงการฝกวิเคราะห
ขอมูลและการเขียนรายงาน 
นิสิตนักศึกษาที่ตองการทําวิทยานิพนธแนวนี้ ควรเลือกอาจารยท่ีปรึกษาที่สนใจและมีความ
เขาใจการวิจัยเชิงคุณภาพ 

แนวอุดมการณ (Ideological Approaches) 
เรียนรายวิชาเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่สนใจเปนพิเศษ เชน สิทธิสตรี (feminism) ทฤษฎี
วิพากษ (critical theory) และ postmodern เปนตน และรายวิชาท่ีใหความรูความเขาใจการ
วิจัยท้ังในเชิงปฏิฐานนิยมและการตีความ (interpretative) ตลอดจนฝกประสบการณวิจัย
ภาคสนามโดยการทําวิจัยโครงการขนาดเล็กในหัวขอท่ีเปนประเด็นปญหาที่สนใจ 
นิสิตนักศึกษาที่สนใจทําวิทยานิพนธแนวนี้ ควรเลือกอาจารยท่ีปรึกษาที่มีความรูและ
ประสบการณแบบเดียวกัน 

แนวปฏิบัตินิยม (Pragmatic Approaches) 
นิสิตนักศึกษาที่สนใจทําวิจัยตามแนวนี้ตองมีความรูความสามารถทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมทั้งเขาใจความสัมพันธระหวางระเบียบวิธีการวิจัยท้ังสองแนว การกําหนด
รายวิชาท่ีจะใหเรียนจึงควรเริ่มจากรายวิชาดานปริมาณเพื่อใหเขาใจสารัตถะหรือแกนของ
การวิจัย เชน รายวิชาดานวิจัย วัดและประเมิน และสถิติ รายวิชาท่ีเปนแกนของการวิจัยเชิง
ปริมาณ เชน พื้นฐานการศึกษาดานปรัชญา ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงรายวิชา
เกี่ยวกับวิธีการวิจัยเฉพาะในเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นควรเรียนรายวิชาและฝกทํางานวิจัยท่ีใช
วิธีการวิจัยท้ังสองแบบ (mix-methods designs) รวมท้ังมีโอกาสฝกประสบการณภาคสนาม
โดยใหทําโครงการวิจัยขนาดเล็กที่ใชวิธีการวิจัยแบบผสมดังกลาว 
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 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาตามแนวนี้อาจมีมากกวา 1 คน ท้ังนี้ควรมี
ผูเชี่ยวชาญทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
สรุปสาระสําคัญ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเนื่องจากเปนกลไกในการ
ผลิตผูมีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะดานซึ่งจะเปนผูนําทางปญญา ผูสานตอ
และผูสรางสรรคองคความรูที่เปนนวัตกรรม หลักสูตรในระดับนี้จึงใหความสําคัญตอการทํา
วิทยานิพนธเพื่อฝกฝนใหนิสิตนักศึกษามีความรูความสามารถในการทํางานวิจัยดวยตนเอง และมี
คุณสมบัติที่พึงประสงคของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

ปจจุบันการเปดหลักสูตรระดับปริญญาชั้นสูงมีแนวโนมเนนการวิจัยเพื่อสนองนโยบายการ
กาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (research university หรือ research-based university) มากขึ้น และ
เนื่องจากความหลากหลายของระเบียบวิธีการวิจัยและความตองการของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรที่เนนวิจัยจึงอาจทําไดหลายแนวทาง ซ่ึงในบทนี้ ผูเขียนไดนําเสนอแนวการ
จัดการเรียนการสอนไว 4 แนวทาง คือ แนวปฏิฐานนิยม (Positivist Approaches) แนวอรรถาธิบาย 
(Interpretative Approaches) แนวอุดมการณ (Ideological Approaches) และแนวปฏิบัตินิยม 
(Pragmatic Approaches) 
 สําหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงใหความสําคัญกับการทําวิจัย โดยแบงเปนหลักสูตรที่ใหทําเฉพาะ
วิทยานิพนธหรือ "วิจัยลวน" และหลักสูตรที่กําหนดใหทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับนี้มีเจตนารมณที่จะรักษาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ เนนการ
ตรวจสอบคุณภาพภายนอกและการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ตลอดจนไดกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยที่ทําหนาที่ตางๆ คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม และอาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธไวอยางชัดเจน  
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บทที่ 2 
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
2.1  คุณสมบัตอิาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธระดับปริญญา
โทและเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงเปนประกาศฉบับใหมที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนแนวปฏิบัติสําหรับมหาวิทยาลัยทุกแหงเพื่อประกันคุณภาพทาง
วิชาการ มีความแตกตางไปจากเกณฑเดิมในประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง แนวทางและวิธีการ
พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533 สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
หลักสูตรปริญญาโท 

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตองเปนผูไดรับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม
นอกเหนือจากงานวิ จั ย ท่ี เปนสวนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หากมีวุฒิต่ํากวาปริญญา
เอกตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย  หรือเปนผู ชํานาญพิเศษใน
สาขาวิชานั้น 
(ผูชํานาญพิเศษ หมายถึงผูท่ีไมมีคุณวุฒิหรือไมได
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ แตมีผลงานทางวิชาการ
เทียบเทาผูไดรับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเทียบไดไมต่ํากวารองศาสตราจารย) 

หลักสูตรปริญญาโท
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํ า ร ง ตํ า แหน งท า ง วิ ช า ก า ร ไม ต่ํ า ก ว า ร อ ง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย
ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท า  หรือดํ ารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตอง
มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองไดรับปริญญาเอก
หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน หากมีวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกตองดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 
หรือเปนผูมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
งานวิจัย ท่ี เปนสวนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา หรือเปนผูชํานาญพิเศษในสาขาวิชานั้น 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้ นหรื อสาขาวิ ช า ท่ีสั มพันธ กั น  และต อ งมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
หลักสูตรปริญญาเอก 

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตองเปนผูไดรับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม
นอก เหนือจากงานวิ จั ย ท่ี เปนส วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หากมีวุฒิตํ่ากวาปริญญา
เอกตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
ศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น 
(ผูเชี่ยวชาญ หมายถึงผูท่ีไมมีคุณวุฒิหรือไมไดดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ แตมีผลงานทางวิชาการและมี
ความชํานาญในเรื่องท่ีจะสอนและสอบในระดับ
ปริญญาเอกได โดยมีผลงานทางวิชาการเทียบเทาผู
ไดรับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เทียบไดไมตํ่ากวาศาสตราจารย) 

หลักสูตรปริญญาเอก
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํ า ร ง ตํ า แหน ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม ตํ่ า ก ว า ร อ ง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ี
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้ นหรื อสาขาวิ ช า ท่ีสั มพันธ กั น  และต อ งมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูไดรับปริญญา
เอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน หากมีวุฒิตํ่ากวาปริญญาเอกตองเปนผู
ดํ า ร ง ตํ า แหน ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม ตํ่ า ก ว า ร อ ง
ศาสตราจารย หรือเปนผูชํานาญพิเศษในสาขาวิชา
นั้น 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้ นหรื อสาขาวิ ช า ท่ีสั มพันธ กั น  และต อ งมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 
 จากตารางขางตนจะสังเกตวาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
คุณสมบัติดังกลาวพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณดานการวิจัย 
นอกจากนี้เมื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของจะเห็นวามีการเปดโอกาสใหแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งหมายถึงบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี 
อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หากใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปน
บุคลากรประจําในสถาบันอุดมศึกษานั้น แตหากเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
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บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป  
 โดยสรุป สาระสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีดังตอไปนี้ 

1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
กําหนด หากแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดังกลาวตองเปนบุคลากรประจําในสถาบันอุดมศึกษานั้น แตในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง 
เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม  

2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคุณสมบัติตามกําหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก หากไมมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะไดโดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันแตตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้งนั้น
ดวย 

3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีคุณวุฒิและ
ประสบการณตามกําหนด คือ ตองมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน หากไมมีวุฒิปริญญาเอก ตองมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
ขอกําหนดดังกลาวผอนปรนจากเกณฑอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาเอกตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ซ่ึงกําหนดวาหากไมมีวุฒิปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตองดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย นอกจากนี้ คุณสมบัติที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และหากเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอก แบบ 1 ซ่ึงทําเฉพาะวิทยานิพนธ ตองมี
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และ
เปนผลงานที่ช้ีชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได 

4) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมตองเขาสอบ
วิทยานิพนธ และเนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับใหมใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
คุณภาพภายนอก จึงกําหนดวาอาจารยผูสอบวิทยานิพนธทั้งระดับปริญญาโทและเอก  ตอง
ประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ซ่ึงตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เชน 
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรณีๆ ไป โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันและตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้งนั้น 
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2.2 คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาขางตนกลาวถึงเฉพาะคุณสมบัติดานวิชาการและประสบการณดานการวิจัยใน
สาขาวิชาที่จะใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา แตจากการประมวลเอกสารและผลงานวิจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของพบวานิสิตนักศึกษามีความคาดหวังใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูรูและติดตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี ่ยวของกับการทําวิทยานิพนธและการสําเร็จการศึกษา  มี
ประสบการณในการใหคําปรึกษา รวมทั้งมีคุณสมบตัิทางวิชาการและคุณลักษณะอื่นๆ ที่สําคัญคือ 

1) ความสามารถและศรัทธางานวิชาการ (Academic Competence and Enthusiasm)  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีศรัทธาตอการทํางานวิชาการ มีโลกทัศนกวาง มีความ

รอบรู ทันเหตุการณในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ขณะเดียวกันก็มีความรูลึกในศาสตรและ
ระเบียบวิธีการวิจัย (subject and methodology knowledge) ในสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธ 
ตลอดจนมีผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น อยางไรก็ตาม อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธอาจไมจําเปนตองมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะไปทุกเรื่อง แตตองสามารถให
คําแนะนําที่ดี เสนอแนะแนวทางหรือระเบียบวิธีการวิจัย และประเมินคุณภาพของผลงานวิจัยใน
เร่ืองนั้นๆ ได Gordon B. Davis (2004) เห็นวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีความสามารถใน
เบื้องตนอยางนอย 2 ดาน คือ  

 

 

ความสามารถเชิงปฏิบัติการ (Operational Competence) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตองสามารถทําสิ่งที่นิสิตกําลังทําอยูทุกอยาง โดยเฉพาะอาจารยที่ใหคําปรึกษานิสิตที่
ยังไมมีวุฒิภาวะหรือไมมีประสบการณทํางานวิจัย 
ความสามารถในการตรวจงาน (Review Competence) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตองมีความเขาใจประเด็นปญหาที่ศึกษาเพียงพอที่จะใหคําแนะนํา ใหขอคิด หรือเสนอ
การตัดสินใจที่ดีใหกับการทําวิทยานิพนธ  

เมื่อเทียบความสามารถทั้งสองดานแลวจะเห็นวาความสามารถในการตรวจงานสําคัญกวา
ความสามารถเชิงปฏิบัติการ อาจารยที่ดีจึงไมควรรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเพียงคนเดียว
หากไมมีความรูหรือยังมีความรูนอยในเรื่องที่นิสิตขอคําปรึกษา ควรบอกความจริงดังกลาวใหนิสิต
นักศึกษาในความดูแลของตนไดรูพรอมทั้งเสนอใหตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือใช
รูปแบบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (committee model) หรือคณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
(supervisory-panel system) โดยแตงตั้งอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาวิชาการและ/หรือวิธีวิจัยสําหรับวิทยานิพนธเลมนั้น ขอสําคัญตองไมเสนอใหตั้งผูที่ขาด
คุณสมบัติดานวิชาการที่จําเปนแตมีความสัมพันธสวนตัวมาเปนอาจารยที่ปรึกษารวม ในกรณีที่มี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมากกวา 1 คน ควรมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารย
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ที่ปรึกษาแตละคนใหชัดเจน รวมทั้งตกลงแนวปฏิบัติในการใหคําปรึกษาและการแกไขปญหาหรือ
ความคิดเห็นที่ไมตรงกันไวลวงหนา เพื่อใหการใหคําปรึกษาเปนไปอยางราบรื่น  

2) ความสามารถในการประพฤติตนเปนแบบอยางของนักวิจัย (Role Model) 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองเปนแบบอยางของนักวิจัย แสดงตนเปนผูใหความสําคัญ

กับงานวิจัย และมีนิสัยการทํางาน (Work Habits) ที่สมควรนําไปเปนเยี่ยงอยาง เชน รับผิดชอบ 
รอบคอบ มีระเบียบ ใสใจรายละเอียดที่จําเปน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เสร็จภายในกําหนดเวลา 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงตองเปนผูที่ "ไมหยุดนิ่ง" สามารถผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยนึกอยูเสมอวาตนกําลังเปนแบบอยางนักวิจัยที่ดีสําหรับนิสิต  

3) ความรูดานหลักจิตวิทยาการใหคําแนะนําและคําปรึกษา (Advising and Counseling) 
การทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับ

นิสิตนักศึกษาในความดูแล หากทั้งสองฝายเต็มใจที่จะเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน จะทําใหการทํา
วิทยานิพนธเปนประสบการณที่มีความสุขและสรางสรรค อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงตองรูจัก
ใชหลักจิตวิทยาที่จะชวยใหสามารถเรียนรูและทําความเขาใจนิสิตนักศึกษาทั้งในดานวิชาการและ
อุปนิสัยสวนตน นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตดวยวาการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษามีความแตกตางจากนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตนักศึกษาในระดับนี้
สวนใหญเปนผูที่มีประสบการณการทํางานมาแลวระยะหนึ่งโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการให
คําปรึกษาแบบตางๆ เพื่อจะไดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาในความดูแล  

นอกจากนี้ยังตองมีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนิสิตนักศึกษาอีกดวย อาท ิ 
 

 

ความสามารถในการสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรค ความสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษาโดยทั่วไปมักมีลักษณะเชิงอํานาจ แตทั้งสองฝาย
อาจรวมกันกําหนดลักษณะความสัมพันธที่เห็นวาจะเอื้อตอการทํางานวิทยานิพนธโดย
ตองทําความเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน จะไดไมมี
ปญหาในภายหลัง 
ความสามารถในการประเมินศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและตั้งเปาหมายการทํางานให
สอดคลองกัน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรประเมินความรูความสามารถของนิสิต
นักศึกษาเพื่อตั้งความคาดหวังในการทําวิทยานิพนธ การประเมินที่ถูกตองจะมีผลให
ทั้งสองฝายมีความสัมพันธที่ดีตอกัน หากประเมินสูงไป นิสิตนักศึกษาอาจรูสึกวา
อาจารยใหงานมากจนทําไมไหว ตามไมทัน แตหากประเมินต่ําไป อาจทําใหคิดวา
อาจารยดูถูก หรือนาเบื่อ นอกจากนี้การตั้งความคาดหวังยังตองคํานึงถึงความเชื่อมั่น
และความกระตือรือรนที่จะทําวิจัยของนิสิตนักศึกษาที่มีระดับมากนอยตางกันดวย 
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4) คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristics)  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Bobbi A. Kerlin, 1999) พบวาอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่พึงประสงคควรมีบุคลิกภาพและทัศนคติตอนิสิตนักศึกษาดังนี้  
บุคลิกภาพสวนตัว (Personal Attributes) 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค : ฉลาดปราดเปรื่อง นาศรัทธา เชื่อถือได มีมนุษยสัมพันธ 
จริงใจ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน อดทน ไวตอความรูสึกของผูอ่ืน (sensitive) ยืดหยุนแตมี
ศักดิ์ศรี ยึดความถูกตองเมื่อเกิดปญหา เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 คุณลักษณะที่ไมพึงประสงค : เย็นชา ไวตัว ชอบบงการ โฉงฉาง กระดาง 
ทัศนคติตอนิสิตนักศึกษา (Attitudes toward Students) 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค : มีความสนใจประเด็นปญหาที่ทําวิจัยรวมกัน ตองการเห็น
ความสําเร็จ เชื่อมั่นในความสามารถและมั่นใจวานิสิตนักศึกษาจะทําสิ่งที่จําเปนตอง
ทําได ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาเยี่ยงนักวิชาการ เอาใจใส ใหความสนใจ เคารพความ
คิดเห็นและมองเห็นความพยายามของนิสิตนักศึกษา รักษาระยะหางไวพอควร 
ประนีประนอมขอขัดแยง/ความคิดเห็นที่ไมตรงกัน เต็มใจจัดการปญหาที่เกิดขึ้นใน
กลุมอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อนิสิตนักศึกษา 

 คุณลักษณะที่ไมพึงประสงค : เจากี้เจาการ ชอบบงการ พยายามชักนําใหนิสิตนักศึกษา
เห็นคลอยไปกับตนเอง ไมใหโอกาสแสดงความคิดเห็น ไมรับฟงมุมมองที่ตางออกไป 
ขมขู ใชอํานาจ ดูแคลน ไมชอบแสดงอารมณเพราะเห็นวาเปนความออนแอ สราง
ปญหากับอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 
สรุปสาระสําคัญ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เปนประกาศฉบับแรกที่จําแนก
คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมสําหรับหลักสูตร
ที่เนนการวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยกําหนดไวทั้งคุณสมบัติทางวิชาการและการ
วิจัย กลาวคือ ตองมีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หากไมสําเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกจะตองมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย เพราะในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการในระดับดังกลาว ผูที่ไดรับอนุมัติตองมีผลงานวิจัยมาแลว สําหรับคุณสมบัติ
ดานการวิจัย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับนี้กําหนดใหทั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา แตหากเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 หรือแบบวิจัยลวน
ซ่ึงทําเฉพาะวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
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ส่ิงพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ช้ีชัดไดวาสามารถที่จะ
สนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได 

นอกจากคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขางตนแลว อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธยังตองมีคุณสมบัติที่สําคัญอีกบางประการ คือ เปนผูรูดานวิชาการและการวิจัย 
รูหลักจิตวิทยาในการใหคําแนะนําและคําปรึกษา รูจักนิสิตนักศึกษาในความดูแล และรูจักปรับปรุง
ตนเองใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
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บทที่ 3 
หนาที่และบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
3.1 หนาท่ีและบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลสําคัญที่สุดในกระบวนการทําวิทยานิพนธ มีบทบาทหนาที่ทั้ง
ดานบริหาร (administrative role) วิชาการ (academic role) ที่ปรึกษา (counseling role) และประกัน
คุณภาพ (quality assurance role) กลาวคือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองใหคําแนะนําทาง
วิชาการ กํากับดูแลความกาวหนาในการดําเนินงานใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ
มาตรฐานไดเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย ดูแลนิสิตนักศึกษาใหมีพัฒนาการทั้งดานอารมณ-สังคม รางกาย คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อที่จะไดพัฒนาตนใหมีความเปน "นักวิชาการ/นักวิจัยมืออาชีพ" รวมทั้งเปนแบบอยาง (model) 
ของครูและนักวิจัยที่ดีดวย 

James E. Mauch และ Namgi Park (2003: 38-39) เห็นวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมี
หนาที่สําคัญในการสอนใหนิสิตนักศึกษาสามารถทําการคนควาวิจัยไดดวยตนเอง บทบาทหลักของ
อาจารยที่ปรึกษาจึงไดแกการเปนครูผูสอน แตขณะเดียวกันตองเปนผูช้ีนํา (guide) พี่เล้ียงหรือผูดูแล 
(mentor) ผูสรางความเชื่อมั่น ผูใหกําลังใจ และเพื่อนรวมวิชาชีพรุนพี่ การสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ 
แตความสัมพันธดังกลาวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยทั่วไป ในระยะแรกอาจารยที่ปรึกษามักทํา
หนาที่เปนครูผูสอน สวนนิสิตนักศึกษาเปนผูเรียนรู แตเมื่อเวลาลวงเลยไปทั้งสองฝายจะกลายเปน
เพื่อนรวมวิชาชีพ นิสิตนักศึกษาเปรียบเสมือนนักวิจัยรุนใหมที่ทํางานภายใตการดูแลของนักวิจัย
อาวุโส ดังแสดงในแผนภาพขางลางนี้ อยางไรก็ตามบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจ
แตกตางกันไปตามสาขาวิชาที่ศึกษาดวย  

 
 
 
 
 
 
   

ความสัมพันธแบบ
ครู-ลูกศิษย ความสัมพันธแบบ      

นักวิจัยอาวุโส-มือใหม 

ทําวิทยานิพนธเสร็จ เริ่มทําวิทยานิพนธ 

    แผนภาพที่ 2-1 การเปลี่ยนแปลงบทบาทการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
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สวน Brian Edwards (2002) แบงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธออกเปน อาจารยที่ปรึกษา
แนวมนุษยนิยม (Humanities supervisor) ที่เนนความงอกงามทางสติปญญา อาจารยที่ปรึกษาสาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (Techno-scientific supervisor) ที่เนนการพัฒนาทักษะปฏิบัติและการ
คนพบสิ่งใหม อาจารยที่ปรึกษาแนวจิตวิทยา (Psychological supervisor) ผูใสใจมิติดานอารมณ-
สังคมของนิสิต อาจารยที่ปรึกษาเชิงพาณิชย (Commercial supervisor) เปนผูใหบริการแกลูกคา 
อาจารยที่ปรึกษาผูเปนพันธมิตร/หุนสวนอุตสาหกรรม (Industry partner) และอาจารยที่ปรึกษา 
ผูเปนเพื่อนรวมงานวิจัย (Fellow researcher)  

แนวคิดที่นาสนใจอีกแนวหนึ่งเปนของ Sean Murray (2003) ซ่ึงเห็นวาการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธเปนกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนนักวิจัย อาจารย
ที่ปรึกษาจึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการและวิจัย เปนพี่เล้ียง (mentor) เปนตัวอยางของนักวิจัย 
เปนแหลงขอมูล เปนผูแนะนําการพัฒนาวิชาชีพ โดยตองมีความรับผิดชอบในฐานะนักวิจัย ทีสํ่าคญั
ตองมีความเปนผูนํา ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษาจึงมี
ลักษณะของผูนํากับผูตาม Murray จึงไดประยุกตแนวคิดของ James McGregor Burns เจาของ
รางวัล Pulitzer จากผลงานเรื่อง "Leadership" (1978)  ซ่ึงจําแนกผูนําตามลักษณะความสัมพันธเชิง
อิทธิพลที่มีตอผูตามมาจําแนกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามแนวคิดดังกลาวผูนําแบงเปน 2 
ประเภท คือ ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) และผูนําแหงการแลกเปลี่ยน 
(Transactional leadership) ผูนําประเภทแรกเปนผูนําที่มีลั

 

 
 

กษณะผูกพันทางศีลธรรม เชื่อวาผูนําและ
ผูตามจะรวมกันสรางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคที่ดีกวาเดิมได สวนผูนํา
ประเภทหลังมีความสัมพันธกับผูตามเสมือนหนึ่งดําเนินการแลกเปลี่ยนในเชิงการคา เปนผูนาํทีห่วงั
ส่ิงตอบแทน จึงพรอมจะใหรางวัลซ่ึงอาจเปนวัตถุ ตําแหนงลาภยศ เพื่อแลกใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตน
ประสงค เชน เงิน การสนับสนุน บุญคุณ หรือความสัมพันธที่ดี อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงอาจ
จําแนกออกไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีพฤติกรรมแบบผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational supervision) กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีพฤติกรรมแบบผูนําแหงการ
แลกเปลี่ยน (Transactional supervision) 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีพฤติกรรมแบบผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
supervision) มีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 

มีบุคลิกภาพผูนํา (charisma) หรือพฤติกรรมในอุดมคติ คือ การมีวิสัยทัศน ความมั่นใจ และ
มาตรฐานการทํางานสูง เปนผูมีคุณธรรมและมาตรฐานจริยธรรมสูงในทุกสิ่งท่ีทํา 
มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกระบวนการแสวงหาปญญา 
กระตุนความคิดสติปญญา ทําใหนิสิตนักศึกษาตั้งขอสงสัย สมมุติฐานและพิสูจนขอสงสัย
นั้นในทางสรางสรรค 
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ใสใจความแตกตางระหวางบุคคล ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาในฐานะปจเจกบุคคล ใหการฝก 
ดูแล และโอกาสการเติบโตของแตละคน 

นิสิตนักศึกษาที่มองวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของตนเปนผูนําในอุดมคติ มักตั้ง
ความหวังไวสูงเพราะมีความเชื่อมั่นศรัทธา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเภทนี้มักใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาเปนรายบุคคล เปนผูกระตุนใหตั้งคําถามในเชิงประเทืองปญญาเพื่อชวยกันแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค  ขณะเดียวกันก็จะแนะนําใหแกปญหาตางๆ โดยคํานึงถึงมาตรฐานดาน
คุณธรรมและจริยธรรมดวย 

สวนอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธที่ มีพฤติกรรมแบบผูนํ าแหงการแลกเปลี่ ยน 
(Transactional supervision) มักมองวาการดูแลใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธไดตามเปาหมาย
ตองแลกเปลี่ยนกับรางวัล บางครั้งอาจารยจึงจําเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการให
คําปรึกษาใหตรงกับความคาดหวัง ลักษณะการใหรางวัลที่จะเลือกใชตามสถานการณที่เกิดขึ้นใน
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแบงไดเปน 4 แบบ ดังนี้ 

อาจารยท่ีปรึกษาใหรางวัลแบบมีเงื่อนไข (Contingent Reward) โดยมีการกําหนดงานที่นิสิต
นักศึกษาตองทําอยางชัดเจน จะใหรางวัลหรือแรงจูงใจเมื่อไดผลงานตามคาดหวัง 
อาจารยที่ปรึกษาใชอิทธิพลโดยการลงโทษหรือใชมาตรการอื่นๆ มาแกไขพฤติกรรม 
หากนิสิตนักศึกษาทํางานไมดีหรือทํางานไมเปนไปตามมาตรฐาน  (Passive Management 
by Exception) 
อาจารยท่ีปรึกษาใชอิทธิพลเหนือนิสิตนักศึกษาโดยเขามาลงมือกํากับดูแลงานที่นิสิต
นักศึกษาทําอยางเต็มท่ี และใชมาตรการแกไขพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหแนใจวางานที่ทําจะ
สําเร็จดวยดีตามมาตรฐาน (Active Management by Exception) 
อาจารยท่ีปรึกษาใชวิธีการเปนผูนําแบบปลอยเสรีเต็มท่ี (Laissez-Faire Leadership) หรือ 
"วางมือ" เพิกเฉย ไมใสใจทั้งผลการทํางานและตัวนิสิตนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาไมสนใจ
ความตองการของผูอื่น ไมแกปญหา ไมกํากับการทํางาน 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสวนใหญอาจจําเปนตองแสดงพฤติกรรมผูนําที่มีพฤติกรรม
แบบผูนําแหงแลกเปลี่ยน (Transactional supervision) เปนครั้งคราว แตตองนึกเสมอวาจะไมให
คําปรึกษาในลักษณะเชนนี้เพียงแบบเดียวเพราะมีขอเสียอยูมาก อาจารยที่ปรึกษาไมควรมองวาการ
ใหคําปรึกษาเปนการสรางอิทธิพลเหนือนิสิตนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนกับรางวัลบางอยางโดยไม
สนใจวาการทําวิทยานิพนธจะชวยฝกการเรียนรูทางปญญา ที่สําคัญตองไมใหคําปรึกษาเพื่อหวัง
ประโยชนสวนตน และหากอาจารยที่ปรึกษาใชพฤติกรรมผูนําในลักษณะนี้เปนหลักอาจทําให
บรรยากาศการใหคําปรึกษาเต็มไปดวยอํานาจและกลายเปนเรื่องของ "การเมือง" ไปได 

ความเห็นดังกลาวสอดรับกับแนวคิดของ Izabel Soliman (1999) ซึ่งเห็นวาการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยที่อํานาจ (power) และความชอบธรรม 
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(authority) ถูกกําหนดไวเปนหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายในแนวปฏิบัติและระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษาจึง
มีรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผูเชี่ยวชาญ - มือใหม (expert - novice) 
ผูนํา - ผูตาม (director - follower) 
ผูนําทาง - นักเดินทาง (guide - traveler) 
นายจาง -  ลูกจาง (master - apprentice) 
ผูฝก - ผูรับการฝก (trainer - trainee) 
ผูมากประสบการณ - ผูไรเดียงสา (experienced - naïve) 
ครู - ลูกศิษย (guru - disciple) 

นอกจากนี้การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธยังขึ้นกับความเชื่อในเรื่องธรรมชาติ
และเปาหมายของการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาขั้นสูง เชน 

อาจารยท่ีเห็นวาการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ (โดยเฉพาะปริญญาเอก) เปนการสอนขั้นสูง
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งตองใชเวลาและทํางานอยางทุมเทในทุกขั้นตอนของการวิจัย รวมท้ังตองดูแล
พฤติกรรมดานจริยธรรมในการทํางานดวย 
อาจารยท่ีเห็นวาการทําวิทยานิพนธคือ "การพัฒนาความสามารถดานการวิจัย" จะให
คํ

 

 

 

 
 

าปรึกษาที่เนนระเบียบวิธีวิจัย  
อาจารยท่ีเห็นวาการทําวิทยานิพนธเปน "การขยายพรมแดนความรู" จะสนับสนุนใหนิสิต
นักศึกษาทําวิจัยเชิงวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้งและสรางสรรค  
อาจารยท่ีเห็นวาการทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการตอรอง (negotiated process) จะปรับ
วิธีการใหคําปรึกษาในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการทําวิทยานิพนธตามที่ตกลงกับนิสิต
นักศึกษา ลักษณะความสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาจึงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

เอกสารและงานวิจัยที่รวบรวมบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามลักษณะ
ความสัมพันธกับนิสิตนักศึกษายังมีอีกหลายฉบับ เชน แนวคิดของบัณฑิตวิทยาลัย Horace H. 
Rackham School of Graduate Studies แหงมหาวิทยาลัย Michigan  (2005) กับ ขอสรุปของ David 
Cullen, Margot Pearson, Lawrence J. Saha และ R. H Spear (1994) ซ่ึงสรุปลักษณะความสัมพันธ
ดังกลาวไดดังตอไปนี้  

ผูใหคําปรึกษา (Advisor) : ผูมีประสบการณวิชาชีพซึ่งเต็มใจใหความรู ชวยแกปญหาทาง
เทคนิค เสนอทางเลือกท่ีดีใหนิสิตนักศึกษา 
ครู (Teacher) สอนเทคนิคและทักษะการวิจัย 
พ่ีเลี้ยง (Mentor/Tutor) ผูใหการดูแลหรือพี่เลี้ยง 



 29

 
 
 

 
 
 
 

นาย (Master) ผูใหการฝกงาน 
ผูอํานวยการ (Director) เสนอความคิด ตัดสินใจหัวขอ วิธีการวิจัย  
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูอนุเคราะห (Sponsor) ชวยใหนิสิตนักศึกษาเขาถึง
แหลงขอมูลหรือนักวิชาการในสาขาวิชาท่ีสนใจ จัดทรัพยากรและสิ่งจําเปนสําหรับงานวิจัย
ของนิสิตนักศึกษา 
ผูนําทาง (guide) เสนอแนะใหทําตารางเวลาการทํางานตามขั้นตอนการวิจัย 
นักวิจารณ (critic) ใหขอคิดเพื่อปรับปรุงแกไขวิธีดําเนินการวิจัย และรายงานผลการวิจัย 
ผูใหเสรีภาพ (freedom giver) ใหนิสิตนักศึกษาเปนผูตัดสินใจ สนับสนุนความคิดของนิสิต 
ผูใหการสนับสนุน (supporter) ผูประคับประคองอารมณและรักษาจริยธรรม ใหกําลังใจ 
แสดงความใสใจ ท

 

 

 

วงติงนิสิตนักศึกษาเมื่อจําเปน 
เพ่ือน (friend) ใหความสนใจและหวงใยนิสิตนักศึกษาเปนการสวนตัวนอกเหนือจากการทํา
วิทยานิพนธ 
ผูจัดการ (manager) ติดตามความกาวหนาของการทํางานของนิสิตนักศึกษาเปนประจํา 
กํากับดูแลการวิจัย ใหขอมูลปอนกลับอยางเปนระบบ ชวยวางแผนการทํางาน 
แบบอยาง (Example/Model of Identity) ตนแบบหรือตัวอยางที่ดีของนักวิจัย 

สําหรับนักวิชาการไทยไดสรุปบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไว 9 บทบาท คือ 
(สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย, 2546: 31-32) 

1) บทบาทในฐานะนักวิชาการและนักวิจัยท่ีทันสมัย เปนผูแสวงหาความรูและพัฒนา
ตนเองโดยใชกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเพื่อใหมีความรูทันสมัย กาวทันตอ
ความกาวหนาในศาสตรของตน 

2) บทบาทในฐานะครู มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนผูที่มุงมั่นชี้แนะ อบรม ส่ังสอน 
และถายทอดความรู รวมทั้งชี้นําใหนิสิตนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเอง จนสามารถทํา
วิทยานิพนธที่มีคุณภาพไดสําเร็จตามศักยภาพ 

3) บทบาทในฐานะตนแบบ ควรมีบุคลิกลักษณะ โลกทัศน และพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดี
ใหนิสิตนักศึกษายึดถือหรือเลียนแบบได 

4) บทบาทในฐานะที่ปรึกษา ตองสามารถคิดวิเคราะห คิดเชิงวิพากษ สามารถใหขอคิดเห็น 
ใหขอมูลปอนกลับ ช้ีแนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธที่ถูกตองใหนิสิตนักศึกษาได โดยไมทําให
นิสิตนักศึกษาหลงทางหรือหลงประเด็น รวมทั้งตองเปนผูมีศาสตรและศิลปะในการใหคําปรึกษา
เปนอยางดี 

5) บทบาทในฐานะผูมีความพรอมในการเปนที่ปรึกษา ตองมีความพรอม 3 ดาน คือ ความ
พรอมดานเวลาในการดูแลนิสิตนักศึกษาอยางใกลชิดและตอเนื่องทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน ความพรอมดานวิชาการในเรื่องที่นิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธ สามารถใหความรูหรือ
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เปนแหลงความรูทางวิชาการ เปนที่พึ่งของนิสิตนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธไดดี และมีความ
พรอมดานจิตใจ ใหการดูแลนิสิตนักศึกษาดวยความเขาใจ เห็นใจ ใสใจและปรารถนาดีตอนิสิต
นักศึกษา ใหความสนิทสนมและมีความสัมพันธใกลชิดกับนิสิตนักศึกษาเหมือนเปนเพื่อนรวมงาน 

6) บทบาทในฐานะผูรอบรูสาระและแหลงขอมูล ตองเปนผูมีความรูกวางและลึกทั้งองค
ความรูและแหลงความรูทางวิชาการ พรอมที่จะใหคําแนะนําที่ดี รอบรูทั้งกฎระเบียบ นโยบายของ
ภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย กําหนดการ/เงื่อนไขการสอบ เกณฑการวัดและประเมินผล พรอม
ที่จะชวยใหนิสิตนักศึกษาวางแผนงานไดเหมาะสม 

7) บทบาทในฐานะผูบริหารจัดการ ตองมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
สามารถใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธไดเปน
อยางดี รวมทั้งสามารถบริหารเวลาของตนเอง และบริหารตัวนิสิตนักศึกษาได 

8) บทบาทในฐานะนักประเมิน ตองมีศักยภาพในการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ และ
ประเมินความสามารถของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งมีความสามารถวิเคราะหประเมินความรุนแรงของ
ปญหาการทําวิทยานิพนธ และสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางไดผล 

9) บทบาทในฐานะผูรวมงาน ตองใหเกียรตินิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตเหมือนเปนเพื่อนรวมงาน เมื่อมีการผลิตผลงานวิจัยรวมกัน 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงมีความรับผิดชอบตอบุคคลและสถาบัน โดยเฉพาะนิสิต
นักศึกษาทั้งที่อยูในความดูแลและนิสิตนักศึกษาอื่น เพื่อนรวมวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) ความรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาตองใหความสนใจและรวมงาน
วิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษามากเทาที่ทําไดภายใตขอจํากัดดานเวลาและภาระหนาที่ในตําแหนงอื่น 
นิสิตนักศึกษาตองสามารถเขาพบเพื่อขอคําปรึกษาจากอาจารยในระหวางกระบวนการทําวิจัยไดเมือ่
จําเปน อาจารยที่ปรึกษาควรชวยนิสิตนักศึกษาหาหัวขอวิทยานิพนธ ยกรางขอเสนอโครงการวิจัย 
และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานใหทําวิทยานิพนธเสร็จภายในกําหนดเวลา การแสดง
ความรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษาดังกลาวไมมีสูตรตายตัว  แตโดยทั่วไปอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธมีบทบาททั้งดานวิชาการ (Academic aspects of Advising) และดานสังคม (Social 
aspects of Advising) อาจารยที่ปรึกษาที่ดีตองปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาในฐานะสมาชิกชุมชน
วิชาการ พยายามรูจักนิสิตนักศึกษาทั้งในเรื่องสวนตัวและวิชาการ ชวยใหนิสิตนักศึกษาเรียนรูที่จะ
ขจัดจุดออนและสรางเสริมจุดแข็งของตน ติชมงานที่นิสิตนักศึกษานํามาเสนออยางตรงไปตรงมา
ดวยใจที่เปนธรรม ทั้งนี้ Marie des Jardins (1994) ไดกลาววาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรมี
บทบาทตอนิสิตนักศึกษา ดังนี้  
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แนะแนวทางการทําวิจัยใหนิสิตนักศึกษา (Guiding students' research): ชวยใหคําแนะนํา
ในการเลือกหัวขอวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การวิเคราะห
วิพากษผลวิจัย และการเขียนรายงานวิทยานิพนธ 
ปูทางใหนิสิตนักศึกษาไดเขาไปรวมในชุมชนวิจัย (Getting them involved in the wider 
research community): แนะนําใหรูจักอาจารยเพื่อนรวมงาน ชักชวนใหมาทําวิจัยรวมกัน 
หาเงินสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปรวมงานวิชาการ สนับสนุนใหเขียนบทความไป
ตีพิมพเผยแพร เสนอชื่อใหรับรางวัลวิจัย 
หาแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (Finding financial support): ใหทุนชวยงานวิจัย 
(research assistantship) ทุนวิจัย (fellowship) หรือหางานชั่วคราวใหนิสิตนักศึกษาทําเปน
บางครั้ง 
หาตําแหนงบรรจุใหเมื่อสําเร็จการศึกษา (Finding a position after graduation): ชวยหา
ตําแหนงงาน หรือศึกษาตอหลังจบปริญญาโท/ปริญญาเอก เขียนคํารับรองที่ดีใหนิสิต
นักศึกษาเพื่อใชสําหรับการสมัครงาน  

John Hockey (1997) กลาวถึงงานที่ปรึกษา (supervisory crafts) สําหรับนิสิตนักศึกษาใน
หลักสูตรที่เนนการวิจัยวามีงานหลัก 2 ประการ กลาวคือ ในระยะแรก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ทําหนาที่บริหารจัดการทั่วไปเกี่ยวกับโครงการวิจัยของนิสิตนักศึกษา เร่ิมตั้งแตชวยกําหนดหัวขอ 
ขอบขายของการวิจัย ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการวิจัย ระเบียบวิธีและวิธีดําเนินการวิจัย เมื่อนิสิต
นักศึกษาเริ่มลงมือทําวิทยานิพนธแลว อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ถายทอดความรูและเทคนิคดานการ
วิจัยในเชิงปฏิบัติใหแกนิสิตนักศึกษา ซ่ึงในการทําหนาที่ดังกลาว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอง
มีทักษะที่จําเปน 6 ประการ คือ  

การสรางความสัมพันธที่มีความสมดุล (balancing) ความสมดุลระหวางการทําหนาท่ีให
ความชวยเหลือนิสิตนักศึกษากับการเปนผูตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธเปนคนแรก ความ
สมดุลระหวางการวิจารณติชม (criticism) กับการชวยเหลือ (assistance)  
การมองการณไกล (foreseeing) สามารถประเมินคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีจําเปนตางๆ 
สําหรับการทําวิจัยของนิสิตนักศึกษา และประเมินสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใน
กระบวนการทําวิจัย  
การบริหารเวลา (timing) สามารถบริหารจัดการเวลา กํากับดูแลกระบวนการทําวิจัยของ
นิสิตนักศึกษาใหเปนไปตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน รูขอจํากัด และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
การวิจารณ (critiquing) รักษาคุณภาพมาตรฐานโดยไมจํากัดความคิดและการสรางสรรค 
การวิจารณติชมในที่นี้หวังผลเชิงบวก ไมไดทําเพื่อใหนิสิตนักศึกษาทอถอย เปนการทาทาย
ใหนิสิตนักศึกษาหัดคิดและเขียนเชิงวิพากษ นําเสนอแนวคิดอยางเปนตรรกะ สามารถเขียน
รายงานและนําเสนอขอคนพบที่ตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
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การใหขอมูล (informing) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองใหขอมูลในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ตองทํา และสิ่งที่ตองพบเมื่อทําวิทยานิพนธ ใหเห็นภาพของการทําวิทยานิพนธ
ท้ังกระบวนการตามสภาพความเปนจริง (realistic) โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ยังไมมี
ประสบการณวิจัย 
การแนะนํา (guiding) นิสิตนักศึกษาควรไดรับการแนะนําท่ีชวยทําใหผลงานมีคุณภาพและ
ไดรับการพัฒนาความเปนนักวิชาการ (intellectual guidance) ขณะเดียวกันก็ควรไดรับการ
แนะนําใหเขาสูวงการวิชาชีพ (career guidance) ดวยการรวมทํา/นําเสนอผลงานวิจัย 

สวน R. B. Winston และคณะ (อางใน สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย, 2546: 15) 
ไดเสริมความจําเปนของการทําบทบาทดานตางๆ ของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสรางความสัมพันธที่
สมดุลในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธไวดังนี้  

เปนผูวิจารณท่ีชางคิด ขณะเดียวกันก็เปนอาจารยท่ีปรึกษาที่สรางสรรค 
เปนนายงานที่จริงจังเด็ดขาด ขณะเดียวกันก็เปนเพื่อนรวมงานที่สนับสนุนลูกศิษย 
เปนนักวิชาการที่ยึดเปนตนแบบได ขณะเดียวกันก็เปนผูชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ 
เปนผูท่ีเครงครัดตอระเบียบแบบแผน ขณะเดียวกันก็เปนผูท่ีรูวิธีหลีกเลี่ยงระบบ รูจักใช
ความเปนนักวิจัยท่ีมีความสามารถล้ําลึก และเปนครูท่ีมีบารม ี

อยางไรก็ตามการทําหนาที่ดังกลาวมีปจจัยเกี่ยวของหลายดาน นักวิชาการหลายทานเห็น
ตรงกันวานอกจากปจจัยดานพื้นความรูความสามารถของนิสิตแลว บุคลิกลักษณะและความ
ตองการของนิสิตนักศึกษายังสงผลตอความสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาใน
ดานตอไปนี้ (Marie desJardins, 1994)  

ขอบขายของการใหคําแนะนํา (Amount of direction) : นิสิตนักศึกษาบางคนตองการให
อาจารยท่ีปรึกษา "ปอน" หัวขอวิจัย ชวย "เขียน" โครงรางวิจัย บางคนตองการทําทุกอยาง
ดวยตนเอง  
ความสัมพันธสวนตัวกับการใหกําลังใจ (Personal interactions and psychological support): 
นิสิตนักศึกษาบางคนตองการปรึกษาเรื่องสวนตัว บางคนตองการเฉพาะเรื่องวิชาการ 
ขอบขายและรูปแบบการวิจารณติชม (Amount and type of criticism) : นิสิตนักศึกษาบาง
คนตองการใหอาจารยใหคําแนะนําท่ัวไป บางคนตองการใหแจงเปนเรื่องๆ ใหชัดเจน 
ความถี่ในการปรึกษา (Frequency of interaction) : นิสิตนักศึกษาบางคนตองการพบ
อาจารยท่ีปรึกษาบอยๆ บางคนตองการพบนานๆ ครั้ง 

นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธยังมีความรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษาในดาน  
จริยธรรม (ethical responsibilities) ในฐานะนักวิชาชีพ กลาวคือ (1) อาจารยที่ปรึกษาตองเลือกทํา
ส่ิงที่ดีที่สุดทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิตนักศึกษาในทุกสถานการณ (2) อาจารยที่ปรึกษา
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ควรหลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนสวนตัว ไมรับของกํานัล และไมเลือกปฏิบัติตอ
นิสิตนักศึกษา (3) ไมใชงานของนิสิตนักศึกษาเพื่อประโยชนของตนเอง (4) อาจารยที่ปรึกษาควร
บอกขอจํากัดดานความรูความสามารถของตนเกี่ยวกับงานของนิสิตนักศึกษาใหทราบกอนรับเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ขณะเดียวกัน อาจารยที่ปรึกษาตองขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลา (James E. Mauch and Namgi Park, 2003: 51-54) 

2) ความรับผิดชอบตอคณาจารย/เพื่อนรวมวิชาชีพ โดยปกติ นิสิตนักศึกษาไดรับการ
ปรึกษาแบบตัวตอตัวโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูกําหนดเงื่อนไขการใหคําปรึกษาและ
ความคาดหวังตางๆ จากนิสิตนักศึกษา แตถามีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) หรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธซ่ึงอาจเปนบุคคลภายนอก และมหาวิทยาลัยไมไดกําหนด
บทบาทของแตละฝายไวชัดเจน อาจารยที่ปรึกษาหลักจึงควรทําความเขาใจและตกลงบทบาท
หนาที่ระหวางกันตั้งแตกอนลงมือใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา และเมื่อลงมือทําวิทยานิพนธแลว
ตองแจงความกาวหนาและใหมีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอนตามแตจะตกลงกัน ดังนั้น 
อาจารยที่ปรึกษาหลักจึงมีความรับผิดชอบในการใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) หรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (1) รับรูและรวมตกลงความคาดหวัง/เปาหมายตางๆ ในการทํา
วิทยานิพนธ (2) รวมกันทําหนาที่อยางดีที่สุดในการใหคําปรึกษา ติดตามกํากับการทําวิจัยใหนิสิต
นักศึกษาทําวิทยานิพนธที่มีมาตรฐานสูงดานวิชาการ และเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
(3) ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาแตละคนดวยการใหเกียรติ ใหความเคารพนับถือ 
และรักษาบรรยากาศแหงความเปนมิตร 

3) ความรับผิดชอบตอสถาบัน ช่ือเสียงมหาวิทยาลัยไดมาจากความสามารถในการผลิต
ผลงานวิชาการที่มีคุณคาและมีความเปนเลิศทางวิชาการตามที่สังคมคาดหวัง อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจึงมีหนาที่รักษาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อใหนิสิตซ่ึงเปนผูไดประโยชนโดยตรงจากการทาํ
วิทยานิพนธไดรับปริญญาขั้นสูงตามความคาดหวัง เปนที่ยอมรับในสังคม แวดวงวิชาการและ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสถาบันจึงมีหลายประการ คือ (1) ดํารงรักษามาตรฐานดานวิชาการ ดูแล
ใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด ประเมินผลงานของนิสิตนักศึกษา
ดวยความซื่อตรง โปรงใส และยุติธรรม โดยไมลําเอียงเขาขางนิสิต (2) แนะนําใหทําวิจัยตรง
สาขาวิชา สนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาไดทําการศึกษาวิจัยประเด็นปญหาที่อยูในสาขาวิชาที่ศึกษา
โดยพิจารณาพื้นความรู ประสบการณ เปาหมายการทํางานของนิสิตนักศึกษาประกอบ อีกนัยหนึ่ง 
วิทยานิพนธตองเปนงานที่มีคุณคาทั้งตอองคความรูในศาสตร สรางความกาวหนาดานวิชาการ และ
มีประโยชนตอความกาวหนาของนิสิตนักศึกษาดวย (3) ปองกันการใชขอมูลเท็จหรือพฤติกรรม
หลอกลวง (fraud) ตรวจสอบความเปนจริง ความนาเชื่อถือของขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย รวมทั้ง
กํากับดูแลใหนิสิตนักศึกษาทํางานวิจัยดวยความซื่อสัตย 
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3.2  หนาท่ีและบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในกระบวนการทําวิทยานิพนธ 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาทหลากหลายดังกลาวมาขางตน แตการทําบทบาท
ดังกลาวขางตนในกระบวนการทําวิทยานิพนธแตละระยะมีจุดเนนที่แตกตางกัน ขอคิดที่นาสนใจ
คือบัญญัติ 11 ประการสําหรับการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงระยะตางๆ ของ Richard James และ Gabrille Baldwin (1999) ที่ไดกลาวไวดังนี้   

ระยะแรกของการใหคําปรึกษา 
1) อาจารยท่ีปรึกษามีบทบาทเปนหุนสวน (partnerships) ทางวิชาการกับนิสิตนักศึกษา มี

ความรูความสนใจหัวขอวิจัยตรงกัน มีบุคลิกภาพที่ไปกันได และอาจตกลงกับนิสิตนักศึกษา
ใหตั้งอาจารยท่ีปรึกษารวมหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติม 

2) อาจารยท่ีปรึกษาตองเรียนรูตัวตนของนิสิตนักศึกษา ประเมินเรื่องท่ีตองชวยเหลือนิสิต
นักศึกษาอยางจริงจัง ท้ังดานวิชาการและดานจิตวิทยา-สังคม ตองสอบถามพื้นความรูเชิง
ทฤษฎีและทักษะของนิสิตนักศึกษาที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานวิจัย รวมท้ังสอบถาม
ความเขาใจระเบียบวิธีการวิจัย ทักษะเชิงเทคนิคที่จําเปน เชน การวิเคราะหสถิติ การใช
คอมพิวเตอร และทักษะการเขียน 

3) อาจารยท่ีปรึกษาตองรวมกําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการวิจัยกับนิสิตนักศึกษา 
4) อาจารยท่ีปรึกษาตองกําหนดความคาดหวังและเปาหมายการทํางานรวมกับนิสิตนักศึกษา

อยางมีเหตุผล รวมทั้งรูปแบบการใหคําปรึกษาที่จะใชรวมกัน เชน การใหคําปรึกษาแบบ
สั่งการหรือปลอยเสรีเต็มที่ 

ระหวางการดําเนินการวิจัย 
5) อาจารยท่ีปรึกษาตองสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาฝกเขียนรายงานตั้งแตตน ใหเสนอรายงาน

บอยครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 
6) อาจารยท่ีปรึกษาตองเปนผูเริ่มกําหนดความถี่ของการใหคําปรึกษาและใหขอมูลปอนกลับ 

(feedback) ท่ีมีคุณภาพสูง 
7) อาจารยท่ีปรึกษาตองใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยของภาควิชา 
8) อาจารยท่ีปรึกษาตองเปนผูใหกําลังใจ สรางแรงบันดาลใจและจูงใจไมใหนิสิตนักศึกษา

ทอถอยหรือเบ่ืองานที่ทํา 
9) อาจารยท่ีปรึกษาตองใหความชวยเหลือปญหาดานวิชาการและสนใจปญหาสวนตัวของนิสิต

นักศึกษา 
ชวงสุดทายของการใหคําปรึกษา 
10) อาจารยท่ีปรึกษาตองใหความสนใจอาชีพท่ีนิสิตนักศึกษาจะทําหลังสําเร็จการศึกษา 
11) อาจารยท่ีปรึกษาตองดูแลการทํารายงานวิจัยและการนําเสนอรายงานขั้นสุดทายใหเปนไป

ตามนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาและจริยธรรมของ
นักวิจัย 
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เมื่อจําแนกบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในระยะตางๆ เปนระยะกอนขออนุมัติทํา
วิทยานิพนธ ระยะหลังไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ ระยะสอบวิทยานิพนธ และระยะหลังการ
สอบวิทยานิพนธ จะสรุปบทบาทหนาที่ไดดังนี้ 

 3.2.1 การใหคําปรึกษาในระยะกอนขออนุมัติทําวิทยานิพนธ 
 ส่ิงที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรทําในการพบกับนิสิตนักศึกษาในครั้งแรกๆ คือ การ
เรียนรูนิสิตในความดูแล การทําความเขาใจธรรมชาติของการวิจัย และการวางแผนทํางานรวมกัน 
กอนลงมือหาหัวขอวิทยานิพนธ การเขียนขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธหรือเคาโครงวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal) และการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สรุปไดดังนี้ 
  1) สํารวจความสนใจและเรียนรูนิสิต 

เมื่อพบกันครั้งแรก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรเรียนรูและทําความเขาใจนิสิต
นักศึกษาในเรื่องตอไปนี้ (The University of Michigan, 2005; Craig Higson-Smith, 2000.)  

• เปาหมายการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา: พื้นความรู ประสบการณ โครงการวิจัยท่ีสนใจ  
• จุดแข็งและจุดออนของนิสิตนักศึกษา: ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีเคยทํา ทักษะจําเปนใน

การวิจัย เชน ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห ความสามารถดานสถิติ การใชภาษา 
เปนตน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายวิชาหรือการหาประสบการณท่ีจะชวยพัฒนาทักษะเพื่อ
กําจัดจุดออน 

• รูปแบบการทํางาน (Work Style) ของนิสิตนักศึกษา: เรียนรูวิธีการทํางานของนิสิตนักศึกษา 
และบอกลักษณะการทํางานของตนเองใหนิสิตนักศึกษารู รวมท้ังตกลงกันวาตองการการให
คําปรึกษาในรูปแบบใดระหวางการกํากับใกลชิดกับปลอยใหเปนอิสระ 

• ทําความคาดหวังใหกระจาง (Clarifying Expectations): รวมกันกําหนดเรื่องตอไปนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเขาใจผิดหรือผิดใจกันในภายหลัง  
 

 

เปาหมายการวิจัย (Goals): ใหนิสิตนักศึกษาเขียนเปาหมายการวิจัย และทําตารางเวลา
การทํางาน โดยชี้ใหเห็นวาแมการทําวิจัยจะยากลําบากแตทาทายและไมพนวิสัยที่จะ
ทําได ในขั้นตอนนี้ ท้ังสองฝายควรตกลงตารางเวลาดําเนินงานและระดับขั้นของ
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ (Milestone Plan for Completion) โดยกําหนด
ระยะเวลาตามสภาพความเปนจริงเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติและเปนเครื่องมือติดตามงาน
ใหสําเร็จตามความคาดหวัง 
ความเปนไปได (Feasibility) : ใหขอมูลและชวยวางแผนการศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษา
บรรลุเปาหมายของการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ เชน ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
รายวิชาท่ีตองเรียนและที่ควรเรียน การฝกงาน/การฝกประสบการณวิชาชีพท่ีจําเปน 
หรือปรับแผนการศึกษาใหมถาเห็นควร 
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วิธีการพบเพื่อใหคําปรึกษา (Meetings): ความถี่ของการนัดหมาย ชวงเวลาที่พบได 
ขอจํากัดของเวลา เชน ภาระงานดานบริหาร ตกลงวิธีการนัดหมายและวิธีการติดตอท่ี
สะดวกทั้งสองฝาย เชน ใช e-mail ใหรายช่ืออาจารยคนอื่นที่จะพบไดกรณีฉุกเฉิน  
การใหคําติชม/ขอมูลปอนกลับ (Feedback): บอกวิธีการทํางานของอาจารยใหนิสิต
นักศึกษารูลวงหนา เชน เวลาที่ตองการใชในการอานงานนิสิตนักศึกษา วิธีการ
วิพากษวิจารณ เชน ใหขอคิดกวางๆ หรือลงรายละเอียด ใหเขาใจถึงเจตนาดีของอาจารย 
รางขอเสนอโครงการ/รายงานวิทยานิพนธ (Drafts): ความสมบูรณ ความเรียบรอย และ
รูปแบบการพิมพงานที่สงใหอาจารยตรวจสอบ 
การตีพิมพและการนําเสนอผลงาน (Publishing and Presenting): ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการพิมพ วารสารวิชาการที่ควรสงผลงานไปตีพิมพ การประชุมวิชาการใน
สาขาวิชาท่ีควรเขารวมประชุม ในบางกรณีอาจจําเปนตองตกลงวิธีการระบุช่ือเจาของ
ผลงานถาวิทยานิพนธท่ีนิสิตนักศึกษาทําเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยท่ีอาจารยไดรับ
ทุนสนับสนุน  หรือมีขอกําหนดของมหาวิทยาลัยใหระบุ ช่ืออาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property): ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ ขอมูลท่ีรวบรวมเพื่อการวิจัย และ
ผลประโยชนท่ีเกิดจากการวิจัย (ถามี) 

หลังจากนั้นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรทําความเขาใจธรรมชาติของการวิจัย โดย
ช้ีแจงใหนิสิตนักศึกษารูวาการทําวิทยานิพนธเร่ิมจากการมีแนวคิดกวางๆ หรือเลือกประเด็นปญหา
ที่สนใจแลวจํากัดขอบเขตใหแคบลงจนไดคําถามการวิจัย จากนั้นจึงเลือกระเบียบวิธีการวิจัยที่ชวย
ใหคําตอบของการวิจัย แลวจึงเริ่มเขียนขอเสนอโครงการวิจัยหรือโครงรางวิทยานิพนธ ในขั้นตอนนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองทําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจธรรมชาติของการวางแผนวิจัยวาเปน
กระบวนการคิดทบทวนไปมาเพื่อเขียนคําถามการวิจัยใหรัดกุมและพิจารณาเลือกใชระเบียบวิธีการ
วิจัยที่ดีที่สุดตามแผนภูมิขางลางนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคิดหรือ
ประเด็นปญหา
กวางๆ              
(Idea or broad 
topic area) 

เลือกปญหา/ต้ัง
คําถามการวิจัยที่ดี
และรัดกุม (Well 
defined and 
delimited research 
problem/question) 

กําหนดวิธีการวิจัย
ที่เหมาะสม 
(Development of 
appropriate 
methodology) 

ยกรางขอเสนอ/
โครงราง
วิทยานิพนธ 
(Research 
proposal) 
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การเขียนโครงรางวิทยานิพนธตองใชเวลาและอาจตองยกรางหลายครั้ง อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธควรทําใหนิสิตนักศึกษาตระหนักวาการเขียนโครงรางวิทยานิพนธเร็วเกินไปเปน
อันตรายและเสียเวลาโดยใชเหตุ นิสิตนักศึกษาจะตองไมเร่ิมเขียนโครงรางวิทยานิพนธจนกวาจะได
อานเอกสารและงานวิจัยที่ไดคนความาอยางกวางขวาง ไดรวบรวมขอคิดเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่
สนใจจากนักวิชาการและนักวิจัย และใชเวลาคิดใครครวญเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําวิจัยและระเบียบวิธี
วิจัยที่จะใชมาแลวอยางรอบคอบ  

2) กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ 
เร่ืองยากที่สุดในการใหคําปรึกษา คือ การเลือกหัวขอวิทยานิพนธ บางครั้งอาจารยที่ปรึกษา

อาจตองชั่งใจวาจะเปนผูกําหนดหัวขอวิทยานิพนธให เพราะเห็นวานิสิตนักศึกษายังดอย
ประสบการณ หรือจะใหนิสิตนักศึกษาตัดสินใจเลือกประเด็นปญหาและหัวขอวิทยานิพนธดวย
ตนเอง ปญหาสําคัญคือการที่นิสิตนักศึกษาไมมีความคิดเลยวาจะทําวิทยานิพนธเร่ืองอะไร หรือไม
แนใจวาอาจารยจะเห็นดวยกับเรื่องที่สนใจ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงควรใหคําปรึกษาใน
ลักษณะที่จะชวยใหนิสิตนักศึกษามีความมั่นใจและเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาจ
แบงเปนขั้นตอนดังนี้ (James E. Mauch and Namgi Park, 2003: 42-43) 

ระยะที่หนึ่ง ขั้นสํารวจ (exploratory phase): หากนิสิตนักศึกษายังไมมีหัวขอที่สนใจ อาจารย
ท่ีปรึกษาควรชวยหาหัวขอท่ีนาศึกษา โดยใหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพงานวิจัยในสาขาวิชา 
ปญหาสําคัญ แหลงศึกษาและวิธีการคนควา เชน การคนขอมูลทาง electronic-assisted literature 
เพื่อรวบรวมงานในประเด็นปญหา (problem area) หลักๆ สําหรับเลือกหัวขอวิจัย และควรให
คําแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานวิทยานิพนธท่ีคาดหวังสําหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก  
ระยะที่สอง เนนปญหาการวิจัย (problem focus): นิสิตนักศึกษาอาจเลือกหัวขอได 2-3 หัวขอ 
หรืออาจมีประเด็นปญหาที่สนใจมากกวาหนึ่งเรื่อง อาจารยท่ีปรึกษาควรชวยนิสิตนักศึกษา
พิจารณาความสําคัญของแตละเรื่อง โดยการใหทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ระยะที่สาม กําหนดคําถามและสมมุติฐานการวิจัย: ใหนิสิตนักศึกษาลองเขียนคําถามและ
สมมุติฐานการวิจัยมาใหเพื่อนและอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา อาจารยท่ีปรึกษาไมควรช้ีนําเกินไป 
แตควรสรางบรรยากาศความรวมมือ (cooperative helpfulness) ชวยนิสิตนักศึกษาทําความ
กระจางเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษาและจํากัดขอบขายของงาน 

การเลือกหัวขอหรือปญหาการวิจัยที่ดีตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางเกณฑ 3 ดาน คือ 
เกณฑสวนบุคคล (Personal Consideration): นิสิตนักศึกษาสนใจปญหาที่เลือกศึกษาโดย
ปราศจากอคติหรือความลําเอียง มีความรูความสามารถดานวิชาการและงานวิจัยเพียงพอที่จะ
ศึกษาปญหา สามารถหาแหลงขอมูลและเครื่องมือการวิจัยท่ีจําเปน ตลอดจนมีเวลาและมีเงินทุน
เพียงพอท่ีจะทําวิจัยในเรื่องดังกลาว  
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เกณฑดานวิชาการ (Academic Consideration): ปญหาการวิจัยมีความสําคัญ ตรงกับสาขาวิชาท่ี
ศึกษา เปนงานวิจัยท่ีจะสรางองคความรูใหมหรือขยายพรมแดนความรูใหสาขาวิชา สงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาการ เปนงานวิจัยท่ีจะสรางหรือพัฒนาระเบียบวิธีการ/เครื่องมือการวิจัยใน
สาขาวิชา สามารถหาทรัพยากรและการสนับสนุนดานวิชาการ ไมขัดนโยบายของภาควิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย มีขนาดโครงการและขอบขายของการวิจัยพอเหมาะที่จะทําสําเร็จไดภายใน
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑดานสังคม (Social Consideration): ขอคนพบจากการวิจัยเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 
ชุมชนเฉพาะแหง หนวยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ หัวขอการวิจัยไมซ้ําซอนกับงานวิจัยของ
ผูอื่น และนักวิชาการ/นักวิจัยสามารถนํางานวิจัยท่ีศึกษาไปคนควาตอใหลึกซึ้งยิ่งข้ึนได 

3) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนงานที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับการเขียน
โครงรางวิทยานิพนธและการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ แตนาสังเกตวานิสิตนักศึกษาสวนใหญ
มักทํางานในสวนนี้ไดไมดีที่สุด เชน สรุปประเด็นจากเอกสารตางๆ มาเขียนตอกันโดยไมมีการสรปุ
หรือสังเคราะหกรอบแนวคิดที่จะนํามาใชในการวิจัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะชวยนิสิต
นักศึกษาไดโดยการแนะนํารายชื่อเอกสารที่ควรอานและใหตัวอยางที่ดีของการเขียนสรุปและ
สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทางใหนิสิตไดศึกษา อาจารยที่ปรึกษาชวยนิสิต
นักศกึษาในขั้นตอนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้ (Izabel Soliman, 1999.) 

• กํากับ (monitor) การทบทวนเอกสารและงานวิจัยเพื่อใหแนใจวา 
 
 
 

 

 
 
 
 

นิสิตนักศึกษาเลือกเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยท่ีจะทําวิทยานิพนธ 
นิสิตนักศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากหลายแหลง 
นิสิตนักศึกษามีขอสรุปประเด็นที่มีผูศึกษาแลวและประเด็นที่ยังไมมีผูศึกษาในเรื่องท่ีจะ
วิจัย 

• สํารวจกรอบแนวคิดของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 
ใหนิสิตนักศึกษาเขาใจวาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยไมใชการสรุปยอเอกสารหรือ
รายงานตางๆ มาเรียงกัน แตเปนกระบวนการที่จะชวยใหนิสิตนักศึกษาไดคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบงานวิจัยและเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 

• ชวยแกปญหาและกําหนดขอบขายของการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 
ระบุระยะเวลาที่จะรวบรวมเอกสาร 
เลือกงานที่เปนตัวแทนของเรื่องท่ีศึกษา ไมจําเปนตองศึกษางานทุกชิ้นอยางละเอียด 
กําหนดเกณฑการเลือกงานที่เกี่ยวของ 
ทําความกระจางเกี่ยวกับหัวขอการวิจัยซึ่งจะชวยใหมีจุดเนนในการคนความากขึ้น 
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• สนับสนุนใหคนควาดวยการคิด/เขียนแบบไตรตรอง (reflective/writing approach) โดยใหนิสิต
นักศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

สรุปยอเรื่องท่ีไดเรียนรูจากการคนควาเอกสาร 
เขียนขอคิดที่จะตองทบทวนหรือหาขอมูลเพิ่มเติม 
ระบุวาการคนควาทําใหเปลี่ยนความเขาใจเรื่องท่ีศึกษาหรือไม และจะเปลี่ยนเนื้อหา
งานวิจัยอยางไร 

• ทบทวนเอกสารเชิงวิพากษเพื่อใหนิสิตนักศึกษาแสดง 
จุดเนนที่จะนํามาใชกับงานวิจัยในเชิงทฤษฎี วิธีการวิจัย และผลผลิต (outcomes) 
เปาหมายที่ควรทําการประเมินเชิงวิพากษ และสังเคราะหงานวิจัยท่ีทํามาแลว 
ความครอบคลุมงานวิจัยและเอกสารหลักในเรื่องท่ีศึกษา 
การสรางกรอบแนวคิดและ/หรือระเบียบวิธีการวิจัยจากเอกสารและงานวิจัยท่ีทบทวน 

4) ออกแบบและกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย 
ส่ิงจําเปนในขั้นตอนนี้คือความเขาใจของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนดําเนินการวิจัย

ในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตตนไปจนถึงการสรุปอภิปรายผลและใหขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
กับความรูในระดับใชการไดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแตละวิธี 
นิสิตนักศึกษามักมีปญหาเลือกระเบียบวิธีที่ไมเหมาะสมกับปญหาการวิจัย ตองการใชระเบียบ
วิธีการวิจัยที่ไมเคยศึกษาในรายวิชามากอนแตหวังพึ่งอาจารยที่ปรึกษาใหช้ีนําการวิจัยไปตาม
ขั้นตอน อยางไรก็ตามอาจารยที่ปรึกษาตองไมลืมวาการทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการที่ชวยให
นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู ส่ิงที่ควรทํา คือ ใหโอกาสนิสิตนักศึกษาไปศึกษาหนังสือตําราวาดวย
ระเบียบวิธีการวิจัย ปรึกษาอาจารยที่เชี่ยวชาญ หรือกําหนดใหไปเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหากจําเปน 
ไมควรปลอยใหดําเนินการวิจัยตอไปโดยยังไมมีความรูความเขาใจเพียงพอ เพราะหากทําผิดพลาด 
อาจสายเกินไปที่จะแกไขในภายหลัง 

5) พัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ (Research Proposal) 
โครงรางวิทยานิพนธที่ดีเปนกุญแจสําคัญของการทําวิจัย S. Joseph Levine (2005) 

ใหขอคิดวาโครงรางวิทยานิพนธควรประกอบดวยเนื้อหา 3 บทแรกของรายงานการวิจัย คือหลักการ
และเหตุผล การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และวิธีดําเนินการวิจัย และกอนลงมือ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาควรใหนิสิตนักศึกษาตรวจสอบตนเองในประเด็น
ตอไปนี้  

ฉันไดอานและวิเคราะหงานวิจัยเรื่องอื่นๆ ท่ีศึกษาประเด็นปญหาเดียวกับหัวขอของฉันแลว 
ฉันไดศึกษาตัวอยางโครงรางวิทยานิพนธของคนอื่นๆ ท่ีศึกษาประเด็นปญหาที่ฉันทําหรือ
ใกลเคียงกันแลว 
ฉันเขาใจระเบียบวิธีและขั้นตอนดําเนินการวิจัยตางๆ ท่ีจะใชในวิทยานิพนธเปนอยางดี 
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ฉันมีความสามารถท่ีจะทําวิจัยตามขั้นตอนทุกขั้น 
ฉันไดเลือกพื้นที่ท่ีจะศึกษา กลุมตัวอยางของการวิจัย และไดศึกษาความเปนไปไดแลว 
ฉันมีแรงจูงใจและมุงมั่นท่ีจะทําวิจัยในหัวขอวิทยานิพนธเรื่องนี้ 

นิสิตนักศึกษาจํานวนไมนอยมีปญหาพัฒนาเคาโครงหรือขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
ซ่ึงที่จริง อาจเทียบไดวาเปนกระบวนการนําสิ่งที่คิดอยูมาเขียนเปนเอกสาร ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษา
อาจแนะนําใหเร่ิมตนดวยการเขียนคําตอบสั้นๆ สําหรับคําถาม 7 ขอตอไปนี้ (James E. Mauch and 
Namgi Park, 2003: 98)  

1) ช่ือวิทยานิพนธท่ีคาดวาจะใชคืออะไร จะเรียกวิทยานิพนธของตนเองวาอะไร 
2) นิสิตนักศึกษาตองการทําอะไร เมื่อทําเสร็จแลวจะไดความรู แนวปฏิบัติ หรือขอคิดอะไรบาง 

(ในขั้นนี้ไมจําเปนตองอยูในกรอบของทฤษฎี) 
3) ถาจะทําสิ่งท่ีตองการใหเสร็จตองมีข้ันตอนอะไรบาง วางขั้นตอนเปนลําดับไดอยางไร 

ตองการสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวิจัยอะไรบาง เพราะเหตุใด 
4) นิสิตนักศึกษาคิดวาตองการความชวยเหลืออะไรบางหากจะทําสิ่งท่ีตองการ เมื่อไร จะหา

ความชวยเหลือเหลานั้นไดอยางไร 
5) โครงการวิจัยท่ีจะทําไปเกี่ยวของกับคนอื่นนอกจากตนเองหรือไม อยางไร ใหคนเหลานั้นทํา

อะไร นานแคไหน ตองการคําอนุญาตเปนกรณีพิเศษหรือไม 
6) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลงมือทําสิ่งท่ีเสนอ จะเริ่มอยางไร การใชเวลาในแตละวันตั้งแตตนจนจบ

งานวิจัยจะเปนอยางไร  
7) เหตุใดจึงคิดวาจะสามารถแสดงใหเห็นไดวาไดทําสิ่งท่ีเสนอเสร็จลุลวงแลว จะพิสูจนใหคน

อื่นเห็นไดอยางไร 
นิสิตนักศึกษาที่มีปญหาในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธสวนใหญมักจะลงมือเขียน

ขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธเร็วเกินไปโดยไมไดใชเวลาคิดและคนควาประเด็นปญหาที่สนใจ
อยางเพียงพอ งานที่นําเสนอจึงไดรับการแกงานหลายครั้งจนอาจรูสึกทอถอย อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจึงควรใหคําแนะนําและกํากับดูแลใหศึกษาคนควาเรื่องที่จะทําการวิจัยจนมีความรู
ความเขาใจเปนอยางดีเสียกอนลงมือเขียนโครงรางวิทยานิพนธ ขณะเดียวกันก็ควรใหตัวอยาง
รูปแบบและวิธีการเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่ดีที่แสดงใหเห็นการเขียนที่มีความเปนเหตุเปนผล
อยางเชื่อมโยงกัน มีเครื่องมือใหนิสิตนักศึกษาไดประเมินทักษะการเขียนและการใชภาษาของตน
เพื่อไปพัฒนาทักษะที่จําเปน นอกจากนี้ตองระลึกวาเอกสารโครงรางวิทยานิพนธเปนผลงานของ
นิสิตนักศึกษา เมื่อตรวจงาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจชวยแกไขสํานวนภาษาไดบาง แตไม
ควรเอาสํานวนของตนไปเขียนใหแทน 
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6) ขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ 
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ (ซึ่งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปน

กรรมการดวย) มีหนาที่หลักในการประกันคุณภาพงานวิจัยและพิจารณาความพรอมของนิสิต
นักศึกษาที่จะลงมือดําเนินการวิจัยในสาขาวิชา โดยปกติ จะมีบทบาทดังตอไปนี้  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ใหขอแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัย 
ใหความเห็นชอบขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาซึ่งจะเปรียบเสมือน 
"พิมพเขียว" ของการวิจัย 
ตัดสินคุณภาพงานเขียนของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนเนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียน การใช
ภาษา การออกแบบวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มเติมความรูและทักษะที่จําเปนในการทําวิทยานิพนธ 
ใหความเห็นชอบรูปแบบการนําเสนอรายงานการวิจัยตามที่นิสิตนักศึกษาเสนอ หากเปน
รูปแบบที่ไมเปนไปตามคูมือของมหาวิทยาลัยตองพิจารณาเปนพิเศษ 
ดูแลใหไมมีการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและไมขัดตอจริยธรรมหรือนโยบายมหาวิทยาลัย 

ขอนาสังเกต คือ หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธที่จะไดรับการอนุมัติตองมี "ความใหม" 
สามารถดําเนินการได (manageable) และเปนงานที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
ที่สําคัญ คือ มีคุณคาในเชิงวิชาการและ/หรือสรางองคความรูใหแกสาขาวิชาในระดับหนึ่ง แสดงให
เห็นความเปนนักวิชาการของนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอกตองแสดง
ใหเห็นความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเอง แสดงใหเห็นความสามารถในการเลือกใชระเบียบ
วิธีการวิจัยไดอยางเหมาะสม  กับเปนผลงานที่มีคุณภาพในการแสวงหาคําตอบปญหาโดย
กระบวนการวิจัยและกระบวนการทางปญญา โดยปกติ คณะกรรมการจะประเมินคุณคาของ
วิทยานิพนธในเชิงวิชาการจากประเด็นตอไปนี้ (Gordon B. Davis, 2004) 

ความสําคัญของคําถาม ปญหา หรือสมมุติฐานการวิจัย หัวขอวิทยานิพนธควรเปนเรื่องใหม
ท่ีมุงอธิบาย แกปญหา ตรวจสอบหรือตรวจซ้ําคําถาม ปญหา หรือสมมุติฐานการวิจัย โดย
พิจารณาไดจากการวิเคราะหขอมูล การตีความขอมูล การออกแบบวิจัย หรือการกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การใชทฤษฎีในกระบวนการวิจัย ดําเนินการวิจัยบนฐานทฤษฎี (theory-based) โดยทฤษฎี
ท่ีใชอาจเปนทฤษฎีในสาขาวิชาที่ศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
การไดขอคนพบใหมหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้น ขอคนพบที่ไดจากวิทยานิพนธอาจทําให
มีขอมูลหลักฐานเพิ่มเติมท่ีจะหาคําตอบสําหรับประเด็นปญหาที่ยังมีขอขัดแยงกัน หรือเพิ่ม
ความนาเชื่อถือใหยอมรับหรือปฏิเสธความคิดความเชื่อท่ีมีอยูเดิม 
การใชระเบียบวิธีการวิจัยใหมหรือปรับปรุงขึ้นเพื่อทําการวิเคราะหหรือตีความขอมูล 
ระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใชชวยใหไดขอมูลสําคัญที่เพิ่มองคความรูในสาขาวิชา 
การสรางแนวคิดหรือทฤษฎีใหม หรือพัฒนาใหดีขึ้น เพิ่มความแข็งแกรงดานองคความรู 
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 การออกแบบหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือแนวคิดใหม เปนการนําเสนอผานกระบวนการ
ตรรกะ (reasoning) หรือการพิสูจนในสถานการณจริง 

นิสิตนักศึกษาจะมีความเครียดมากในขั้นตอนนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงควรทํา
ความเขาใจจุดมุงหมายและเจตนาที่ดีของการสอบโครงรางวิทยานิพนธซ่ึงเปนการทําความเขาใจ
รายละเอียดของงานวิจัยใหตรงกัน ในกระบวนการนี้นิสิตนักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีนําเสนองาน
วิชาการทั้งโดยวาจาและเอกสาร บางคนอาจตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธหลายครั้งกอนไดรับ
อนุมัติแตจะเปนผลดีเมื่อลงมือทําวิจัยภายหลัง กอนการสอบ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควร
ศึกษาขอกําหนดที่เกี่ยวของ เชน ระยะเวลาที่ตองสงเอกสารเคาโครงหรือขอเสนอโครงการวิจัยให
คณะกรรมการพิจารณา ขั้นตอนการนําเสนอและวิธีการสอบ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจชวย
สรางความมั่นใจ เชน ใหนิสิตนักศึกษาทดลองนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธใหอาจารยที่ปรึกษา
และเพื่อน ซักถามและวิพากษวิจารณกอนนําเสนอคณะกรรมการ 
 3.2.2 การใหคําปรึกษาในระยะหลังไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  
  1) กํากับดูแลความกาวหนาในการทําวิจัย 

เมื่อไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาที่หลักในการ
บริหารและกํากับดูแลใหนิสิตนักศึกษาดําเนินการวิจัยไปตามขั้นตอนที่ เสนอในโครงราง
วิทยานิพนธ และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ในชวงนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรใหนิสิต
นักศึกษาเขียนรายงานความกาวหนา (Progress Report) เปนลายลักษณอักษรซึ่งอาจควบคูกับการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธควรประกอบดวย
วัตถุประสงค ผลการดําเนินการวิจัยในชวงที่ผานมา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและการแกไข 
การดําเนินงานวิจัยที่จะทําตอไป ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองประเมินผลความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน รวมทั้งควรชี้แนวทางในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นใหนิสิตนักศึกษาดวย  

 2) ตรวจแกไขรายงานวิทยานิพนธ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาที่ดูแลใหรายงานที่เขียนไดมาตรฐาน ดวยการประเมิน

การเขียนรายงานวิทยานิพนธในภาพรวมเพื่อดูตรรกะ (logic) ของงาน อานรายงานวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณเพื่อใหคําวิจารณคร้ังสุดทาย วิพากษวิจารณ/ใหขอมูลปอนกลับที่สรางสรรคเกี่ยวกับ
รูปแบบ โครงสราง การตั้งประเด็นโตแยง การวิเคราะห ฯลฯ อาจารยที่ปรึกษาควรใหนิสิตนักศึกษา
วางแผนการเขียนวิทยานิพนธบทตางๆ จนไดรายงานฉบับสมบูรณ และใหเรียนรูวาสิ่งสําคัญที่สุด
ในการเขียนรายงานวิทยานิพนธ คือ "ความชัดเจน" (clarity) โดยนิสิตนักศึกษาตองรูวาเขยีนรายงาน
วิจัยเสนอกลุมใด และเมื่อนิสิตนักศึกษาสงรางรายงานวิจัย อาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบวา
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รายงานวิจัยที่นิสิตนักศึกษาเขียนตอบประเด็นเจ็ดประการขางลาง และใหขอสังเกตไปทบทวน
แกไขใหมในประเด็นตอไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 

ทําวิจัยเรื่องอะไร 
เหตุใดจึงเลือกศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ 
เกิดอะไรขึ้นบางในการศึกษาวิจัย 
ผลการวิจัยมีความหมายในเชิงทฤษฎีอยางไร 
ผลการวิจัยมีความหมายในเชิงปฏิบัติอยางไร 
ประโยชนสําคัญๆ ท่ีผูอานไดรับคืออะไร 
มีสิ่งใดบางที่ยังหาคําตอบไมได 

ส่ิงสําคัญประการหนึ่งในการใหคําปรึกษา คือ อาจารยไมควรเปนผู "ครอบงําความคิด" แต
ควรเคารพความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงควรทดสอบตนเองดวย
การตอบคําถามขางลาง หากตอบคําถามวา "จริง" ทุกขอ แสดงวาอาจารยกําลังจะคิดวางานวิจัยของ
นิสิตนักศึกษาเปนความคิดของตนเอง (R. G. Burgess, C. J. Pole and J. Hockey อางใน สุวิมล วองวาณิช  
และนงลักษณ วิรัชชัย, 2546: 68) 

1) อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูกําหนดแนวทางการแกไขปญหาและรูสึกวาวิธีการที่ใชในการ
แกปญหานั้นเปนวิธีท่ีถูกตอง 

2) อาจารยท่ีปรึกษาเกิดความรูสึกวานิสิตนักศึกษาไมสามารถคิดหาทางสรางสรรคงานของ
ตนเองไดและไมสามารถควบคุมกระบวนการทํางานดวยตนเองใหสําเร็จได 

3) อาจารยท่ีปรึกษาพอใจในความคิดของตนเองมากกวาความคิดที่เสนอโดยนิสิตนักศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษาตองดูแลใหเขียนวิทยานิพนธใหเสร็จตามกําหนดเวลา แตนาสังเกตวา
นิสิตนักศึกษามักใชเวลาเขียนนานกวาที่คาด ส่ิงที่จะชวยได คือ การกระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดและ
เขียนตลอดเวลามากกวาใชเวลาคิดนานๆ แลวจึงเขียน แนะนําหนังสือที่ควรอานเกี่ยวกับวิธีการ
เขียนรายงานวิทยานิพนธ กําหนดใหสงรางรายงานเปนระยะ หาวิธีการใหนิสิตเรียนรูมาตรฐานที่
คาดหวัง ซ่ึงในกรณีหลังนี้ อาจารยที่ปรึกษาอาจชวยไดโดยการใหคําติชมดวยความหวังดี มีความ
เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช้ีใหเห็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาทําไดดีและอธิบายเหตุผล หากให
แกไข ก็ควรระบุใหชัดเจนวาใหแกไขที่ใด เพราะเหตุใด และประเด็นที่ตองมีในรางที่แกไขใหม 
 S. Joseph Levine (2005) ใหขอสังเกตและขอแนะนําในการเขียนรายงานวิทยานิพนธวา 

นิสิตนักศึกษาที่มีปญหาเขียนรายงานวิทยานิพนธสวนใหญมักคิดวาตองเริ่มเขียนรายงาน
บทที่ 1 กอนแลวเขียนเรียงตามบท ท่ีจริงควรเริ่มเขียนรายงานสวนที่นิสิตนักศึกษาคิดวา
นาสนใจและเขียนไดดีท่ีสุดกอน และควรอานรายงานวิทยานิพนธท่ีมีวิธีการเขียนและมี
ระบบการนําเสนอที่ดีกอนสัก 2-3 เลม 
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นิสิตนักศึกษาสวนใหญมีปญหาดานทักษะการใชภาษา เชน ใชคําหลายคําในความหมาย
เดียวกัน ควรใหนิสิตนักศึกษาใชประโยชนจากการนิยามศัพท/คําท่ีใชในการวิจัย และใชคํา
เดียวกันทุกครั้งเพื่อไมใหเกิดความสับสน นอกจากนี้ยังใชภาษาคลุมเครือ ไมชัดเจน ซึ่งนิสิต
นักศึกษาบางคนหวังพึ่งอาจารยท่ีปรึกษาใหตรวจแกไขภาษาในรายงานใหดวย อยางไรก็ตาม
ยังมีขอถกเถียงกันอยูถึงแมวามหาวิทยาลัยสวนใหญจะมีหลักการวานิสิตนักศึกษา
เปนผูรับผิดชอบการเขียนรายงาน อาจารยท่ีปรึกษามือใหมท่ียังมีนิสิตนักศึกษาในความดูแล
ไมมากนักอาจมีเวลาตรวจภาษาและคําผิดให แตอาจารยท่ีปรึกษาอาวุโสจะเห็นวาสิ่งสําคัญกวา
คือการดูแลใหรายงานวิทยานิพนธเปนท่ียอมรับไดในทางวิชาการ/วิชาชีพ จึงเนนการให
คําปรึกษา/ดูแลมาตรฐานการดําเนินการวิจัยใหถูกตองตามหลักวิชามากกวาตรวจคําผิดและ
สํานวนภาษา อยางไรก็ตามสิ่งท่ีอาจารยท่ีปรึกษาชวยนิสิตนักศึกษาไดคือการชี้จุดออนใน
การเขียนและใหตัวอยางรายงานวิทยานิพนธท่ีดี เพื่อท่ีนิสิตนักศึกษาจะไดไมประสบปญหา
ภายหลังเมื่อตองเสนอรายงานใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือมหาวิทยาลัย หรือเมื่อ
ตองเขียนบทความวิชาการไปตีพิมพเผยแพร 
ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจรายงาน โดยอาจตกลงกันวาจะใหสงงานทีละบท หรือ
สงรายงานทั้งเลม ใหเพื่อนนิสิตนักศึกษาอาน/วิจารณ และแกไขงานใหเรียบรอยกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

การเขียนรายงานการวิจัยใหถูกตอง ชัดเจน และสื่อความหมายไดตามสิ่งที่ไดพบจริง
มีความสําคัญตอการประเมินคุณภาพของงานวิทยานิพนธ นอกจากทักษะดานการวิจัยและการคิด
วิเคราะห อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงควรแนะนําใหนิสิตนักศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นิสิตนักศึกษาที่ออนภาษาอังกฤษอาจจับใจความจากเอกสารตนฉบับไม
ถูกตองซึ่งเปนอันตรายในทางวิชาการหากมีการนําไปอางอิงและสงผลตอความนาเชื่อถือของ
วิทยานิพนธเลมนั้น นอกจากนี้ยังมีปญหาในการเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษ แมนิสิตนักศึกษาจะไป
จางมืออาชีพใหแปล แตบอยคร้ังพบวาใชศัพททางวิชาการไมถูกตองทําใหตองเสียเงินเปลา ดังนั้น 
แมอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมจําเปนตองตรวจคําผิดและสํานวนภาษาทั้งเลม แตควรไดอาน
งานกอนสงดวยเพราะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีช่ือและลายเซ็นของตนปรากฏในรายงาน
วิทยานิพนธ 

 3.2.3 การใหคําปรึกษาระยะการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 ในขั้นตอนนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาทเปนที่ปรึกษา (consultation role) 
และเปนผูประสานงาน (coordination role) กอนการสอบปองกันวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษา
ควรทําความเขาใจวาเปาหมายของการสอบวิทยานิพนธ คือ การใหนิสิตนักศึกษาแสดงใหเห็นวาได
ทํางานวิจัยมาอยางดีและมีการเตรียมตัวที่ดีสําหรับการนําเสนอผลงาน เปนกระบวนการพัฒนา
ความเปนนักวิชาการเพื่อประโยชนของนิสิตนักศึกษาเอง เพื่อที่จะไดสําเร็จการศึกษาอยางมี  "ภูมิรู 
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ภูมิปญญา" และ "ภูมิใจ" อาจารยที่ปรึกษาควรดูแลใหนิสิตนักศึกษาทํารายงานวิจัยใหสมบูรณ 
แนะนําขั้นตอนการสอบ ประเด็นสําคัญที่ตองนําเสนอ ขอบเขตและความเหมาะสมในการนําเสนอ 
ตลอดจนศึกษาขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน รูปแบบการพิมพรายงาน การติดตอคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ระยะเวลาที่ตองสงรายงานฉบับสมบูรณ  

ระหวางการสอบปองกันวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีอีกบทบาทหนึ่ง คือ 
เปนกรรมการตรวจสอบและประกันคุณภาพผลงานและมาตรฐานความรูของนิสิตนักศึกษาใน
สาขาวิชา การสอบวิทยานิพนธที่ดีควรมีบรรยากาศของการสัมมนาที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็น
เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดคิดทบทวนกระบวนการตางๆ ในการวิจัยใหกระจางและแกไขงานของนิสิต
ใหดียิ่งขึ้น อาจารยที่ปรึกษาจึงไมควรปกปองนิสิตนักศึกษามากเกินไปโดยการตอบคําถามของ
คณะกรรมการแทน ไมควรโตแยงคณะกรรมการ แตควรรวบรวมขอเสนอตางๆ มาพิจารณาแกไข
งานของนิสิตนักศึกษาใหดีขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งที่นิสิตนักศึกษาไมควรทําในขั้นตอนนี้ คือ 

 

 
 

 

 

สงรายงานใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทีละบท หรือสงรายงานใหกระชั้นชิดจนไมมี
เวลาอานเพียงพอ 
สงรายงานที่ทําแบบ "ขอไปที" พิมพรายงานไมเรียบรอย 
นําเสนอรายงานโดยใชเวลาอธิบายระเบียบวิธีการวิจัยมากเกินไปจนไมมีเวลากลาวถึง
ขอสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ตั้งทาไมรับฟงความเห็นของคณะกรรมการ ควรเปน "ผูฟง" ท่ีดี พยายามจับประเด็นเพื่อ
อธิบาย มีจุดยืน ไมคลอยตามไปทุกเรื่อง โดยระลึกวาคนท่ีรูและเขาใจกรอบแนวคิดและ
เนื้อหาที่นําเสนอในวิทยานิพนธดีท่ีสุด คือ นิสิตเจาของผลงาน  
ไมจดประเด็นตางๆ ท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ/ใหแกไขเพื่อนําไปปรับปรุงรายงาน
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

3.2.4 การใหคําปรึกษาระยะหลังการสอบวิทยานิพนธ 
หลังการสอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่สําคัญอีก 2 ประการ คือ ดูแลใหนิสิต

นักศึกษาแกไขรายงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการและสงรายงานวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด กับดูแลใหนิสิตนักศึกษานําสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไป
เขียนเปนบทความหรือเผยแพรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

ปญหาที่เกิดขึ้นคือนิสิตนักศึกษาอาจไมทราบวิธีการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการและบทคัดยอตามแบบที่วารสารตางๆ กําหนด อาจารยที่ปรึกษาจึงควรใหมีโอกาสฝกเขียน
บทความแบบตางๆ ใหเขาใจความแตกตางระหวางบทความทั่วไป เชน บทความลงหนังสือพิมพ 
บันทึกประจําวัน  กับบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารในประเทศ  (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารตางประเทศระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ รวมทั้งควรแนะนําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจความสําคัญของการเขียนบทคัดยอ 



 46

(abstract) ทั้งนี้ สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2544: 161-172) ใหความเห็นวาบทคัดยอตองสั้นกระชับแต
ไดใจความครบถวนวา "ทําไมจึงทํางานวิจัยเร่ืองนี้"  "ทําอะไร" "ทําอยางไร" และ "ไดผลอะไรบาง" 
เนื่องจากบทคัดยอมีหนาที่ 

"ทําใหคนอานรูวา paper นี้เกี่ยวกับอะไร เพื่อใหเขาตัดสินใจไดวาเขาตองการอาน
รายงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) หรือไม บทคัดยอเปนการ 'ยอความ' ของรายงานวิจัยฉบับเต็ม 
จึงตองมีขอมูลพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีนี้อยางสมบูรณ"  
เมื่อนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิจัยเสร็จแลว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองตรวจสอบ

ความถูกตองและความสมบูรณของบทความ  ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงสนับสนุนคาใชจาย 
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงเผยแพร เชน การประชุมวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หนวยงาน
ที่สนับสนุนการการตีพิมพผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษา  รายช่ือวารสารทางวิชาการที่สําคัญใน
สาขาวิชา ซ่ึงหากเปนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตควรใหรายชื่อวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (peer review) กอนการตีพิมพ ตลอดจนให
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการติดตอหนวยงาน/บรรณาธิการวารสารที่รับเผยแพรวิทยานิพนธ และ
หาทางสนับสนุนใหไดรับการตีพิมพหรือนําเสนอที่ประชุมวิชาการตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
 

ในภาพรวม จะเห็นวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาทและหนาที่สําคัญในทุก
ขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ ดังที่ Zora Singh และ Martijntje M. Kulski (2003) เสนอวาการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธเปนกระบวนการเรียนรูที่ไดรับการกํากับดูแลในทุกขั้นตอน เปนกระบวนการ
เรียนรูแบบองครวมที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง (holistic, student-focused approach) โดยอาจารย
ที่ปรึกษาเขาไปมีบทบาทแทรกแซงกระบวนการทําวิทยานิพนธอยางชัดแจง (explicit learning 
intervention process) เปนระยะดังนี้  

ขั้นกอนทําวิทยานิพนธ การพบกันครั้งแรกเปนจุดกําหนดความสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษา
กับอาจารยท่ีปรึกษา ในขั้นตอนนี้อาจารยตองเปนฝายเริ่ม (proactive) วางขอตกลงของการให
คําปรึกษา ทําความเขาใจความคาดหวังและวิธีการเรียนของนิสิตนักศึกษา ศึกษาความตองการ
การดูแลเอาใจใส (pastoral needs) การสรางความเปนมิตรและความไวใจจะงายข้ึนถาใหนิสิต
นักศึกษาติดตอไดสะดวก ใหรูวาสามารถพูดคุยอยางเปดอกเรื่องการเรียน อาจารยท่ีปรึกษาจึงทํา
หนาท่ีเหมือน "ครูฝกการเรียน" (learning coach) เปนเพื่อนรวมเรียน (learning partnership) ท่ีให
เกียรติ ไววางใจกัน 
ขั้นตอนแรก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแนะนําและชี้ชองทางใหนิสิตนักศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงท่ีเหมาะสม สิ่งสําคัญคืออาจารยท่ีปรึกษาควรใหกําลังใจและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหนิสิตนักศึกษาไดฝกทักษะการวิเคราะหและการคิดเชิงวิพากษเพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษาเลือก
หัวขอการวิจัยและทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
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ขั้นตอนที่สอง ใหนิสิตนักศึกษารูจักนักวิชาการทองถิ่น ชาติ และนานาชาติเพื่อจะไดเขาถึง
รายงานที่ยังไมตีพิมพและความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับหัวขอท่ีสนใจ ไดมีโอกาสพบพูดคุย
ขอความรูคําแนะนําจากนักวิชาการช้ันนําในวงการ สองขั้นตอนแรกนี้ชวยใหนิสิตนักศึกษาและ
อาจารยท่ีปรึกษาประเมินชองโหวขององคความรูในหัวขอซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสราง
โครงการวิจัยท่ีดี 
ขั้นตอนที่สาม ฝกใหนิสิตนักศึกษามีความรูทักษะดานระเบียบวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสม และใน
กรณีท่ีสมควร ใหโอกาสเขามารวมงานกับแหลงทุน เชน โรงงานเอกชน และดวยกระบวนการ
อภิปรายและประเมินผลอยางตอเนื่อง การใหคําปรึกษาที่ดีการจัดทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการ
เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหทางสถิติ นิสิตนักศึกษาจะสามารถออกแบบและดําเนินการวิจัย
ของตนเองได  
ขั้นตอนที่สี่ ซึ่งเปนขั้นตอนการเขียนรายงาน จึงเปนการใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาที่จะ
ทบทวนแผนงานทําวิทยานิพนธ แกไขปรับปรุงรายงานการวิจัยเบ้ืองตนและใหขอมูลยอนกลับ
ในเวลาอันควร 
ขั้นตอนสุดทาย อาจารยท่ีปรึกษาจะทําบทบาทเปนพี่เลี้ยง (mentor) เชน แนะนําและเลือกวารสาร
ท่ีควรตีพิมพบทความที่เกี่ยวกับงานของนิสิตนักศึกษา หรือการเขียนขอเสนอโครงการสําหรับ
คัดเลือกนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ นอกจากนี้ อาจารยท่ีปรึกษายังสนับสนุนนิสิตนักศึกษาได
ดวยการเสนอชื่อเขารับรางวัล ประกอบกับคํานิยมจากคณะกรรมการสอบ ซึ่งเปนการชวยให
นิสิตนักศึกษากาวเขาสูการเปนนักวิชาการในสาขาวิชาอยางเต็มตัว 

สําหรับกระบวนการทําวิทยานิพนธแบบองครวมที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธมีบทบาทเปนผูใหกระบวนการเรียนรูแบบแทรกแซงตามขั้นตอนตางๆ ผูเขียนได
นําเสนอเปนแผนภาพไวในหนาตอไป 
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อาจารยท่ีปรึกษา กระบวนการ นิสิตนักศึกษา 

แนะแหลงคนควา : เอกสาร นําไปสู ความเหมาะสมของ 
• เอกสารที่ใชคนควา 
• บรรณานุกรมอางอิง เลือก หัวขอที่จะศกึษาเปน

วิทยานพินธ 
คนหา เอกสารงานวิจัย 
ทบทวน เอกสารงานวิจัย 
ทําความรูจัก นักวชิาการชั้น
นําระดบัทองถิ่น - นานาชาต ิ

ทําความรูจัก ใหนสิิตคุนเคย
ผลงานนกัวิชาการชั้นนําระดับ
ทองถิน่ - นานาชาติ  

สงเสริม การมีสวนรวมใน
การประชุมวิชาการ 
ติดตอ ใหนิสิตพบ
นักวิชาการเปนการสวนตัว  

ใหการฝกฝน 
• ประเมินผลงาน/ใหขอมูล

ปอนกลบัอยางตอเนื่อง 
• สอนรายวิชาเพิ่มเติมตาม

จําเปน เชน สถิต ิ
• ฝกการเขียน/นําเสนอราย

งานวิจัย 
ติดตอ ขอการสนบัสนุนจาก
แหลงทุน 

อภิปราย/แกไข ขอเสนอ
โครงการ/รายงานวิจัย
เบื้องตน 
ปรับปรุง ข้ันตอนการทําวจิัย
หากจําเปน 
แจกแจง ความรูทีจ่ําเปนตอง
ศึกษาเพิม่เติม 
จัดหา สถานทีฝ่กปฏิบัติ

ออกแบบ การวิจัย 
เขียน ขอเสนอโครงการวิจัย 
สอบ เคาโครงวิทยานิพนธ 
ลงมือ ทําการวิจัย  

แกไขปรับปรุงและประเมิน 
ความถูกตอง/คุณคาของงาน 

ประเมิน วิธีวิจัย/ขอคนพบ 
ประเมิน การวิเคราะหสถิต ิ
แกไขปรับปรุง รายงาน 
สนับสนุน การตีพิมพผลงาน 

เขียน รายงานวิทยานิพนธ 
สอบ ปองกันวทิยานิพนธ 

เปนพี่เล้ียง ใหนิสิตนํา
ผลงานวิจัยตพีิมพเผยแพร 

เลือก วารสารวิชาการ 
แนะนํา ใหรวมประชุม
วิชาการระดับชาต/ินานาชาต ิ
แกไขปรับปรุง บทความ 
สงเสริม การตีพิมพเผยแพร 

เขียน บทความและเอกสาร
เสนอที่ประชุมวิชาการ 
ตีพิมพ บทความวจิัย 

สงเสริม คัดเลือกวิทยานพินธ
เพื่อรับรางวลั 

ประเมิน 
• คุณคาทางวิชาการ 
• คุณภาพงานวิจัย 
• ประโยชนที่ไดจากขอ

คนพบ 

รับปริญญา ไดรับการอนุมัติ
ตามระดบัการศกึษา  

แผนภาพที่ 3-2 การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธโดยกระบวนการเรียนรูแบบแทรกแซง (Learning  
Intervention Process) ปรับจากขอเสนอของ Zora Singh และ Martijntje M. Kulski 
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สรุปสาระสําคัญ 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาทหนาที่ทั้งในดานวิชาการและดานสังคม ตองทํา
หนาที่ทั้งดานบริหาร (administrative role) วิชาการ (academic role) ที่ปรึกษา (counseling role) 
และประกันคุณภาพ (quality assurance role) โดยทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงตองมีความ
รับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษา คณาจารยและเพื่อนรวมวิชาชีพ และสถาบันทั้งในระดับภาควิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษา มีหลาย
รูปแบบขึ้นกับปจจัยหลายดานโดยเฉพาะปจจัยดานบุคลิกลักษณะของนิสิต นอกจากนี้การทํา
บทบาทหนาที่และความสัมพันธดังกลาวยังเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการทําวิทยานิพนธใน
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บทที่ 4 
ปญหาและอุปสรรคในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

  
การทําวิทยานิพนธควรเปนประสบการณที่ดี เปนกระบวนการเรียนรูที่สรางสรรคสําหรับ

ทั้งอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาในความดูแล อยางไรก็ตามปรากฏวานิสิตนักศึกษาจํานวน
ไมนอยโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอกประสบปญหาในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จ
การศึกษาชากวาที่ควรหรือไมสําเร็จการศึกษาเลยแมวาจะมีผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรและผล
การสอบวัดคุณสมบัติอยูในเกณฑดีก็ตาม จนไดรับการขนานนามวาเปน "พวกทําไดทุกอยางยกเวน
วิทยานิพนธ" ("ABD" - All But Dissertation) ปญหาดังกลาวมีสาเหตุจากปจจัยหลายดาน ดังเชนที่ 
Lester F. Goodchild และคณะ (1997: 7) ไดระบุวากระบวนการทําวิทยานิพนธขึ้นกับสภาพแวดลอม
ระดับมหภาค (macroenvironment) คือ สังคม (society) และ มหาวิทยาลัย (university) กับสภาพ 
แวดลอมระดับจุลภาค (microenvironment) คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (dissertation advisor) 
และนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร (candidate)  

จากการประมวลเอกสาร งานวิจัย และประสบการณในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
ผูเขียนสรุปปญหาและอุปสรรคในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธไดดังนี้ 
 
4.1  ปญหาและอุปสรรคดานหลักสูตร 

4.1.1  ความไมชัดเจนของ "มาตรฐาน" และ "คุณภาพ" วิทยานิพนธ 
มาตรฐานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอกมักระบุหลักเกณฑไว

กวาง ๆ แตเพียงวาวิทยานิพนธตองมีความใหม (originality) ความลุมลึกทางวิชาการ (scholarly depth) 
และความสําคัญ (significance) ปญหาแรกของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจึงเริ่มตั้งแตการทํา
ความเขาใจหลักเกณฑดังกลาวอยางเปนรูปธรรม แตจริงๆ แลวก็อาจเปนไปไดทีเดียววา "ไมมี
วิทยานิพนธเลมใดจะอางไดอยางเต็มปากวาเปนงานใหมที่แทจริง" (Pat Cryer, 1997) อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงตองตอบคําถามที่ไมมีคําตอบที่แนนอนเลยวา "ความใหม" "ความลุมลึก"     
"ความสําคัญ" ที่มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาคาดหวังคืออะไร นอกจากนี้ยังตองอธิบายใหเห็น
วาวิทยานิพนธปริญญาโทและปริญญาเอกแตกตางกันอยางไร และตนจะชวยใหนิสิตนักศึกษาที่
สวนใหญยังเปนนักวิจัย "มือใหม" สรางผลงานที่มี "ความใหม" "ความลุมลึก" และ "ความสําคัญ" 
ตามคาดหวังภายในระยะเวลาการศึกษาที่จํากัดไดอยางไร ในกรณีนี้ หากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตั้งความคาดหวังไวสูงเกินไป นิสิตนักศึกษาก็อาจไมสําเร็จการศึกษา แตหากตั้งความ
คาดหวังไวต่ําเกินไป ผลงานที่นําเสนออาจมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานซึ่งก็จะกระทบถึงชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยได 
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4.1.2 ขอจํากัดดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย 
แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับใหมมี

ความยืดหยุนมากดังไดกลาวถึงมาแลวในบทที่ 1 นิสิตนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาแบบทํา
วิทยานิพนธอยางเดียวที่เรียกกันวาแบบ "วิจัยลวน" หรือแผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาควบคูกับ
การทําวิทยานิพนธ และหากจะศึกษาตอระดับปริญญาเอก นิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สามารถศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาเอกไดเลยโดยไมตองผานปริญญาโทมากอน โครงสราง
หลักสูตรดังกลาวมีขอดี แตการบริหารหลักสูตรในทางปฏิบัติมีปญหาที่สงผลถึงการทําวิทยานิพนธ
บางประการ คือ 

1) จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธในหลักสูตร นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาตอปริญญาขั้นสูง
ในหลักสูตรแบบ "ตอยอด" ซ่ึงผานการศึกษาสาขาวิชาเดียวกันอยางตอเนื่องโดยทั่วไปนาจะมีพื้น
ความรูดานวิชาการและวิจัยเพียงพอสําหรับการทําวิทยานิพนธ อยางไรก็ตามหลักสูตรจํานวนไม
นอยโดยเฉพาะหลักสูตรสหสาขาวิชา (interdisciplinary) อาจรับนิสิตนักศึกษาตางสาขาวิชามา
ศึกษาตอ นิสิตนักศึกษาเหลานี้จึงตองเริ่มตนศึกษาองคความรูและระเบียบวิธีการวิจัยของสาขาวิชา
ใหม แตหากพิจารณาโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานฉบับใหมจะเห็นวานิสิตนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอกที่สําเร็จปริญญาโทจากสาขาวิชาอื่นอาจเรียนรายวิชาเนื้อหาเพิ่มอีกเพียง 12 
หนวยกิตหรือประมาณ 4-6 รายวิชาก็สามารถทําวิทยานิพนธจํานวน 36 หนวยกิตไดแลว หากสําเร็จ
การศึกษาปริญญาโทในแผนการศึกษาแบบ ข ซ่ึงไมมีการทําวิทยานิพนธจะยิ่งไมมีพื้นฐานความรู
ดานวิจัย เมื่อเปนเชนนี้จึงมีประเด็นปญหาวาจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตรสราง
ความพรอมดานวิชาการและการวิจัยใหอยางเพียงพอสําหรับการทําวิทยานิพนธที่ดีหรือไม ปญหา
ในการใหคําปรึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพมาตรฐานจึงไมไดมีเฉพาะ
ปญหาดานกระบวนการแตเปนปญหาในเชิงโครงสรางดวย  

2) คุณสมบัติดานวิจัยของนิสิตนักศึกษาที่รับเขาศึกษา นิสิตนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาจําเปนตองมีพื้นฐานดานวิชาการที่จําเปนสําหรับการทําวิทยานิพนธตามหลักสูตร 
การกําหนดคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาเพื่อคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับแผนการศึกษา
ในแตละแบบจึงเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ Gordon B. Davis (2004) แบง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนหลักสูตรสําหรับผูมีประสบการณ (mid-career program) กับหลักสูตร
สําหรับผูมีประสบการณนอยหรือไมมีประสบการณ (entry-level program) แผนการศึกษาแบบวิจัย
ลวน (ปริญญาโทแบบ ก 1 ปริญญาเอกแบบ 1) ซ่ึงเทียบไดเปน mid-career program เหมาะกับผูที่มี
ประสบการณและมีผลงานที่แสดงความสามารถในเชิงวิชาการและวิจัยเปนอยางดี สวนหลักสูตรที่
มีรายวิชาและทําวิทยานิพนธ (ปริญญาโทแบบ ก 2 ปริญญาเอกแบบ 2) เปน entry-level program จะ
เหมาะกับผูที่อาจมีประสบการณวิจัยนอยหรือไมมีเลย แผนการศึกษาแบบ "วิจัยลวน" จึงตองการ
กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู ทักษะ และประสบการณดานการวิจัยสูงกวา
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แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ ปญหาอุปสรรคในการใหคําปรึกษาวิทยานพินธจงึ
อาจเริ่มมาตั้งแตตนโดยการรับนิสิตนักศึกษาไมเหมาะสมกับแผนการศึกษา โดยเฉพาะหากเปน
หลักสูตร mid-career program แตนิสิตนักศึกษามีคุณสมบัติเหมาะกับ entry-level program ซ่ึงอาจ
ทําใหสําเร็จการศึกษาชากวาเวลาที่กําหนดหรือไมสําเร็จการศึกษา  

โดยปกติมหาวิทยาลัยหรือคณะจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการเขาศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทและเอกในแผนการศึกษาตางๆ อยูแลว เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ
คุณสมบัติขั้นต่ําดานภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะครุศาสตรบางหลักสูตรกําหนดให
ผูสมัครเขาศึกษาสอบพื้นฐานความรูดานการวิจัยหรือ Great R ซ่ึงวัดการคิดอยางมีเหตุผล (logical 
thinking) ใหไดคะแนนไมต่ํากวาหลักสูตรกําหนด อยางไรก็ตามปจจุบันมหาวิทยาลัย/คณะตอง
เผชิญกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ผลักดันใหตองตัดสินใจลดหยอนเกณฑการคัดเลือก
ผู เขาศึกษา อาทิ จํานวนผูสมัครเขาศึกษาที่ลดลงอยางตอเนื่อง กระแสการแขงขันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดรับสมัครนิสิตเขาศึกษาเชิงรุกในรูปแบบตางๆ เปนตน การลดหยอนเกณฑ
การคัดเลือกจึงอาจนํามาสูปญหาการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพมาตรฐานไดในทายที่สุด หาก
มหาวิทยาลัย/คณะไมมีกระบวนการพัฒนาพื้นฐานดานวิชาการและการวิจัยที่จําเปน  

3) การเตรียมความพรอมดานการวิจัยสําหรับนิสิตนักศึกษา การศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกแตกตางจากระดับปริญญาตรี โดยมีการจัดแผนการศึกษาตามความสนใจและความ
ตองการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของนิสิตแตละคนเปนการเฉพาะ (tailor-made program of study) 
ในทางปฏิบัติ นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตองเสนอโครงการศึกษาประกอบดวย
รายวิชาเรียนและหัวขอวิทยานิพนธใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหความเห็นชอบวา
เปนโครงการศึกษาที่เตรียมความพรอมดานความรู ประสบการณวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาได
เพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ รวมทั้งอาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหดวย แตจากการ
ประมวลปญหาในขั้นตอนนี้พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ นิสิตนักศึกษาไมสามารถเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธได เสนอหัวขอวิทยานิพนธที่ไมไดตั้งใจจะทําการศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงหัวขอ
วิทยานิพนธไปศึกษาประเด็นปญหาที่ตางไปจากหัวขอเดิม ทําใหการเรียนรายวิชาและการฝก
ประสบการณวิจัยไมสอดคลองกับปญหาการวิจัยที่เลือกมาศึกษาเปนวิทยานิพนธ  

4) การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษาจะทําวิทยานิพนธไดดีหาก
ไดรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ และความสนใจประเด็น
ปญหาการวิจัยตรงกัน มหาวิทยาลัยในตางประเทศจํานวนมากจึงคัดเลือกผูเขาศึกษาโดยพิจารณา
ความพรอมและความเชี่ยวชาญ (expertise) ของคณาจารยในหลักสูตร ผูสนใจเขาศึกษาตองเสนอ
โครงการวิจัยที่จะทําเปนวิทยานิพนธมาใหพิจารณาและจะรับเขาศึกษาหากอาจารยในหลักสูตรที่มี
ความเชี่ยวชาญตรงกับประเด็นปญหาของการวิจัยรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แตนาสังเกต
วามหาวิทยาลัยในประเทศไทยไมไดใชเกณฑพิจารณาดังกลาวอยางจริงจังแมแตการรับนิสิต
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นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบวิจัยลวน บางมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสมัครเสนอโครงการวิจัยมา
ใหพิจารณา แตบอยครั้งจะพบวาประเด็นปญหาในวิทยานิพนธที่ศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
เปนคนละเรื่องกัน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจไมมีความลุมลึก
หรือความเชี่ยวชาญ (expertise) ตรงกับวิทยานิพนธ ทําใหมีปญหาในการใหคําปรึกษาและทํางาน
รวมกัน ยิ่งกวานั้น ในไมชานี้มหาวิทยาลัยช้ันนําหลายแหงจะตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเนื่องจากการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ 
ทําใหมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญสูงจํานวนนอยลง 

5) นวัตกรรมการเรียนสอนและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ไมไดหมายความวาคณาจารยใหความสําคัญกับภารกิจดานการวิจัยมากกวาภารกิจดานการสอนและ
การผลิตบัณฑิต แตหมายความวามีการใหประสบการณดานการวิจัยในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยดวย 
อาทิ จัดการเรียนการสอนบนฐานการวิจัย (research-based instruction) นอกจากนี้ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยียังทําใหมีนวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน เชน e-learning การใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธและการสอบปองกันวิทยานิพนธสามารถดําเนินการทางไกลผานสื่ออีเล็กทรอนิกสได
เชนกัน แตแมจะมีขอดีหลายประการ เทคโนโลยีก็ไมสามารถทดแทนการใหคําปรึกษาที่นิสิต
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดพบกันโดยตรงได หากไมมีระบบการจัดกิจกรรม
ดังกลาว การทําวิทยานิพนธใหไดมาตรฐานคุณภาพจะเปนไปไดยาก 

4.1.3  กลไกควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนกลไกหนึ่งที่ใชควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธและ
เปนตัวช้ีวัดสําคัญประการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอกตามเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ประกาศดังกลาวครอบคลุมเงื่อนไขและเงื่อนเวลาสําหรับกระบวนการทําวิทยานิพนธ
ทุกขั้นตอนตั้งแตระยะกอนเสนอขออนุมัติทําวิทยานิพนธไปจนถึงระยะการสอบและการเผยแพร
วิทยานิพนธ เชน คุณวุฒิของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) การวัดความพรอมในการทําวิจัยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยการสอบวัด
คุณสมบัติ (qualifying examination) การตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก การสอบวิทยานิพนธระบบเปดใหผูสนใจเขารวมฟง และการกําหนดใหนิสิต
นักศึกษาปริญญาเอกเผยแพรสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเปนภาษาตางประเทศกอนสําเร็จการศึกษา 
เปนตน สวนการควบคุมคุณภาพการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธก็มีเงื่อนไขกําหนดไวเชนกัน
ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดไวเฉพาะเงื่อนไขดานจํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแล อยางไรก็ตาม 
กลไกควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธยังมีปญหาที่สําคัญ คือ 
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1) ขาดกลไกตรวจสอบ (monitoring mechanism) ท่ีมีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบ
บอยครั้ง คือ มหาวิทยาลัยยังขาดการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กําหนดไว
เปนกลไกควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธอยางจริงจัง สงผลใหการ
ดําเนินการไมเปนไปตามเงื่อนไข เชน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีนิสิตนักศึกษาในความดูแล
เกินจํานวนที่กําหนด เปนตน นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวากลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดสวนใหญเปน
กลไกที่ใชสําหรับควบคุมขั้นตอนการศึกษาเพื่อใหสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร แตไม
มีหลักประกันในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับมาตรฐานการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธหรือมาตรฐานการ
ประเมินผลสอบวิทยานิพนธ การดําเนินการดังกลาวจึงขึ้นกับภาควิชา/สาขาวิชาที่ศึกษา และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแตละชุดซึ่งอาจมีเกณฑมาตรฐานตางกัน 

2) กลไกควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธสําหรับแผนการศึกษาแบบ "วิจัยลวน" กลไก
ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนเกณฑกลางไมไดจําแนกหลักเกณฑ
สําหรับแผนการศึกษาแบบ "วิจัยลวน" และแผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชากับวิทยานิพนธ เกณฑ
ดังกลาวอาจเหมาะสมกับแผนการศึกษาแบบหลังซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วไปเปดสอนอยู แตปจจุบันมี
การเปดหลักสูตรแผนการศึกษาแบบ "วิจัยลวน" ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากขึ้น 
จึงจําเปนตองมีกลไกและกระบวนการควบคุมคุณภาพเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ก็พบวามี
เพียงขอกําหนดกวางๆ สําหรับหลักสูตรประเภทนี้ คือ 

"สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด" 
ปญหาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจึงอาจเกิดขึ้นไดหากไมมีมาตรฐานกลางสําหรับ

แผนการศึกษาแบบ "วิจัยลวน" ขอนาสังเกต คือ มหาวิทยาลัยมักเห็นวาคณะและภาควิชาที่ไดรับ 
การอนุมัติใหเปดแผนการศึกษาแบบ "วิจัยลวน" ควรเปนผูวางหลักเกณฑและกลไกควบคุมคุณภาพ
วิทยานิพนธ แตคณะ ภาควิชา และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวนหนึ่งกลับตองการให
มหาวิทยาลัยวางมาตรฐานกลางเปนแนวทางของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
 4.1.4 การสรางบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ที่เอื้อตอความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เชน วัสดุครุภัณฑที่จําเปน
สําหรับการวิจัยแบบการทดลอง หองเรียน หองพักนิสิตนักศึกษาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยสําหรับการ
คนควาขอมูล ศูนยบรรณสารสนเทศที่มีเครือขายขอมูลกวางขวางและมีบุคลากรใหความชวยเหลือ
ทั้งในและนอกเวลาราชการ ศูนยพัฒนาทักษะดานการใชภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่
จะชวยใหนิสิตนักศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนและการนําเสนอผลการวิจัย ตลอดจนการจัดทํา
วารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติใหนิสิตนักศึกษาไดมีแหลงเผยแพรวิทยานิพนธตอ
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สังคม วงการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อวิทยานิพนธที่นิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาไดรวมกัน
ดําเนินการมาเปนเวลานานจะไดมีโอกาสเผยแพรอยางกวางขวาง ไม "ขึ้นหิ้ง" อยางไรก็ตาม การสราง
บรรยากาศในการทําวิจัยตามที่คาดหวังไวนี้ยังมีอุปสรรคอยูมาก เชน ขอจํากัดดานงบประมาณ 
ขั้นตอนราชการ และการประสานงานระหวางหนวยงาน เปนตน 

 
4.2  ปญหาและอุปสรรคดานนิสิตนักศึกษา 

ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษามีหลายดานทั้งปญหาดานวิชาการและปญหา
สวนตัว เมื่อทบทวนรายงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตไทยพบวามีปญหาตอไปนี้  (สุธรรม อารีกุล 
และคณะ, 2540 อางใน สุภาพ ณ นคร และคณะ, 2547: 8) 

1) ปญหาเกี่ยวกับความสามารถทางภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในสวนของ
ภาษาไทยพบวาการสื่อขอความทางการเขียนเพื่อใหเกิดความเขาใจอยูในระดับไมนาพอใจ 
ในสวนของภาษาอังกฤษพบวาการพูดเพื่อสื่อขอความอยูในระดับออน บัณฑิตท่ีสามารถใช
ภาษาอังกฤษไดดีมีไมมากนัก 

2) ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคานิยมหลายประการที่ไมเอื้อตอการดําเนินชีวิตใน
อนาคต เชน ความอดทน 

3) ปญหาดานความรูความสามารถทางดานวิชาการ เชน ขาดความสามารถในการประยุกต
วิชาการสูสภาพความเปนจริงของสังคม ขาดการสรางสรรคในทางวิชาการ แสดงออกถึง
ความไมเทาทันในวิทยาการใหมๆ ในศาสตรสาขานั้นๆ 

4) ปญหาดานการขาดความสามารถในเชิงการคิดวิเคราะห และการคิดในเชิงบูรณาการ การมอง
ประเด็นปญหา ตลอดตนวิธีการแกปญหา มักจะมีความคิดแบบแยกสวน 

5) ปญหาในดานการขาดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
6) ปญหาการขาดนิสัยการใฝรู พบวา ความรูรอบตัวหรือความรูท่ัวไปทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมของบัณฑิตยังมีไมมากพอ 
สําหรับปญหาในการทําวิทยานิพนธนั้น ผูเขียนไดสัมภาษณนิสิตนักศึกษากลุมหนึ่งและ

รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ (David  Sternberg, 1981; Varun Grover, 2001; Gordon B. 
Davis, 2004) แลวเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธในทุกขั้นตอน และ
ปญหาที่เกิดจากคุณลักษณะสวนตัวของนิสิตนักศึกษา ดังนี้  

 
4.2.1 ปญหาที่เก่ียวกับกระบวนการทําวิทยานิพนธ 

1) การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ปญหาสําคัญที่พบมากที่สุด คือ การเสนอ
หัวขอวิทยานิพนธซ่ึงเปนขั้นตอนแรก และเปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธไดอยางดี 
ดังคํากลาวที่วา “A question well-stated is a question half-answered” อยางไรก็ตามนาแปลกใจที่
นิสิตนักศึกษาจํานวนมากคิดหัวขอวิทยานิพนธไมไดเลย แมจะไดเรียนรายวิชาเฉพาะสาขามา
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ระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตาม โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาปริญญาเอกที่พยายามจะคิดหัวขอที่มี 
"ความใหม" ทําใหเกิดปญหาวานิสิตนักศึกษาบางคนเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
หลายครั้งแตไมผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เมื่อประมวลปญหาของ
นิสิตนักศึกษาในการเสนอหัวขอวิทยานิพนธจะพบวามีลักษณะหลายประการ คือ 

 

 
 
 

 
 

 

 

ไมมีประเด็นปญหาที่สนใจแนนอน มีความสนใจหลายเรื่อง เปลี่ยนหัวขอการวิจัยเกือบ
ทุกครั้งท่ีมาพบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ไมเคยปรึกษาหารือเรื่องท่ีจะทําวิทยานิพนธกับอาจารยในสาขาวิชาเพื่อดูความเปนไปได 
เสนอหัวขอไมตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา 
เสนอหัวขอโดยยังไมไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาอยางดี คนควาเอกสารไม
กวางขวาง ไมลึกซึ้งพอ หรือไมทันสมัย 
เสนอประเด็นปญหาการวิจัยท่ีไมมีความสําคัญหรือไมมีความลุมลึกเพียงพอ 
เสนอหัวขอทําวิทยานิพนธท่ีเปนไปไดยาก (unrealistic) หรือมีขอบเขตกวางขวางจนอาจ
ดําเนินการไมเสร็จในระยะเวลาตามหลักสูตร (unmanageable) 

เมื่อระยะเวลาการศึกษาผานไปจนใกลถึงกําหนดที่ตองไดรับการอนุมัติหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ จึง "ควา" หัวขอวิทยานิพนธที่ดูเหมือนจะทําใหสําเร็จการศึกษาไดมากที่สุดมาเสนอ
เปนโครงรางวิทยานิพนธ ทั้งที่หัวขอดังกลาวเปนประเด็นปญหาที่ไมอยูในความสนใจของตนและ
ยังไมไดทําการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของใหลึกซึ้งครอบคลุม ทําใหกรอบแนวคิดทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีวิจัยไมชัดเจน อีกทั้งไมไดคิดถึงขอจํากัดดานตางๆ ในการทํางานวิจัยหัวขอดังกลาวให
สําเร็จ สวนโครงรางวิทยานิพนธ (research proposal) ก็เสนอมาแตเพียงกรอบความคิดกวางๆ 
บอยคร้ังไมมี "ปญหาการวิจัย" (research problem) หรือเขียนมาคลุมเครือ ระเบียบวิธีการวิจัย 
(research methodology) ไมชัดเจนหรือไมเหมาะสมกับปญหาการวิจัย ลักษณะการเขียนไมมีการ
เชื่อมโยงความคิดอยางเปนเหตุเปนผล (logic) แตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธจําใจตองใหผานไปดวยขอจํากัดดานเวลา การเริ่มตนที่
หละหลวมเชนนี้จะนําไปสูปญหาการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนตอไป  

สาเหตุของปญหาดังกลาวสวนใหญเกิดจากความสามารถในการทบทวนเอกสารและ
ความรูดานระเบียบวิธีวิจัย สาเหตุที่พบบอย คือ 

อานไมพอ (inadequate reading) คนควาเอกสารไมกวางขวาง ไมลึกซึ้ง ไมทันสมัย ไม
คนควางานในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของท่ีจะชวยใหเขาใจประเด็นปญหาดีข้ึน นิสิตนักศึกษาบาง
คนอาจไม รู แหล งคนคว าหรือไมมี วิ ธี ก ารคนคว าที่ ดี  หรือมีข อจํ ากั ดอื่ นๆ  เชน 
ภาษาตางประเทศ  
ขาดการบูรณาการความคิด (lack of conceptual integration) นําขอมูลท่ีไดจากการคนควา
มาเขียนตอกันโดยไมมีการสังเคราะห 
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ไมสามารถเสนอความคิดที่ไดจากการสังเคราะหใหเขาใจได (difficulty articulating the 
integrated literature) บางครั้งนิสิตนักศึกษาเขาใจประเด็นที่ศึกษาคนความาเปนอยางดี 
แตไมสามารถเขียนออกมาได หากเปนเชนนี้ นิสิตนักศึกษาจะมีปญหาการเขียนรายงานไป
จนตลอดการทําวิทยานิพนธ 
ขาดความรูความเขาใจระเบียบวิธีการวิจัย (little understanding of basic research 
methodology) ไมมีความรูความเขาใจระเบียบวิธีวิจัยหรือเขาใจนอย  
เลือกระเบียบวิธีการวิจัยไมเหมาะสม (inappropriate choice of methodology) เลือกวิธีการ
ไมเหมาะกับปญหาการวิจัยเพราะไมรูวามีระเบียบวิธีท่ีดีกวา หรือจงใจใชระเบียบวิธีวิจัยท่ี
คุนเคยหรือใชงาย หรือเลือกระเบียบวิธีท่ีจะดึงความสนใจในการพิจารณาโครงการแตไมมี
ความรูความเขาใจเพียงพอ 
ไมสามารถแสดงระเบียบวิธีการวิจัยไดอยางถูกตอง (inability to articulate the research 
methodology adequately) เปนปญหาทั้งดานการดําเนินการวิจัยและการเขียนรายงาน 

สวนปญหาที่พบในการเขียนเอกสารโครงรางวิทยานิพนธ ที่พบบอย คือ 
รูปแบบการเขียนและนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ (style and presentation of the 
research proposal) ไมชัดเจน สับสน เขาใจยาก 
การวางเคาโครงเสนอแนวคิด (structure) เอกสารที่นําเสนอในแตละตอนไมเชื่อมโยง
ความคิดอยางเปนเหตุเปนผล (logical chain of ideas) 
การใชภาษา (language and grammar) นิสิตนักศึกษามีทักษะดานภาษาจํากัด ทําใหมีปญหา
การเขียนรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2) การดําเนินการวิจัยตามขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ นอกจากความไมชัดเจนของ

ประเด็นปญหา ระเบียบวิธีและการออกแบบวิจัยที่เสนอในโครงรางวิทยานิพนธแลว นิสิตนักศึกษา
บางคนยังเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยที่ไมมีความรูความชํานาญเพียงพอหรือไมมีความถนัด ทําใหมี
ปญหาในการดําเนินการวิจัย นิสิตนักศึกษากลุม ABD (All But Dissertation) ระบุวาอุปสรรคสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ ความไมพรอมของผูเรียน (candidates' unpreparedness) แมวาจะไดเรียนรายวิชา
การวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งทําใหไดความรูทางทฤษฎีและผานการฝกหัดเบื้องตน แตนิสิต
นักศึกษาก็ยังขาดความมั่นใจเมื่อตองลงมือเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย
ดวยตนเอง หรือพบวาเนื้อหารายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรไมไดชวยฝกทักษะการวิจัยเทาที่จําเปน 
บางคนมีความเขาใจผิด คิดวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะเปนผูสอนระเบียบวิธีการวิจัยและ
ตรวจแกไขงานใหทุกอยางระหวางการทําวิทยานิพนธ จึงคอยความชวยเหลือจากอาจารยแทนที่จะ
ชวยเหลือตนเองดวยการขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมหรือขอคําปรึกษาจากผูชํานาญการเฉพาะดาน 
ยิ่งหากอาจารยไมมีเวลาใหคําปรึกษาหรือไมไดใหกําลังใจเทาที่คาดหวัง นิสิตนักศึกษาบางคนอาจ
หยุดทําวิทยานิพนธตอไปได นอกจากนี้ยังพบวานิสิตนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาจํานวนหนึ่งมี
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ปญหาดานการบริหารเวลาและความตอเนื่องในการทําวิทยานิพนธ สวนใหญเปนผูที่ขอกลับไป
ทํางาน และขาดการติดตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนเวลานาน กลับมาพบอีกครั้งเมื่อใกล
ครบกําหนดระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร สุดวิสัยที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะใหคําปรึกษา
หรือความชวยเหลือใหสําเร็จการศึกษาได 

3) การเขียนรายงานและการสอบปองกันวิทยานิพนธ นอกจากทักษะดานระเบียบ
วิธีการวิจัยแลว นิสิตนักศึกษาหลายคนยังมีปญหาดานภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเปน
ทักษะสําคัญอีกประการหนึ่งของการทําวิทยานิพนธโดยเฉพาะวิทยานิพนธที่ใชระเบียบวิธีวิจัยใน
เชิงคุณภาพ บอยคร้ังจะพบวาการเขียนรายงานผลการวิจัยของนิสิตนักศึกษาเปนเพียงการเรียบเรียง
เอกสารที่เกี่ยวของ ขาดการอางอิงผลงานวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาอยางถูกตอง และยังตกอยู
ใน "ทะเลขอมูล" หาขอสรุปไมไดเมื่อตองสังเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงเปนที่นาเสียดาย
หากนิสิตนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธอยางทุมเทไมสามารถถายทอดผลงานใหเปนที่เขาใจไดในการ
เขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ในทางตรงขาม นิสิตนักศึกษาอีกจํานวนหนึ่งนํารางรายงาน
วิทยานิพนธมาใหพิจารณาเมื่อใกลกําหนดการสอบ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมมีโอกาส
ตรวจสอบอยางละเอียด และไมมี เวลาใหขอแนะนําในการนําเสนอรายงานผลการวิจัยตอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

สวนปญหาที่พบมากระหวางการสอบปองกันวิทยานิพนธ นอกจากการเตรียมตัวไมพรอม
และมีความวิตกกังวลเกินไปแลว นิสิตนักศึกษาบางคนยังใชเวลาบรรยายความสําคัญของประเด็น
ปญหา การออกแบบ ระเบียบวิธีและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมากเกินไปจนแทบไมไดกลาวถึงขอ
คนพบและอภิปรายผลการวิจัยซ่ึงเปนสวนที่แสดงถึงกระบวนการทางปญญาที่แทจริงของผูที่จะ
เปนมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตอีกดวย 

4) การเผยแพรวิทยานิพนธ ปญหาดานทักษะการวิจัยและทักษะดานภาษาขางตน
สงผลตอการเขียนบทความทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ
โดยเฉพาะวารสารและการประชุมที่มีการตั้งคณะบรรณาธิการ (editorial board หรือ peer review) 
พิจารณาผลงานที่จะตีพิมพ/นําเสนอ โดยเฉพาะหากมหาวิทยาลัยมีขอกําหนดใหเผยแพรผลงานเปน
ภาษาตางประเทศ รายงานวิทยานิพนธเปนผลงานของนิสิตนักศึกษา การตรวจแกไขสํานวนภาษา
ในบทความที่จะเผยแพรคงไมใชหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษาสวนมากมัก
นําบทความมาเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระยะเวลากระชั้นชิด/ใกลจะสิ้นสุดระยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรทําใหบทความจากวิทยานิพนธไมไดรับการตรวจสอบคุณภาพอยางจริงจัง 
นอกจากนี้นิสิตนักศึกษายังมีปญหาในการหาแหลงตีพิมพ/เผยแพร หากมหาวิทยาลัย/คณะไมมี
บริการใหความชวยเหลือในดานดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการสําเร็จการศึกษาได 
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4.2.2 ปญหาดานแรงจูงใจในการศึกษาตอปริญญาขั้นสูง  
เหตุผล แรงจูงใจในการศึกษาตอหลักสูตรปริญญาโท/เอก และความคาดหวังของนิสิต

นักศึกษาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธแตกตางกันยอมสงผลกระทบตอการใหคําปรึกษา จาก
การศึกษาเอกสารพบวาสามารถแบงนิสิตออกไดเปน 4 กลุม คือ (Gordon B. Davis, 2004: 6) 

 

 

 

 

นักคิดหรือปญญาชน ใหคุณคาความลุมลึกดานวิชาการ สนใจเพิ่มความรูในสาขาวิชาให
ลึกซึ้ง ตองการทํางานวิจัยพ้ืนฐาน (pure research) เลือกทําวิทยานิพนธในหัวขอท่ีตนเห็น
คุณคาโดยไมสนใจระยะเวลาที่ตองใชในการศึกษาหรือการประยุกตใช  
นักวิชาการ/นักวิชาชีพที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ตองการเพิ่มวุฒิเพื่อนําความรู
ไปปฏิบัติในหนาท่ีการงาน ตองการทํางานวิจัยประยุกต (applied research) เลือกหัวขอ
วิทยานิพนธท่ีจะเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 
ผูประกอบวิชาชีพที่ตองการแสดงปญญา ตองการไดปริญญาขั้นสูงโดยเฉพาะดุษฎีบัณฑิต 
เลือกหัวขอวิทยานิพนธท่ีตองใชการคิดวิเคราะหช้ันสูง ตองการคุณภาพของงาน โดยไม
จําเปนตองศึกษาประเด็นปญหาของการวิจัยท่ีตรงกับอาชีพการงานของตน  
ผูแสวงหาปริญญาบัตร ตองการปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตเพื่อแสดงคุณวุฒิ หรือ
เพื่อใหตนเองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดสําหรับกิจการบางอยาง จึงตองการทําวิทยานิพนธ
เพียงเพื่อใหผานการพิจารณาโดยเร็ว ไมสนใจคุณภาพของงาน 

ปญหาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเกิดขึ้นเมื่ออาจารยและนิสิตนักศึกษามีความ
คาดหวังไมตรงกัน เชน อาจารยที่ปรึกษาตองการทําหนาที่ใหดีที่สุดเพื่อประกันคุณภาพวิทยานิพนธ
ใหไดมาตรฐานตามที่สังคมและมหาวิทยาลัยคาดหวัง ขณะที่นิสิตนักศึกษาในความดูแลตองการ
เพียงปริญญาบัตรและสําเร็จการศึกษาใหเร็วที่สุด หรือในทางกลับกันหากนิสิตนักศึกษาเปนคนที่
ตองการความสมบูรณแบบ (perfectionist) ก็อาจจะรูสึกวายังทํางานไมไดดีตามที่ตนคาดหวังแมวา
อาจารยจะเห็นวาขอมูลที่คนความาสามารถตอบปญหาการวิจัยไดแลวก็ตาม 

อีกประการหนึ่งนาสังเกตวาปจจุบันมีผูสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษานอยลงมาก 
เมื่อประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษานอย และอาจารยไมมีทุนวิจัยใหดาํเนินโครงการ
ที่นาสนใจ ทําใหไมสามารถดึงดูดนิสิตนักศึกษาเกงๆ ได บางสาขาวิชามีอัตราการแขงขันต่ํา 
แตจําเปนตองรับเขาเรียนเพื่อใหมีจํานวนมากพอที่จะบริหารหลักสูตรไดอยางคุมคาในเชิง
เศรษฐศาสตร นิสิตนักศึกษาที่เขามาจึงมีปญหาทั้งดานคุณภาพ (พื้นความรู) ความตั้งใจจริงในการ
มาทําวิจัย และการอุทิศเวลาอยางเต็มกําลัง สงผลใหสําเร็จการศึกษาชา หรือผลงานไมมีคุณภาพ
เทาที่ควร  

 4.2.3 ปญหาดานคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา 
นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนมากเห็นวาการทําวิทยานิพนธเปนเรื่องยาก

เพราะเปนงานวิจัยเรื่องแรกและไมมีความมั่นใจ กลุมที่ "ทําไดทุกอยางยกเวนวิทยานิพนธ" 
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("ABD" - All But Dissertation) มักโทษวาเหตุที่ทําวิทยานิพนธไมเสร็จเพราะการทําวิทยานิพนธ
ไมมี "สูตรสําเร็จ" หรือ "มาตรฐานที่แนนอน" (dissertation anomie) ไมไดรับการฝกทักษะการวิจัย
ที่เพียงพอ และไมไดรับความเอาใจใสจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

Joan Rodman ซ่ึงเปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดทําการสัมภาษณนิสิตนักศึกษาปริญญาเอก
พบวานิสิตนักศึกษากลุม "ABD" มีบุคลิกภาพและลักษณะดังนี้  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นไดยาก 
ใหความชวยเหลือผูอื่น แตไมแสวงหาความชวยเหลือสําหรับตนเอง  
เคยประสบปญหาชีวิตกะทันหันขณะมีชีวิตราบรื่นหรือกําลังคิดวามีชีวิตท่ีด ี

สวนบุคลิกภาพและลักษณะเดนของผูที่สําเร็จการศึกษาไดเร็วกวากําหนด คือ 
มีความสัมพันธในเชิงวิชาชีพอยางใกลชิดกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ผลิตผลงานไดแมมีความวิตกกังวล 
ยอมรับความไมสมบูรณแบบ (imperfection)  
มีสถานภาพสมรสเกือบทุกคน 
มีความวิตกกังวลเชนเดียวกับผูท่ีสําเร็จการศึกษาชา แตรูจักจัดการปญหา 

Mark Sinclair (2004) ซ่ึงทํารายงานวิจัยใหกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร และการ
ฝกอบรม ประเทศออสเตรเลีย มองวาประเด็นที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับปญหาของนิสิตนักศึกษา คือ  

ความเปนอิสระและความเชื่อมั่น 
ความรูเชิงทฤษฎีท่ีกวางขวางหรือเจาะจง 
ความสามารถทําวิจัยหลายวิธีหรือเทคนิคเฉพาะเรื่อง 
ความสามารถในการออกแบบในกรอบแนวคิด ระเบียบวิธี และตัวช้ีวัด ท่ีเปนไปได 
ความสามารถในการใชเหตุผลในการอธิบาย ถกเถียงประเด็นทางวิชาการ 
ความรูและทักษะดานเทคโนโลยี (technological literacy)  
ความสามารถในการเขียนเรียงความที่เขาใจงาย 
ทักษะชีวิตและการจัดการที่เหมาะสมสําหรับทุกมิติของชีวิต การทําวิจัย  การหาเงิน ความ
ตองการสวนตัว และสังคม 

ทั้งนี้ Sinclair เสนอวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองไมคาดหวังวานิสิตนักศึกษาจะเปน
ฝายบอกปญหาแตจะตองเปนฝายสังเกตปญหาเอง นิสิตนักศึกษาที่มีปญหามักสงสัญญาณเตือน 
(warning signals) เชน ขาดการติดตอ ไมสงงาน ไมมาพบตามนัดหรือเล่ือนเวลานัดติดตอกัน ซ่ึง
เปนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเพราะเชื่อวาตนไมมีความกาวหนาในการทํางาน 

สําหรับขอผิดพลาดของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น Varun Grover (2001) ได
สรุปปญหาจากประสบการณในระดับบัณฑิตศึกษาของเขาไว 10 ประการ ดังนี้ 

เรียนรายวิชาตามใจชอบ ไมวางแผนการเรียนใหสามารถประสานความรูและทักษะจาก
รายวิชาตางๆ มาเปนประโยชนในการหาหัวขอและดําเนินการทําวิทยานิพนธ 
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ปลอยใหบุคคลอื่นไมวาจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาหรือเพื่อนนิสิตนักศึกษา มีอิทธิพลตอการ
เลือกเรียนรายวิชาและกําหนดโครงการศึกษาแทนตน 
ไมรูจักจัดลําดับความสําคัญของงาน เขารวมงานทางวิชาการและงานสังคมมากจนไมมีเวลา
ทําวิทยานิพนธของตนเอง 
ไมเคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไมเคยขอความชวยเหลือ ท้ังท่ีการเขาศึกษาตอทําใหมีโอกาส
พบเพื่อนและผูมีประสบการณท่ีเปนประโยชนกับการทํางานวิทยานิพนธ  
ไมรูจักทํางานรวมกับผูอื่น ท้ังท่ีจะเปนการชวยขยายฐานความรูและความรวมมือในการทํา
วิทยานิพนธและการทํางานอาชีพในอนาคต 
หยุดพักนานเกินไปหลังผานการสอบตางๆ ตามขั้นตอนสําเร็จการศึกษา เชน สอบวัด
คุณสมบัติ สอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ จนหมดความสนใจที่จะทําวิทยานิพนธตอ 
หลบหนา ไมรูจักเขาหาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตั้งเปาหมายการทําวิทยานิพนธไวสูงเกินไป การทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการเรียนรู และ
วิทยานิพนธท่ีเสนอเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรไมจําเปนตองเปนงานชิ้นโบวแดงของชีวิต 
ไมรูจักประสานความขัดแยงหรือความเห็นท่ีไมลงรอยกันระหวางอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ 
ไมรอใหสอบและแกไขวิทยานิพนธใหเสร็จกอนกลับไปทํางานหรือออกไปทําภารกิจอื่น 

สวน Edward L. Katz (อางใน Lester F. Goodchild et al, 1997:10) สรุปลักษณะการทํางานของ
นิสิตนักศึกษาที่เปนอุปสรรคตอการทําวิทยานิพนธไว 5 ประการ คือ  

กลับเร็วเกินไป (Too Early a Departure) ตัดสินใจกลับไปทํางานหรือออกไปเริ่มทํางานใหม 
กอนทําวิทยานิพนธใหเสร็จ  
ไรขีดจํากัด (Too Much Enthusiasm, Too Little Focus) มีพลังมาก สนใจใครรูเรื่องราวที่
หลากหลายจนไมมีจุดสนใจที่แนนอนสําหรับการทําวิทยานิพนธ 
ผูกมัดตัวเอง (Too Hard to Please) ตองการความสมบูรณแบบในการเขียนและนําเสนอ
รายงานวิทยานิพนธ แกไขงานไมเสร็จสิ้น 
วังเวงโดดเดี่ยว (Too Much Isolation) ชอบปลีกตัวไปทํางานคนเดียว ไมติดตอนิสิตนักศึกษา
คนอื่น อาจารยท่ีปรึกษาหรือแมกระทั่งสมาชิกครอบครัว 
เห่ียวแหงใจ (Too Long in Transit) ทอถอย ลังเลไมกลาเสนองาน กลัวสอบไมผาน  

นอกจากนี้ยังมีลักษณะการทํางานอื่นๆ ที่เปนปญหาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ อาทิ 
คาดหวังวาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจะบอกหัวขอและวิธีการวิจัยทุกขั้นตอน ถาทํา
วิทยานิพนธไมเสร็จหรือไมดี เปนความผิดของอาจารย ไมใชของนิสิตนักศึกษา 
คิดเอาเองวาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาท่ีเพื่อตัวเอง ไมไดสนใจนิสิตนักศึกษา 
คิดวาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอายุมากไป/นอยไป ไมรูเรื่องท่ีทําเทากับตน 
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ทําวิทยานิพนธตามเวลาราชการ 
ไมเคยเตรียมพรอมมาประชุมรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา ไมเคยจดบันทึกระหวางการปรึกษา  
ไมเคยจดบันทึกยอหรือทําบรรณานุกรมหนังสือหรือเอกสารวิชาการที่อาน  
ไมสนใจตรวจสอบผลการวิเคราะหหรือตรวจคําสะกดในรายงานวิทยานิพนธท่ีเขียน เพราะ
เปนงานของอาจารยท่ีปรึกษา 
ไมมาพบ ยกเลิกนัดกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธบ

 

 

 
 
 
 

อยๆ โดยไมมีเหตุผล ไมบอกลวงหนา 
หรือบอกกระชั้นชิด  
สงงานใหอาจารยท่ีปรึกษาวันศุกร คิดวาอาจารยจะอานงานใหในวันหยุดสุดสัปดาห แลว
สงคืนนิสิตนักศึกษาวันจันทร 
คิดเอาเองวาการเขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเปนเรื่องงาย เขียนไดใน 1-2 เดือน 

สําหรับประเทศไทยมีรายงานวิจัยหลายฉบับที่พบวาปจจัยดานนิสิตนักศึกษาที่สงเสริมการ
พัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ คือ การที่ไดทําเรื่องที่ตนเองสนใจ มีความตั้งใจจริง มีความรูดาน
ระเบียบวิธีวิจัยในเรื่องที่ทําเปนอยางดี และมีเทคนิคในการพัฒนาโครงการเสนอวิทยานิพนธ สวน
ปจจัยที่ทําใหนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโททําวิทยานิพนธไดสําเร็จภายในระยะเวลาตามหลักสูตร 
คือ การอยูศึกษาตอจนทําวิทยานิพนธสําเร็จ ไมกลับไปทํางานควบคูกับการทําวิทยานิพนธ ความรู
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาในดานตางๆ โดยเฉพาะความสามารถในการอานและเขียนทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการวิจัย การเลือกเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติ 
ลักษณะนิสัยสวนบุคคลที่เอื้อตอการทําวิทยานิพนธ และอายุของนิสิตนักศึกษา 

4.2.4 ปญหาดานอารมณ-สังคม  
การศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใชระยะเวลานานและตองทํางาน

อยางทุมเท ระหวางการศึกษานิสิตนักศึกษาบางคนจึงอาจมีปญหาที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น เชน  
ปญหาครอบครัว  
ปญหาความเครียด 
ปญหาคาใชจาย  
ปญหาความสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับสมาชิกชุมชนในสถาบันที่เขาศึกษา  

ปญหาดังกลาวลวนสงผลตอสภาพจิตใจและอารมณ-สังคมโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ยัง
ไมมีวุฒิภาวะ ผูที่ไมประสบความสําเร็จในการศึกษาตอปริญญาโท/เอกสวนใหญไมสามารถปรับตัว
หรือมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลตางๆ ใน "ชุมชนวิชาการ" ทั้งกลุมเพื่อน คณาจารย และบุคลากร
ตางๆ ในมหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตาม บุคคลสําคัญที่สุด คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยปกติ
นิสิตนักศึกษาจะเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวยตนเอง หากทํางานรวมกับอาจารย
ที่ปรึกษาไดดี กระบวนการทําวิทยานิพนธก็จะเปนไปอยางราบรื่น แตนาเสียดายวานิสิตนักศึกษา
จํานวนไมนอยกลับมีปญหาและตองเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในที่สุด 
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4.3  ปญหาและอุปสรรคดานอาจารย 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาทสําคัญในการศึกษาปริญญาขั้นสูงโดยเฉพาะการ
กําหนดระยะเวลาและบรรยากาศของการทําวิทยานิพนธ จากการประมวลปญหาและอุปสรรคดาน
อาจารยในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธอาจสรุปไดดังนี้ 

4.3.1 ปญหาดานการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

กําหนดคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกวา  
"อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา"  
มหาวิทยาลัยจึงตองมีจํานวนคณาจารยประจําหลักสูตรผูมีคุณสมบัติตามเกณฑเพียงพอเพื่อ

แตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แตตามขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะพบวามหาวิทยาลัยกําลังประสบปญหาขาดแคลนอาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย และ
อาจารยที่มีประสบการณวิจัยสูงในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษเนื่องจากเกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิตฯ  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยช้ันนํา คือ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เฉพาะ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวง พ.ศ. 2545 - 2554 จะมีคณาจารยเกษียณอายุราชการจํานวนมากถึง 
810 คน จากจํานวนทั้งหมด 2,460 คน ในจํานวนนี้เปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกมากที่สุด 379 คน
หรือรอยละ 46.80 โดยคณาจารยในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรจะเกษียณอายุราชการมากที่สุด 
รองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ (ชนิตา รักษพลเมือง และคณะ, 2548) 

ในอนาคตอันใกล คณาจารยที่ปฏิบัติงานจํานวนมากจะเปนอาจารยรุนใหมที่เพิ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและยังมีประสบการณในการทําวิจัยนอย การจัดอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธผูมีคุณวุฒิและประสบการณในการใหคําปรึกษางานวิจัยหรือวิทยานิพนธจะเปน
อุปสรรคสําคัญซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาหามาตรการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรุนใหมตอไป 

4.3.2 ปญหาดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ระบบอาจารยที่ปรึกษาเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

แตเปนที่สังเกตวาระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยสวนใหญพัฒนาขึ้นเปนระบบอาจารยที่
ปรึกษาดานวิชาการและกิจการนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
แนะนําใหการปรึกษาในเรื่องการศึกษาเลาเรียนและอาชีพ การอบรมส่ังสอนดานระเบียบวินัยและ
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พัฒนาบุค ลิกภาพ  แตแทบจะไมมี ก ารพัฒนาระบบอาจารยที่ ป รึกษาวิทยานิพนธ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเลย การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจึงมีอุปสรรคเนื่องจาก 

 

 

 

 

ไมมีการจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีจะชวยใหอาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
หนาท่ีดังกลาวเขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ไมมีเครื่องมือท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี เชน "คูมืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" 
หลักเกณฑเกี่ยวกับ "มาตรฐานการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ (advising standards)" ระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธท่ีควรรู  
ไมมีระบบ/กระบวนการประเมินคุณภาพและการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(monitoring process) ดานการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธอยางจริงจัง สวนมากจะมีเฉพาะ
ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแล และการรายงานจํานวนนิสิตนักศึกษา
ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ไมมีระบบพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ังอาจารยท่ีปฏิบัติงานอยูแลวและอาจารยเขา
ใหม มหาวิทยาลัยมักมีความเชื่อท่ีผิดวาอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงทุกคน
โดยเฉพาะปริญญาเอกสามารถทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธได ท้ังท่ีผูท่ีจะใหการให
คําปรึกษาที่ดีตองมีความรูและผานกระบวนการฝกฝนทักษะอยางเปนระบบ 

4.3.3 ปญหาดานความเขาใจเปาหมายของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
เปาหมายที่แทจริงของการทําวิทยานิพนธนอกเหนือจากการไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คือ 

การชวยใหนิสิตนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใหมีความเปนนักวิชาการและนักวิจัย
อาจารยที่คุมวิทยานิพนธโดยไมเขาใจเปาหมายดังกลาวจึงมักคุมนิสิตนักศึกษาโดยหวังใหเกิด
ผลงานวิจัยอยางเดียว ไมคิดหาเครื่องมือ (ซ่ึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางการทําวิจัย) เพื่อ
พัฒนานิสิตนักศึกษา (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2544: 40) ขณะที่คณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซ่ึงมีความเขาใจเปาหมายดังกลาว มักใหโอกาสนิสิตนักศึกษาเปน       
"ศิษยกนกุฏิ" และมีเทคนิคกระบวนการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธฉันท "กัลยาณมิตร" ที่ชวยใหทั้ง
นิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษามีประสบการณการเรียนรูที่ดีดวยกันทั้งสองฝาย โดยที่นิสิต
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตามคณาจารยจํานวนไมนอยยังไมเขาใจ
บทบาทหนาที่ของการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการ
ใหคําปรึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวใหมีความรูในการเลือกเทคนิคการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม
กับความแตกตางของนิสิตนักศึกษา จึงอาจเกิดปญหาความสัมพันธหรือการสื่อสาร ความมุงหวังที่
จะใหการทําวิทยานิพนธเปนการฝกประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทาง
ปญญาจึงไมอาจบรรลุผลได 

4.3.4 ปญหาดานแรงจูงใจในการทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
อาจารยจํานวนหนึ่งเห็นวางานใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปน "งานฝาก" ภารกิจหลักของ

การเปนอาจารยคือ "การสอน" และ "การผลิตผลงานวิจัย" โดยเฉพาะงานวิจัยของตนเอง 
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ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ไมมีการวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใหกําลังใจแกอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และยังออกกฎเกณฑตางๆ ที่เปนการยืนยันความคิดดังกลาว ดังจะเห็นจากการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย และเกณฑการประเมินภาระงานเพื่อพิจารณา
ความดีความชอบประจําปที่เกือบไมใหความสําคัญกับภารกิจดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเลย 
นอกจากนี้คาตอบแทนที่ไดจากการทําหนาที่ดังกลาวในมหาวิทยาลัยของรัฐยังนอยมาก ไมคุมคากับ
เวลาที่ตองทุมเทใหกับนิสิตนักศึกษา อาจารยจํานวนไมนอยจึงเลือกที่จะทํางานสอนและทําวิจัยของ
ตนเองมากกวาทําหนาที่ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

4.3.5 ปญหาดานคุณลักษณะของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
คุณลักษณะและบุคลิกภาพของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่พึงประสงคโดยทั่วไป 

คือ การเปนผูรูลึก รูรอบ ดานวิชาการ (knowledgeable) ตั้งใจจัดสรรเวลาใหนิสิตนักศึกษาไดพบ 
(availability) เพื่อขอคําปรึกษา รูเขารูเรา ใหกําลังใจนิสิตนักศึกษา (supportive) เปนผูใสใจตรวจ
แกไข ใหขอแนะนํางานที่เสนอ (responsive) ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาจึงเปนปจจัยหนึ่ง
ของความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ  การที่อาจารยมีสาขาวิชาที่ เชี่ยวชาญเฉพาะและมี
โครงการวิจัยอยูในมือมีผลดีหลายประการ (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2544: 41) กลาวคือ ทําใหนิสิต
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 

มั่นใจไดวาอาจารยรูจริงวาจะทําอะไร 
มั่นใจไดวาเปนหัวขอท่ีควรทํา 
มั่นใจไดวาอาจารยมีขอผูกมัดและเอาจริงในงานวิจัยนี้ 
มั่นใจไดวามีทรัพยากรทําวิจัย 
มั่นใจไดวาเสร็จแลวจะมีคุณภาพ (หากหนวยงานที่ใหทุนมีการประเมิน) 

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาอาจารยจํานวนไมนอยไมแสดงสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญอยาง
ชัดเจน นิสิตนักศึกษาจึงอาจเลือกเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยเขาใจวาสามารถคุม
วิทยานิพนธไดทุกเรื่อง และยังมีอาจารยที่ไมใหขอมูลเกี่ยวกับประสบการณการวิจัย  เชน 
ผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัยขนาดใหญที่ไดรับทุนสนับสนุน  

ในดานกระบวนการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ Nigel Ward (1995:7) ไดประมวลขอผิดพลาด
ตางๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมควรทําไวหลายประการ ที่นาสนใจมีดังนี้  

มอบหมายใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธในหัวขอที่เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยที่อาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดรับทุนสนับสนุนหรืองานวิจัยสวนตัว 
ใหนิสิตนักศึกษาในความดูแลทําวิทยานิพนธหัวขอเดียวกัน เปลี่ยนแปลงหัวเรื่องเพียง
เล็กนอย หรือใหเลียนแบบขอเสนอโครงการวิจัยของเกา หากเปนเรื่องเดียวกับงานของ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดวยยิ่งดี 
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ไมเคยไปดูแลการทํางานในหองทดลอง หรือพ้ืนที่ทําการวิจัยของนิสิตนักศึกษา เรียนรูผล
การดําเนินงานวิจัยเทาท่ีนิสิตรายงาน  
ไมใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในความดูแลเอง มอบหมายใหนิสิตรุนพี่ไปทําหนาท่ีแทน 
ไมสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะหดวยตนเอง หากนิสิตนักศึกษามีความเห็นทาง
วิชาการที่ตางออกไปจะไมรับฟงและใชคําพูดบั่นทอนกําลังใจ 
ใจดีเกินไป ผานงานทุกชิ้นที่นิสิตนักศึกษานําเสนอแมมีขอผิดพลาด คลาดเคลื่อน 
หลีกเลี่ยงความขัดแยงกับนิสิตนักศึกษา ไมตามงาน ปลอยตามใจ 
เรียกรองใหนิสิตนักศึกษาทํางานเพิ่มข้ึนตลอดเวลาแมวาจะเปนงานที่อยูนอกเหนือขอบเขต
การวิจัย 
ตรวจงานนิสิตนักศึกษาอยางมากที่สุดเพียง 1 ครั้ง 
ไมเคยยอมรับกับนิสิตนักศึกษาตรงๆ วาไมมีความรูหรือไมถนัดในเรื่องท่ีถาม 
ไมเคยแนะนําใหนิสิตนักศึกษาไปรวมการประชุมทางวิชาการ หรือไปพบนักวิชาการ 
นักวิจัยท่ีมีผลงานหรือประสบการณเกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธ  
ไมเคยนัดใหนิสิตนักศึกษามารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ การทํางานทุก
อยางขึ้นกับนิสิตนักศึกษา 
ปลอยใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธในหัวขอท่ีลาสมัย หรืออยูในกระแสนิยมมากเกินไป 
ชอบใหนิสิตนักศึกษาเขียนอางอิงความเห็นหรือผลงานของตนไวในรายงานวิทยานิพนธ 
ไมแนะนําวารสารทางวิชาการท่ีควรนําบทความจากวิทยานิพนธไปเผยแพร ปลอยใหนิสิต
นักศึกษาหาที่ลงบทความวิจัยเอง 
เปนตัวอยางที่ไมดี เชน ไมเคยลงมือทํางานวิจัยในหองทดลองดวยตนเอง ไปรวมงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยไมศึกษาขอมูลไปลวงหนา ไมวางแผนการทํางาน งานทุกชิ้น
ตองเรงใหทันกําหนดเวลา 
ใหนิสิตนักศึกษาเลือกคนที่อยากรูจักเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) หรือ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ แมวาคนนั้นจะไมสนใจเรื่องท่ีนิสิตนักศึกษาทําเปน
วิทยานิพนธ 
สรางปญหากับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

สรุปสาระสําคัญ 
 การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนกระบวนการสําคัญที่จะเอื้ออํานวยใหนิสิตนักศึกษา
ประสบผลสําเร็จในการศึกษาและไดรับกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของการเปน
นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง อยางไรก็ตามการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธมีปญหาและอุปสรรค
ทั้งในเชิงโครงสรางและกระบวนการจากปจจัยเชิงสถาบันและบุคคลที่เกี่ยวของ เร่ิมตั้งแตความ
เขาใจที่ไมตรงกันหรือความไมชัดเจนของเปาหมายการทําวิทยานิพนธในหลักสูตรการศึกษา
ปริญญาขั้นสูง ลักษณะวิทยานิพนธที่พึงประสงคหรือเปนมาตรฐานสําหรับหลักสูตรปริญญา



 68

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสําหรับแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยแบบตางๆ ทั้งแบบ "วิจัยลวน" และ
แบบเรียนรายวิชาควบคูกับวิทยานิพนธ ทั้งที่ปรัชญาและแนวคิดดังกลาวเปนตัวกําหนดความ
คาดหวังทั้งในสวนของสถาบันการศึกษา ผูเรียน ผูสอน และสังคมโดยสวนรวม นอกจากนี้
กระบวนการบริหารหลักสูตรนับตั้งแตการคัดเลือกผูที่เขาศึกษาใหเหมาะกับประเภทหลักสูตร 
ก็เปนอุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่งของการไดมาซึ่งปจจัยนําเขา (inputs) ที่มีคุณภาพ และสัมพันธ
ไปถึงปญหาการวางแผนการเรียนรายวิชาเนื้อหาและรายวิชาวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมใหนิสิต
นักศึกษา กระบวนการเรียนการสอนที่ใหประสบการณวิจัย กระบวนการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
การสรางบรรยากาศในการวิจัย และการกํากับกลไกควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธและการให
คําปรึกษาใหมีผลในการปฏิบัติจริงเพื่อผลิตวิทยานิพนธที่มีคุณภาพมาตรฐานตามคาดหวัง  

สวนปญหาและอุปสรรคดานนิสิตนักศึกษาพบไดในกระบวนการทําวิทยานิพนธทุก
ขั้นตอน นับตั้งแตการที่นิสิตนักศึกษาไมไดรับการเตรียมตัวใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ
และวิจัยที่เพียงพอสําหรับการทําวิจัยดวยตนเอง ขั้นตอนที่เปนปญหามากที่สุด คือ การเสนอหัวขอ
และโครงรางวิทยานิพนธ ซ่ึงจะสงผลตอไปถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัยตาม
ขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ จนกระทั่งการเขียนรายงาน การสอบปองกันวิทยานิพนธ และการ
เผยแพรวิทยานิพนธ นอกจากนี้ยังมีปญหาจากแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาขั้นสูงของ
นิสิตนักศึกษา คุณลักษณะสวนตัว เชน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยในการเรียนและการทํางาน ภาระ
ดานการประกอบอาชีพ ตลอดจนปญหาดานอารมณและสังคม โดยเฉพาะการรักษาความสัมพันธที่ดี
กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สําหรับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานอาจารย นอกจากปญหาดานคุณลักษณะสวนบุคคล 
ความเขาใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว ยังมี
ขอสังเกตวาในไมชานี้มหาวิทยาลัยจะประสบปญหาขาดแคลนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณสูงดานการวิจัยเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและการออกจากราชการกอน
กําหนดเวลา สภาพดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มี
คุณสมบั ติ ต าม เ กณฑม าตรฐ านหลั กสู ต ร ระดั บบัณฑิ ตศึ กษ าที่ กํ า หนดในประก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  อีกประการหนึ่งนาสังเกตวามหาวิทยาลัยยังไมมีการวางระบบ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ขาดการพัฒนาความรูทักษะในการใหคําปรึกษาและการบริหาร
งานวิจัย และขาดระบบตรวจสอบคุณภาพการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งกวานั้น 
อาจารยสวนใหญยังขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจดังกลาว และมักจะเห็นวางานสอนและงาน
ผลิตผลงานวิจัยเปนหนาที่หลักของการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยมากกวาการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ  



 69

เอกสารและรายการอางอิง 
 

1. ครรชิต มาลัยวงศ. กระบวนการทําโครงงานศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ. สืบคนวันที่ 10 ตุลาคม 2548  
จาก http://www.drkanchit.com/research_guides/thesis/content/home.html 

2. ชนะ กองไตรย. (2537). กระบวนการพัฒนาโครงการเสนอวิทยานิพนธของนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

3. ชนิตา รักษพลเมือง และคณะ. (2548). รายงานการวิจัย เร่ือง การวิเคราะหโครงการใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาขั้นสูง ณ ตางประเทศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เงินทุนสนับสนุนของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. (อดัสําเนาเย็บเลม) 

4. ศึกษาธิการ, กระทรวง. สวนขอมูลทะเบียนประวัติ สํานักสงเสริมและพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. จํานวนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (วันที่ 1 ตุลาคม 2546), ขอมูล ณ มีนาคม 2546. สืบคนวันที่ 10 ตุลาคม 2548 
จาก http://www.mua.go.th/ 

5. สิริรัตน คุณจักร. (2539). การวิเคราะหตัวแปรจําแนกความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธระหวางนิสิตระดับ
มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

6. สุธรรม อารีกุล และคณะ (2540). วิกฤติอุดมศกึษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจยั. อางใน สุภาพ ณ นคร และคณะ (2547). รายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษา 
วิเคราะหรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย. สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ภาพ
พิมพ. 

7. สุธีระ ประเสริฐสรรพ. (2544). สนุกกับงานวิจัย. (พิมพครั้งที่ 4) กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. 

8. สุวิมล วองวาณชิ และนงลักษณ วิรัชชัย. (2546). แนวทางการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ.
กรุงเทพมหานคร: ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

9. Brubaker, Dale L. and Thomas, R. Murray. (2000). Theses and Dissertations: A Guide to Planning, 
Research, and Writing. Westport, CT : Bergin & Garvey. 

10. Cryer, Pat. (1997). Handing Common Dilemmas in Supervision: Issues in Postgraduate Supervision, 
Teaching and Management. Guide no. 2. London: Society for Research into Higher Education and 
The Times Higher Education Supplement. Retrieved September 12, 2005 from 
http://www.postgrade_resources.briternet.co.uk/supervisor-resources00-intro.htm 

11. Davis, Gordon B. (Revised 2004, May 24). Advising and Supervising Doctoral Students: Lessons I Have 
Learned, Retrieved October 10, 2005 from 
https://misrc.umn.edu/workingpapers/fullpapers/2004/0412_052404.pdf 



 70

12. Goodchild, Lester F., et al. (1997). Rethinking the Dissertation Process: Tackling Personal and 
Institutional Obstacles. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

13. Grover, Varun. (2001, May). 10 Mistakes Doctoral Students Make in Managing their Program, in 
Decision Line, Retrieved October 10, 2005 from 
http://www.decisionsciences.org/DecisionLine/Vol32/33_3/32_3phd.pdf 

14. Hirst, Graeme. (1994). How to be a Terrible Graduate Student. Retrieved October 12, 2005 from 
http://www.cs.iastate.edu/~honavar/badstudent.html 

15. IU Computer Department. (n.d.). The ABD syndrome. Retrieved October 10, 2005 from 
http://www.gps.caltech.edu/academics/gradhandbook/Csindianna/section1.9.0.4.html 

16. Mastering the dissertation: Common mistakes. (n.d.). Retrieved October 10, 2005 from 
http://www.korepetycje.com/dissertation-mistakes.html 

17. Mauch, James E. and Namgi Park. (2003). Guide to the Successful Thesis and Dissertation: A 
Handbook for Students and Faculty. (5th edition). New York: Marcel Dekker, Inc. 

18. Reasons for ABD Inertia – The Nature of the Beast. (2005, February 2). Writing Center, University 
of Northern Carolina at Chapel Hill. Retrieved October 12, 2005 from 
http://www.unc.edu/depts/wcweb 

19. Sinclair, Mark. (2004). The Pedagogy of 'Good' PhD Supervision: A National Cross-Disciplinary 
Investigation of PhD Supervision. Department of Education, Science and Training, Australia 
Government, Commonwealth of Australia. Retrieved October 21, 2005 from 
http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/07C6492B-FIBE-45C6-A283-
6098B6952D29/2536/phd_supervision.pdf 

20. Sternberg, David. (1981). How to Complete and Survive Your Doctoral Dissertation, New York: St. 
Martin's Griffin. In Reasons for ABD Inertia - The Nature of the Beast. (2005, February, 2). Writing 
Center, University of North Carolina at Chapel Hill. Retrieved October 10, 2005 from 
http://www/unc.edu/depts/wcweb/handouts_pdf/Writing_Your_Dissertation.pdf 

21. Ward, Nigel. (1995, February). How to be a Terrible Thesis Advisor, The ACM Digital Library, 
Crossroads, Volume 1,  Issue 3, p.7. Retrieved October 12, 2005 from 
http://www.crazystudent.com/grad~students/advisor 



บทที่ 5 
การปฏิบัติที่ดีในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
5.1 ปจจัยสูความสําเร็จของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

ความสําเร็จในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธอาจพิจารณาไดหลายมุมมอง อาทิ James E. 
Munch และ Namgi Park (2003: 2) แบงเปนความสําเร็จดานผลผลิต กับความสําเร็จดานกระบวนการ 
ความสําเร็จดานผลผลิต คือการไดผลงานวิจัยที่สรางความรูใหม เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ทํางานที่มีคุณภาพ (high-quality effort) เปนงานชิ้นดีที่สุด (excellence of product) ตามศักยภาพ
ของนิสิตนักศึกษา และเปนงานที่มีการสูญเปลาดานเวลานอยที่สุด (minimum loss of time) ทั้งใน
สวนของนิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา สวนความสําเร็จดานกระบวนการคือการฝกใหนิสิต
นักศึกษาเรียนรูกระบวนการทําวิจัยที่ดีดวยตนเอง การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่จะทําใหเกิด
ความสําเร็จดังกล

 
 

 

าวขึ้นกับปจจัยหลายประการ ที่สําคัญที่สุด คือ ตัวอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ
นั้นเอง แตก็ยังมีความเขาใจผิดที่สําคัญอยางยิ่งคือการคิดวาอาจารยทุกคนโดยเฉพาะผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได ประกอบกับอาจารย
จํานวนมากยังขาดแรงจูงใจในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และยังตองการทําวิจัยของ
ตนเองมากกวา ในตางประเทศมีผลการวิจัยพบวาเหตุผลสําคัญที่อาจารยรับหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ คือ ความตองการสรางองคความรูใหมในศาสตรและเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชา 
ตองการชื่อเสียงในวงวิชาชีพ และสรางความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem)  

การทําวิทยานิพนธใหสําเร็จจึงขึ้นกับปจจัยสําคัญหลายประการ เปนตนวา การทําบทบาท
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การจัดโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทําวิจัยในคณะและ
มหาวิทยาลัย นโยบายดานวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 
การจัดโครงสรางและขั้นตอนการบริหารที่เอื้ออํานวยตอการทํางานวิจัย และการหลอมรวมนิสิต
นักศึกษาเขากับวัฒนธรรมวิจัยของสถาบัน Lester F. Goodchild และคณะ (1997: 41-46, 74) 
เสนอวาปจจัยสําคัญของการทําวิทยานิพนธ คือ การที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดโปรแกรมการศึกษา
ใหเหมาะกับลักษณะการทําวิจัยของนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรที่มีแผนการเรียนแบบ 
"วิจัยลวน" การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การเรียนรูและเขาใจบุคลิกลักษณะเฉพาะของ
กลุมนิสิตนักศึกษา และการสรางบรรยากาศของการวิจัย โดยการ  

สรางชุมชนทางวิชาการที่สงเสริมการศึกษาและการทําวิจัยในระดับปริญญาขั้นสูง 
จัดกลุมพี่เลี้ยง (ซึ่งอาจเปนนิสิตนักศึกษารุนพี่ หรืออาจารย) หรือจัดกลุมสนับสนุนอยางเปน
ทางการ  (formal support groups) สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ใหการสนับสนุนการทํางานวิจัยเปนทีมระหวางอาจารยกับนิสิตนักศึกษา 
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Terry Garfield และ Frank Alpert (HERDSA, 2002: 263 - 273) จําแนกปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธออกเปน 3 ประการ ประกอบดวยปจจัยดานโครงสราง ปจจัยดานการ
สนับสนุน และปจจัยอ่ืนๆ สรุปไดดังนี้  

1) ปจจัยดานโครงสราง (structural factors) หมายถึง องคประกอบที่อาจารยที่ปรึกษาตอง
จัดใหแกนิสิตนักศึกษา เปนองคประกอบที่ตองมี (directive aspects) ประกอบดวย  

 กระบวนการตางๆ ขององคกร (organization process) เชน การกําหนดบทบาทอาจารย
ท่ีปรึกษา การจัดอาจารยท่ีปรึกษา  การเลือกนิสิตนักศึกษาในความดูแล การรายงาน
ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ 

 ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ (accountability and stages) เชน การตกลงวิธีการทํางาน
ระหวางอาจารยกับนิสิตนักศึกษา การกํากับเวลาทําวิทยานิพนธทุกขั้นตอน 

 การเสริมสรางทักษะ (skill provision) เชน ทักษะการเขียน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
การเสนอรายงานปากเปลา ทักษะการบริหารเวลา 

2) ปจจัยดานการสนับสนุน (support factors) เปนองคประกอบที่องคกรและอาจารย
ที่ปรึกษาจัดใหแตไมเปนขอกําหนด (non-directive aspects) เปนสิ่งที่เลือกได (optional) แบงเปน 

 

 

 
 

การดูแลเอาใจใส เชน การทําหนาท่ีพี่เลี้ยง (mentoring) การใหกําลังใจ การจัดกลุมสนับสนุน
ท้ังจากกลุมนิสิตนักศึกษา และอาจารยอื่น 
วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน เชน คูมือนิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คอมพิวเตอร หองทํางาน
นักศึกษาโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต   
ความสนับสนุนดานการเงิน เชน ทุนวิจัย ทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
การสนับสนุนดานเทคนิค เชน การสรางเครือขายสนับสนุน (network) โครงการฝกอบรม
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

3) ปจจัยอ่ืนๆ (exogenous variables) เชน บุคลิกลักษณะและความสามารถของนิสิต
นักศึกษา คุณสมบัติและรูปแบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

สวน Zora Singh และ Martijntje M. Kulski (2003) พบวาปจจัยสําคัญ 3 ประการที่ทําให
นิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จ ไดแก 

1) ปจจัยดานสถาบันและสิ่งแวดลอม (institutional and environmental factors) เชน ประเพณี
ปฏิบัติของสาขาวิชาและวัฒนธรรมวิจัยของสถาบัน 

2) การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษารายบุคคล (individual supervisory arrangements) เชน ความถี่
หางของการพบเพื่อขอคําปรึกษา คุณภาพของการติชมใหขอมูลยอนกลับ 

3) ความแตกตางของกลุมนิสิตนักศึกษาและลักษณะเฉพาะของนิสิตนักศึกษา เชน นิสิต
นักศึกษาที่เปนชนกลุมนอยหรือตางวัฒนธรรม เปนตน 
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ขณะเดียวกันในมุมมองของนิสิตนักศึกษา มีความเห็นของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย 
Harvard วาคณะและภาควิชาควรทบทวนโครงสรางหลักสูตรเปนระยะเพื่อใหมีหลักประกันเรื่อง
คุณภาพ (quality) ความยุติธรรม (fair) และความมีเหตุมีผล (reasonable) กลาวคือ มีระบบการให
คําปรึกษาที่มีคุณภาพ มีขอกําหนดและความคาดหวังตอนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธที่
ชัดเจน ยุติธรรม ตามสภาพความเปนจริงในสังคมและโลกแหงวิชาชีพ สวนปจจัยสําคัญ 3 ประการ
ที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอความสําเร็จและการมีชีวิตที่ดีของนิสิตนักศึกษา คือ  

1) การใหการยอมรับและปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะสมาชิกสําคัญ
กลุมหนึ่งของชุมชนวิชาการ  

2) คุณภาพของการใหคําปรึกษา (advising) การดูแล (mentoring) และความเอาใจใส (fostering) 
ของคณาจารย 

3) การสนับสนุนดานการเงิน (financial support) 
นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ศึกษากลยุทธของการทําวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาใน

ระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไดรับการประเมินวิทยานิพนธดีมากโดยไดจําแนกกลยุทธออกเปน 4 
ดาน (ดุจเดือน อิ่มโพธิ์, 2539) คือ  

1) กลยุทธการวางแผนการทําวิทยานิพนธ ท่ีสําคัญ คือ มีการวางแผนที่รัดกุมแลวปฏิบัติจริง
ตามที่กําหนดไว มีการวางแผนโดยเตรียมขอมูลท่ีตั้งใจจะศึกษาตั้งแตเรียนรายวิชาปท่ี 1 โดย
มีการเตรียมงานแตละข้ันตอนอยางละเอียด และมาปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอยาง
สม่ําเสมอ  

2) กลยุทธการดําเนินการทําวิทยานิพนธ ท่ีสําคัญ คือ  
- ขั้นการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ พิจารณาหาหัวขอวิทยานิพนธเรื่องที่นาสนใจ 

มีความสําคัญและเปนประโยชน ในการหาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธควรพิจารณาหา
อาจารยท่ีมีความเขาใจและสนใจหัวขอท่ีผูวิจัยสนใจ และมีเวลาใหกับผูวิจัย  

- ข้ันดําเนินการทําวิทยานิพนธ เริ่มจากการศึกษาคนควาเอกสาร อานเอกสารที่นาสนใจที่
เกี่ยวของกับวิทยานิพนธท่ีทําและเก็บรวบรวมใหไดมากที่สุดแลวจึงตัดออกภายหลัง 
สรางเครื่องมือรวบรวมความคิดเห็นจากผูรู ผูเช่ียวชาญหลายคน สรุปวิเคราะหขอมูล
โดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลักและสรุปใหตรงประเด็น/ชัดเจนตามความเปน
จริง อภิปรายผลตามขอคนพบที่ได และการเขียนรายงานตองสรุปประเด็นสําคัญและใช
คําใหกระชับเขาใจงายและตรงประเด็น  

- การสอบปองกันวิทยานิพนธ ตองศึกษาวิทยานิพนธของตนเองใหเขาใจชัดเจนตลอด
ตั้งแตเริ่มตนทําจนแลวเสร็จ 

3) กลยุทธการบริหารเวลาการทําวิทยานิพนธ ท่ีสําคัญ คือ มีการรวมกันกับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธวางแผนตารางเวลานัดหมาย มีการคนควาเอกสารตลอดเวลาที่วาง โดยคนควา
เอกสารในหองสมุดทุกวันแลวจดบันทึกสรุปรายละเอียด มีการจัดสรรเวลาในการเขียน
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วิทยานิพนธอยางตอเนื่อง มีการอุทิศเวลาในการทําวิทยานิพนธอยางจริงจัง ตลอดจนการ
ลาเรียนเต็มเวลาจนกระทั่งทําวิทยานิพนธแลวเสร็จ  

4) กลยุทธการเขียนวิทยานิพนธ ท่ีสําคัญคือ มีการเขียนใหกระชับ ชัดเจน รัดกุม 

โดยสรุป อาจกลาวไดวาปจจัยของการใหคําปรึกษาไปสูความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ 
ประกอบดวยปจจัยทั้งดานสถาบัน อาจารย และนิสิตนักศึกษา ที่สําคัญ คือ 

ปจจัยดานสถาบัน หมายรวมถึงการสราง "วัฒนธรรมวิจัย" และ "ชุมชนนักวิจัย" การจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่เนนวิจัย คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
สําหรับการวิจัย แหลงทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับอาจารยและนิสิตนักศึกษา การจัดระบบการ
บริหารจัดการที่สงเสริมบรรยากาศการวิจัย และระดับการสนับสนุนของภาควิชา 
ปจจัยดานอาจารย การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา ความเขาใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
การพัฒนาทักษะที่จําเปน คุณภาพของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
ปจจัยดานนิสิตนักศึกษา การพัฒนาความรูดานเนื้อหาวิชาการ การพัฒนาความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับการวิจัยและการบริหารจัดการเวลา 
ปจจัยรวมดานอาจารยและนิสิตนักศึกษา ความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษาซึ่งจะนําไปสู "การเปนเพื่อนรวมวิชาชีพตลอดชีวิต" 
ในที่นี้จะกลาวถึงปจจัยสําคัญบางประการ สวนผูที่สนใจกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสําเร็จใน

การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหประสบการณตามขั้นตอนตางๆ จะพบไดในตอนทายของบทนี้ 
 

5.2  ขอแนะนําในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
 จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่กลาวถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธสามารถสรุปขอแนะนําสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดดังนี ้ 
 5.2.1 เขาใจจุดมุงหมายและกระบวนการทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองเขาใจฐานคิดของหลักสูตร (program assumptions) ซ่ึง
เปนที่มาของความหมาย  เปาหมาย  และกระบวนการทําวิทยานิพนธตามขอกําหนดของ
สถาบันการศึกษา เหตุผลที่ตองเขาใจฐานคิดของหลักสูตรแตละประเภทเนื่องจากนิสิตนักศึกษามี
ลักษณะตางกัน ดังไดกลาวมาแลววานิสิตนักศึกษาที่เขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกประเภท 
"วิจัยลวน" ที่อาจเรียกไดวา mid-career program สวนใหญเปนกลุมคนที่มีประสบการณในการ
ทํางานมาแลว มีผลงานวิชาการและมีประสบการณวิจัย จุดเนนของการเรียนคือการทําวิทยานิพนธ 
ไมใชการเตรียมตัวเพื่อทําวิทยานิพนธ สวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่กําหนดใหเรียนรายวิชาเนื้อหา
และรายวิชาดานการวิจัยที่จะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทําวิทยานิพนธกอนลงมือทํา
วิทยานิพนธจริงหรือ entry-level program นั้น นิสิตนักศึกษาสวนใหญมีประสบการณวิจัยนอย
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หรือไมมีเลย การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรแตละแบบจึงมี
จุดมุงหมายและรูปแบบตางกัน  
 นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรรูจุดมุงหมายและลักษณะงานวิจัยที่แตกตางกัน
ระหวางวิทยานิพนธปริญญาโท (master's thesis) และดุษฎีนิพนธ (doctoral dissertation) นโยบาย
และทิศทางการวิจัย ระเบียบปฏิบัติ และทรัพยากรสนับสนุนของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา 
ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ เชน คูมือการทํา
วิทยานิพนธ ทักษะใหคําปรึกษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการบริหารโครงการวิจัย 
มีการวางแผนรวมกันกับนิสิตนักศึกษากําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัย (time line) ที่เปนไปไดจริง
ตามขั้นตอนตั้งแตตนจนสําเร็จการศึกษา โดยมีการตรวจสอบและปรับใหม (update) อยูเสมอ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยตางๆ ในสาขาวิชา ที่สําคัญ 
อาจารยตองรูและควบคุมการทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามจริยธรรมในการทําวิจัย 

 5.2.2 เลือกรูปแบบการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใหคําปรึกษา สามารถ
เลือกรูปแบบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาในความดูแล และรูจักปรับ
รูปแบบการใหคําปรึกษาใหเหมาะกับขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ สมาคม National Academic 
Advising Association แหงสหรัฐอเมริกา กลาววา รูปแบบการใหคําปรึกษาตามทฤษฎีอาจแบงออก
ไดเปน 3 รูปแบบหลัก คือ 

 

 

 

การใหคําปรึกษาเชิงสั่งการ (Prescriptive Advising) อาจารยท่ีปรึกษากับนิสิตนักศึกษามี
ความสัมพันธเชิงอํานาจ เปนความสัมพันธแบบประเพณีท่ีนิสิตนักศึกษารับฟงคําสั่งจาก
อาจารย หนาท่ีหลักของอาจารยท่ีปรึกษา คือ การเปนผูใหขอมูล (information givers) เชื่อวา
นิสิตนักศึกษาทุกคนมีความพรอมท่ีจะเรียนในสาขาวิชาเทากัน อาจารยเพียงแตใหขอมูลของ
ข้ันตอนสําเร็จการศึกษา เชน รายวิชาท่ีตองเรียน นิสิตนักศึกษาก็จะสําเร็จการศึกษาได ถามี
ขอมูลเพิ่มเติม ก็เปนหนาท่ีของนิสิตนักศึกษาที่จะตองรู ถาไมรู ถือวาเตรียมตัวไมดี 
การใหคําปรึกษาเชิงพัฒนา (Developmental Advising) ความสัมพันธระหวางอาจารยท่ี
ปรึกษากับนิสิตนักศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่อง มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
ศักยภาพของนิสิตนักศึกษา เชื่อวานิสิตนักศึกษาแตละคนมีความแตกตางกันทั้งพื้นฐานดาน
วิชาการ สังคม อารมณ จึงตองการการดูแลเอาใจใสไมเหมือนกัน อาจารยท่ีปรึกษาชวยนิสิต
นักศึกษาวางเปาหมาย แนะนําวิธีการพัฒนาทักษะและทัศนคติท่ีเอื้อตอความงอกงามทาง
ปญญาและ "ตัวตน" ใหพัฒนาไปในแนวทางที่นิสิตนักศึกษาตองการ โดยนิสิตนักศึกษาตอง
เปนผูรับผิดชอบการพัฒนาทักษะ  
การใหคําปรึกษาแบบภาคีหรือพันธมิตร (Partnership Advising) อาจารยท่ีปรึกษากับนิสิต
นักศึกษามีความสัมพันธฉันทเพื่อนรวมวงวิชาการ ไมจําเปนตองดูแลมากเกินจําเปน 



 76

รูปแบบการใหคําปรึกษาขางตนอาจมีจุดเนนตางกัน แตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควร
ไดรับการพัฒนาทักษะทั้งสามรูปแบบเพื่อที่จะไดรูจักเลือกรูปแบบตามลักษณะนิสิตนักศึกษาซึ่งมี
ความหลากหลายกันระหวางหลักสูตรตางประเภทและตางระดับ แมนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร
เดียวกันก็มีวุฒิภาวะและแรงจูงใจในการศึกษาแตกตางกัน บางคนอาจมาศึกษาตอระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตเพราะตองการเปนที่ยอมรับ (recognition) หรือตองการมีเกียรติ 
(prestige) แตบางคนตองการปริญญาเปนใบเบิกทางสําหรับการเริ่มงานหรือเล่ือนตําแหนงตาม
เงื่อนไขของการประกอบอาชีพ (career requirements)  

ในตอนตอไปนี้ ผูเขียนจะขอกลาวถึงแนวทางการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาบางแนวทาง
เพื่อเปนตัวอยางสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดังตอไปนี ้

แนวทางแรก เปนขอแนะนําของ Gordon B. Davis (2004) ซ่ึงประมวลขอเสนอแนะจาก
ประสบการณการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ Davis เห็นวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรเลือก
รูปแบบการใหคําปรึกษาใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเขาแบงออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ  

กลุมที่ 1 : นิสิตนักศึกษาที่ขาดวุฒิภาวะและขาดความมั่นใจ อาจมีความรูและทักษะในการทําวิจัย 
แตไมสามารถทํางานดวยตนเองได ตองการใหอาจารยท่ีปรึกษาชี้แนะหัวขอวิทยานิพนธ และเปน
พี่เลี้ยง (mentor) ในการทําวิจัยทุกขั้นตอนอยางใกลชิด 
กลุมที่ 2 : นิสิตนักศึกษาที่มีวุฒิภาวะและความมั่นใจอยูระดับหนึ่ง มีความมั่นใจทําวิจัยอยูบางแต
ยังคงตองการใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธช้ีแนะวิธีดําเนินการวิจัยและใหคําปรึกษาคอนขาง
ใกลชิดในลักษณะ "พี่เลี้ยง" (mentor) ท่ีทํางานรวมกัน 
กลุมที่ 3 : นิสิตนักศึกษาที่มีวุฒิภาวะและมีความมั่นใจสูง มีความเชื่อวาสามารถทําวิจัยไดดวย
ตนเอง แตยังตองการมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในลักษณะเพื่อนรวมงาน "อาวุโส" ท่ีใหเพียง
คําแนะนํากวางๆ ไมตองลงรายละเอียด 
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาแตละกลุมตองพิจารณาเลือกจากรูปแบบการใหคําปรึกษา 5 

แบบที่มีระดับความเขมขนของการกํากับกระบวนการทําวิทยานิพนธแตกตางกัน ดังนี้ 
1) การใหคําปรึกษาแบบนาย-ลูกนอง (Strong Master/Apprentice Style) อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธเปนนายหรือครู (master) นิสิตนักศึกษาเปนผูฝกงาน ทําวิจัยตามประเด็นปญหาที่ไดรับ
การบอกใหทํา การใหคําปรึกษาแบบนี้อาจเหมาะกับงานทดลองดานวิทยาศาสตรที่ตองการกํากับ
ดูแลใหการดําเนินงานเปนแบบเดียวกัน และเหมาะกับนิสิตนักศึกษาที่ยังไมมีวุฒิภาวะหรือไมมี
ประสบการณ หากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหคําปรึกษาแบบนี้เปนผูมีศักยภาพสูงจะมีขอดี 
คือ ชวยลดระยะเวลาที่นิสิตนักศึกษาตองใชหาหัวขอ และทํางานงาย เพราะอาจารยจะใหคําแนะนํา 
กํากับการทํางาน และพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการทําวิจัยตามหัวขอที่ศึกษาเปนอยางดี แตจะมี
ขอเสียเพราะนิสิตนักศึกษาอาจไมมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการทํางานวิจัยดวยตนเอง อาจถูก
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ใชเปนเครื่องมือทําวิจัยของอาจารยและไมไดรับการฝกฝนที่ดี นิสิตนักศึกษาบางคนตองทําวิจัย
หัวขอวิจัยยอยในโครงการโดยไมเขาใจกรอบแนวคิดหลักของโครงการใหญ รูปแบบการให
คําปรึกษาแบบนี้ใชไดเหมาะกับนิสิตนักศึกษากลุมที่ 1 แตใชไมไดเลยกับนิสิตนักศึกษากลุมที่ 3 
สวนนิสิตนักศึกษากลุมที่ 2 อาจใชไดแตจะมีความตึงเครียด 

2) การใหคําปรึกษาแบบกึ่งนาย-ลูกนอง ก่ึงเพื่อนรวมงาน (Collegial Master/Apprentice 
Style) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคําปรึกษาอยางมีขอบเขต แตเขมงวดนอยกวาแบบแรก นิสิต
นักศึกษาอาจเลือกหัวขอ/ปญหาวิจัยไดเองแตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะเต็มใจใหคําปรึกษา
เฉพาะเมื่อเปนหัวขอหรือระเบียบวิธีการวิจัยที่ถนัด นิสิตนักศึกษาจึงตองเปนผูรับผิดชอบงาน
มากกวาแบบแรก และงานที่ทําตองอยูในกรอบความรูความเชี่ยวชาญของอาจารย อยางไรก็ตาม
นิสิตนักศึกษาไมจําเปนตองทําวิทยานิพนธในขอบเขตงานวิจัยที่อาจารยกําลังทําหรือไดรับทุนมา
ศึกษา การใหคําปรึกษาแบบนี้ไดผลดีหากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษามีความ
สนใจประเด็นปญหารวมกันและอาจารยมีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะใหคําปรึกษาที่ดีได การให
คําปรึกษาแบบนี้จึงเหมาะกับนิสิตนักศึกษากลุมที่ 2 แตอาจเกิดความตึงเครียดหากใชกับนิสิต
นักศึกษากลุมที่ 1 และ 3 

3) การใหคําปรึกษาแบบเพื่อนรวมงาน (Collegial Development Style) อาจารยที่ปรึกษา
เต็มใจใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่ตรงกับงานที่ตนเคยทําและงานที่กําลังทําอยู รวมถึงงานที่สนใจ
และตั้งใจจะหาความชํานาญ การทําวิทยานิพนธจึงเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยอาจารยอาจมี
ประสบการณมากกวาในขั้นเริ่มตน แตทั้งสองฝายตางตองเรียนรูรายละเอียดของการทําวิจัยใน
ประเด็นปญหา/ระเบียบวิธีการวิจัยใหมดวยกัน การใหคําปรึกษาแบบนี้เหมาะกับอาจารยที่ปรึกษาที่
เต็มใจหาความรูความชํานาญเพิ่มเติม และนิสิตนักศึกษาที่ยินดีหาประสบการณใหมรวมกับอาจารย 
เหมาะกับวิทยานิพนธที่ศึกษาประเด็นปญหาใหมที่ยังไมมีผูใดทํามากอนหรือยังมีนอย หากใชกับ
นิสิตนักศึกษากลุมที่ 2 จะเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือนิสิตนักศึกษากลุมที่ 3 แมจะมีความตึง
เครียดเล็กนอย แตไมเหมาะที่จะใชกับนิสิตนักศึกษากลุมที่ 1                                                            

4) การใหคําปรึกษาแบบใหแนวทางและขอเสนอแนะ (Guidance and Suggestion Style) 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนคนจับประเด็นเกง ชวยนิสิตนักศึกษาเลือกปญหาและระเบียบ
วิธีการวิจัยได แตใหคําปรึกษาเรื่องทั่วๆ ไป ไมใหคําแนะนํา คําติชม หรือติดตามงานแบบลง
รายละเอียด การใหคําปรึกษาแบบนี้เหมาะกับนิสิตนักศึกษาที่เต็มใจเพิ่มความรูเนื้อหาและวิธีการที่
จําเปนสําหรับทําวิจัยในหัวขอที่เสนอ มีความสามารถทํางานชิ้นใหมๆ ได และมีความรับผิดชอบ 
แตไมเหมาะกับนิสิตนักศึกษาที่ขาดวุฒิภาวะซึ่งตองการคําปรึกษาแบบลงลึก การใหคําปรึกษา
รูปแบบนี้จึงเหมาะกับนิสิตนักศึกษากลุมที่ 3 รองลงมาคือนิสิตนักศึกษากลุมที่ 2 แตไมควรใชกับ
นิสิตนักศึกษากลุมที่ 1 
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5) การใหคําปรึกษาแบบปลอยวาง (Passive Hands-off Style) ใหคําปรึกษาแบบเสรีเต็มที่ 
(laissez-faire) อาจารยที่ปรึกษาปลอยใหนิสิตนักศึกษาทํางานเอง โดยจะทําหนาที่เพียงอานรายงาน
เพื่อดูแลคุณภาพโดยรวม นิสิตนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานเกือบทั้งหมด เปนผูริเร่ิมเสนอปญหา
การวิจัย เลือกระเบียบวิธีการวิจัยที่จะใช เขียนแผนดําเนินการวิจัย ฯลฯ อาจารยที่ปรึกษาเปนเพียง
ผูใหขอเสนอแนะ นิสิตนักศึกษาที่เหมาะกับการใหคําปรึกษาแบบนี้ควรมีวุฒิภาวะปานกลางและมี
ความคิดริเร่ิม ถาไดอาจารยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถใหขอเสนอแนะที่ดี การให
คําปรึกษาแบบนี้จะเปนการใหโอกาสนิสิตนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการทําวิจัยดวยตนเองอยาง
อิสระ แตจะอันตรายมากหากใชกับนิสิตนักศึกษาที่ขาดประสบการณที่จําเปนสําหรับการทําวิจัยใน
หัวขอที่ศึกษา หรืออาจารยที่ปรึกษาไมมีเวลาอานงานที่เสนอ และจะเปนอันตรายอยางยิ่งสําหรับ
นิสิตนักศึกษาที่เปนนักวิจัยหนาใหม เพราะอาจตกอยูในวังวนของการเลือกปญหาการวิจัยเปน
เวลานานกวาจะเริ่มทําวิทยานิพนธได หรืออาจไมสามารถพัฒนาทักษะวิจัยของตนใหดีไดพอ
จนตองออกจากโปรแกรมกลางคัน ดังนั้น การใหคําปรึกษาแบบนี้จะใชไดเฉพาะกับนิสิตนักศึกษา
กลุมที่ 3 แตก็ยังมีความเสี่ยง ไมควรใชกับนิสิตนักศึกษากลุมที่ 2 และใชไมไดเลยกับนิสิตนักศึกษา
กลุมที่ 1 

สําหรับบทบาทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษา ขอดี ขอเสีย และกลุมนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมจะใหคําปรึกษารูปแบบตางๆ ผูเขียนไดสรุปไวในตารางที่ 5-1 ดังตอไปนี้ 



        ตารางที่ 5-1 บทบาทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษา ขอดี ขอเสีย และกลุมที่เหมาะ
 

บทบาท รูปแบบ 
การใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา ขอดี ขอเส

การใหคําปรึกษา
แบบนาย-ลูกนอง  

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเปนผู
ออกคําสั่ง มีความรู 
ความเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาและประเด็น
ปญหาของการวิจัย
เปนอยางดี 

นิสิตนักศึกษาเปนผู
ฝกงาน ทําวิจัยตาม
ประเด็นปญหาที่
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธกําหนด 

อาจารยที่ปรึกษาเขาไป
กํากับดูแล และกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน
วิจัยโดยตรง นสิิต
นักศึกษาไดเรียนรู
เฉพาะวิธีการทําวิจัย
ภายใตกรอบของ
อาจารยที่ปรึกษา 

นิสิตนักศึกษ
ศึกษาปญหา
ของอาจารย
ตามคําสั่งที่ไ
และอาจไมไ
ความสามาร
ดวยตนเอง 

การใหคําปรึกษา
แบบกึ่งนาย-
ลูกนอง กึ่งเพื่อน
รวมงาน  

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเปน
ผูเชี่ยวชาญที่จํากัดการ
ใหคําปรึกษาเฉพาะ
ประเด็นปญหาที่อยู
ในขอบเขต
ความสามารถดานการ
วิจัยของตนเอง  

นิสิตนักศึกษากําหนด
ประเด็นปญหาการวิจัย
ภายในกรอบงานและ
ความสามารถของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ วางแผน
และขั้นตอนดําเนินการ
วิจัยตามอาจารย 

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรูสาระและ
วิธีการวิจัย สามารถให
คําแนะนําตามความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ นิสิต
นักศึกษาสามารถเลือก
ปญหาที่ตนสนใจโดย
ทํางานกับอาจารย 

นิสิตนักศึกษ
กรอบใหทํา
ภายใตขีดจํา
วิจัยของอาจ
ตองทํางานท
แผนการวิจัย
ทั้งระยะสั้น

การใหคําปรึกษา
แบบเพื่อน
รวมงาน  

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธมักเปน
อาจารยอาวุโสที่ยินดี
ทํางานวิจัยในหัวขอที่
นิสิตนักศึกษาเสนอ 
และขยายขอบขายการ
ใหคําปรึกษาไปถึง
ปญหาและทักษะการ
วิจัยใหมๆ 

นิสิตนักศึกษาริเริ่ม
ปญหาการวิจัยใหมซึ่ง
ตองการทักษะที่ตนยัง
ไมมี ทํางานกับ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธใน
ลักษณะผูรวมงานรุน
เยาวที่รวมกันพัฒนา
องคความรูใหม 

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและนิสิต
นักศึกษารวมกันทําวิจัย
เพื่อพัฒนาสาระและ
วิธีการวิจัยใหมๆ นิสิต
ไดพัฒนาตนเองภายใต
ความสัมพันธในการ
ทํางานรวมกับอาจารย 

มีความเสี่ยง
วิจัยในเรื่อง
เปนไปไมได
ความแนนอ
อาจารยและ
นักศึกษาจะ
ตนเอง 

 

สมกับการใหคําปรึกษารูปแบบตางๆ ตามขอเสนอของ Gordon B. Davis 

ความเหมาะสมในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา 
ีย กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
าตอง
การวิจัย
 ทํางาน
ดรับ 
ดพัฒนา
ถทําวิจัย

ใชไดเหมาะ เพราะ
นิสิตนักศึกษา
ตองการใหอาจารย
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธบอกทุก
อยาง 

อาจเหมาะที่จะใช 
แตจะตึงเครียด
เพราะอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตองการออกคําสั่ง
ทุกเรื่อง ขณะที่นิสิต
นักศึกษาตองการ
ความเปนอิสระบาง 

จะเกิดความขัดแยง
กับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพราะ
นิสิตนักศึกษา
ตองการทํางานเปน
อิสระ 

าถูกตี
งาน
กัดดาน
ารยอาจ
ี่ไมอยูใน
ของตน

 ระยะยาว 

อาจใชได แตตึง
เครียดบาง เพราะ
นิสิตนักศึกษาตอง
แสดงความคิดริเริ่ม
ในระดับหนึ่ง 

คอนขางเหมาะ
เพราะมีกรอบการ
ทํางานชัดเจน รูวา
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
ตองการใหทําอะไร 
แตก็มีอิสระในการ
ทํางานไดดวย 

อาจเกิดความตึง
เครียดได เพราะ
นิสิตนักศึกษาตอง
ทํางานโดยมี
ขีดจํากัด 

ทํางาน
ใหมที่
 ไมมี
นวาทั้ง
นิสิต
ไดพัฒนา

จะตึงเครียด เพราะ
นิสิตนักศึกษาตอง
แสดงความคิดริเริ่ม 
 
 

ใชไดเหมาะ เพราะ
เพิ่มความมั่นใจให
นิสิตนักศึกษา
ระหวาง
กระบวนการให
คําปรึกษา 

เหมาะที่จะใช
พอควร มีความตึง
เครียดเล็กนอย ถาทั้ง
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและ
นิสิตนักศึกษาทํา
วิจัยปญหา/วิธีการ
วิจัยที่สนใจรวมกัน 79 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

 
บทบาท ความเหมาะสมในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา รูปแบบ 

การใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา ขอดี ขอเสีย กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
การใหคําปรึกษา
แบบใหแนวทาง
และขอเสนอแนะ  

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธมักเปน
อาจารยอาวุโสที่ให
คําแนะนํากวางๆ 
ทั่วไป แตตนเองไมมี
ความสามารถทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับประเด็น
ปญหาและวิธีการวิจัย  

นิสิตนักศึกษาทํางาน
โดยอิสระในลักษณะ
ผูรวมงานรุนเด็ก 
เสนอหัวขอปญหา
และวิธีการวิจัยเพื่อขอ
คําปรึกษาแนะนําจาก
อาจารยวิทยานิพนธ 
รูจักพัฒนาทักษะวิจัย
ที่จําเปน 

นิสิตนักศึกษา
สามารถพัฒนาทักษะ
การวิจัยและทํางาน
วิจัยอยางอิสระ
ระหวางที่อาจารยให
คําปรึกษา/
ขอเสนอแนะ นิสิต
นักศึกษาอาจทําวิจัย
หัวขอกวางและใช
วิธีการวิจัยแบบตางๆ  

นิสิตนักศึกษาอาจไมได
รับคําแนะนําอยาง
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาหลายๆ 
เรื่องจากอาจารยที่
ปรึกษา นิสิตนักศึกษา
เปนผูรับผิดชอบ
คุณภาพงานวิจัยและ
การจัดการกระบวนการ
ดําเนินการวิจัย 

ไมควรใช  
จะเครียดมากเพราะ
นิสิตนักศึกษาไม
สามารถคิด/ทํา
กระบวนการวิจัยได
เอง 
 
 

ใชได  
แตอาจเครียดบาง
เพราะนิสิตนักศึกษา
ตองเปนผูคิดริเริ่ม 

เหมาะมาก  
มีความเครียดเพียง
เล็กนอย เพราะนิสิต
นักศึกษาเปนคน
มั่นใจ อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
ใหอิสระและให
ขอคิดที่ดีสําหรับ
ผลงาน 

การใหคําปรึกษา
แบบปลอยวาง  

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทําหนาที่
ควบคุมคุณภาพ ให
ขอเสนอแนะตามคํา
ขอหรือในเอกสาร
เฉพาะที่นิสิต
นักศึกษาเสนอมา 
ตรวจสอบคุณภาพ
โดยรวมของงานที่
เสนอ 

นิสิตนักศึกษาเปน
นักวิจัยอิสระ ริเริ่ม
เสนอปญหาการวิจัย 
พัฒนาทักษะที่จําเปน 
เสนอแผนการ
ดําเนินการวิจัยให
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธพิจารณา
อนุมัติในภาพรวม 

นิสิตนักศึกษา
สามารถทํางานโดย
อิสระ อาจารยที่
ปรึกษาไมคอยเขามา
กํากับดูแล นิสิต
นักศึกษาทํางานวิจัย
ตามหัวขอที่เลือกเอง 

นิสิตนักศึกษาอาจทํา
ขอผิดพลาดที่เสียหาย
เพราะขาดการ
เสนอแนะและขาด
คําปรึกษา ทํางานติดขัด 
ไมสําเร็จตามเงื่อนเวลา 

ใชไมไดเลย เพราะ
ไมมีคําแนะนําให
นิสิตนักศึกษาเทาที่
ตองการ 

ไมควรใช 
ความสัมพันธ
ระหวางนิสิต
นักศึกษากับอาจารย
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธไมดี 
นิสิตนักศึกษาไมได
รับขอมูลปอนกลับ
สําหรับผลงานเทาที่
ตองการ 

อาจใชได  
แตมีความเสี่ยง
เพราะอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
กับนิสิตนักศึกษามี
ความคาดหวัง
ตางกัน 
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เมื่อพิจารณาจากตารางสรุปขางตนจะเห็นวาโดยหลักการแลว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ควรใชรูปแบบการใหคําปรึกษาที่อยูตรงกลาง 3 รูปแบบ และหลีกเลี่ยงการใหคําปรึกษาแบบสุดขั้ว
ทั้งสองรูปแบบ อยางไรก็ตาม กอนเลือกรูปแบบการใหคําปรึกษาที่จะใช อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษาควรประเมินตนเองกอนเพื่อจะไดเลือกรูปแบบการใหคําปรึกษาและ
วิธีการทํางานรวมกันไดเหมาะสม ส่ิงที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรประเมิน คือ 

 จุดออน จุดแข็ง ความชอบ ความถนัด และขอจํากัดของตน เชน ตําแหนงบริหาร ภาระงาน
สอน จํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแล 

 รูปแบบการใหคําปรึกษาที่ถนัดท่ีสุด และรูปแบบอื่นที่จะเปนทางเลือกเพื่อปรับใชกับนิสิต
นักศึกษา 

 ความสามารถในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่มีความแตกตางกัน 

กอนรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยควรบอกใหนิสิตนักศึกษารูลวงหนาวา
ปกติตนใชการใหคําปรึกษารูปแบบใดเปนหลัก ขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษาก็ตองประเมินวุฒิภาวะ 
ระดับความสามารถ และความตองการคําปรึกษาของตนเอง รวมทั้งพิจารณาวาจะสามารถทํางาน
ภายใตรูปแบบการใหคําปรึกษาตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธบอกไดหรือไม  

แนวทางที่สอง เปนแนวทางการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธตามรายงานการวิจัยของ Mark 
Sinclair (2004) ที่เสนอตอกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร และการฝกอบรม ประเทศออสเตรเลีย 
รายงานฉบับดังกลาวแนะนําวาการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธตองคํานึงถึง “วัฒนธรรมการวิจัย” ของ
สาขาวิชาตางๆ ดังจะเห็นวาธรรมชาติของการทําวิจัย โอกาสในการหาแหลงทุน และแหลงตีพิมพ
ผลงานวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรตางจากสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแตละสาขาวิชาจะมีรูปแบบการใหคําปรึกษาตางกัน หากมองวาการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธเปน "กระบวนการเรียนรูแบบแทรกแซงอยางตอเนื่อง” (intervention continuum) กจ็ะมี
ระดับความเขมขนมากนอยตางกัน ดังนี้ 

 การใหคําปรึกษาแบบ “ปลอยวาง” (hands off) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเขาไปยุงกับ
งานวิจัยของนิสิตนักศึกษานอยมากเพราะมีความเชื่อพื้นฐานวานิสิตนักศึกษาพึ่งตนเองได 
นิสิตนักศึกษาจึงตองเรียนรูท่ีจะทํางานดวยตนเอง และเห็นวาการทํางานใหสําเร็จตามเวลา
เปนความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาเอง 

 การใหคําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธคอยกํากับติดตาม 
ตรวจสอบงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาอยูเปนประจํา เปนการใหคําปรึกษาแบบสั่งการ 
(directive) หรือ "หุนสวน" 

การใหคําปรึกษาทั้งสองแบบมีทั้งขอดีและขอเสีย และตองเลือกใชใหเหมาะกับวุฒิภาวะ 
ระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษา ในมุมมองนี้ นิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรที่ทําวิทยานิพนธเชิงทดลอง มักขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ทําโครงการวิจัยใหญ
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ในเรื่องเดียวกันหรือใกลเคียง และเพื่อใหการดําเนินการวิจัยโครงการยอยสอดรับกัน การให
คําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) ก็เปนสิ่งจําเปนและอาจทําใหนิสิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
เร็วขึ้น ในทางตรงกันขาม นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตรมักทําวิทยานิพนธที่มีความเปน
ปจเจก (individualistic) สูง การใหคําปรึกษาแบบ“ปลอยวาง” (hands off) ก็อาจจะเหมาะสมกวาแต
อาจทําใหนิสิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษาชาเพราะในความเปนจริงนิสิตนักศึกษาตองการความ
ชวยเหลือมากกวาที่อาจารยคิด นอกจากนี้ยังนาสังเกตดวยวาการใหคําปรึกษาในสาขาวิชาเดียวกันก็
ยังมีระดับและวิธีการตางกัน เชน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในสาขาวิชาสังคมศาสตรที่ให
คําปรึกษาแบบ "เกาะติด" มักใชวิธีการใหปรึกษาโดย "การตกลงแบบหุนสวน" (partnership 
arrangement หรือ collaborative intervention) มากกวา “การสั่งการ”  

ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ การเลือกใชรูปแบบการใหคําปรึกษาอาจปรับเปลี่ยนไดตาม
ขั้นตอนของการศึกษาตามหลักสูตรและการทําวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาแบบ "เกาะติด" 

(hands on) ใหความสําคัญกับการความสัมพันธกับนิสิตนักศึกษาที่เขาใหม∗ และพยายามใหนิสิต
นักศึกษาคนดังกลาวไดรับความรวมมือจากเพื่อน อาจารย และบุคลากรอื่น ระยะแรกนิสิตนักศึกษา
ที่เขาใหมจะไดรับการแนะนําแบบ "ส่ังการ" เพื่อประโยชนในการวางแผนการเรียนที่จะพัฒนา
ความพรอมดานวิชาการและการวิจัย แตเมื่อลงมือทําวิทยานิพนธแลว นิสิตนักศึกษาตองเปน
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานวิจัยและมีหนาที่รายงานความกาวหนาของการวิจัยใหทราบ โดยอาจารย
ที่ปรึกษาจะเขาไป "ส่ังการ" เฉพาะเวลาที่นิสิตนักศึกษาตองการเปนครั้งคราว สําหรับนิสิตนักศึกษา
ที่ชวยตัวเองได อาจใหคําปรึกษาแบบ "วางมือ" (hands off) อยางไรก็ตามการใหชวยตนเองไมได
หมายความวาใหแยกตัวไปทํางานคนเดียว แตอาจทํางานกลุมรวมกับเพื่อน นักวิชาการ หรือ
บุคลากรอื่นดวย แตหากตองการการปรึกษาใกลชิดเปนพิเศษ อาจารยที่ปรึกษาอาจจัดเวลาให
คําปรึกษาแบบไมทางการ และหากมีสัญญาณเตือนวานิสิตนักศึกษามีปญหา อาจารยที่ปรึกษาแบบ 
"เกาะติด" (hands on) จะเปนฝายไปหานิสิตนักศึกษาเอง ไมรอใหมาหา เพราะเห็นวาปญหาตางๆ 
ควรไดรับการแกไขแตแรก แมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม กิจกรรมที่อาจารยที่ปรึกษาแบบ 
"เกาะติด" (hands on) ใชเพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษาทํางานกาวหนาและสําเร็จลุลวงไดดี มีอาทิ 

 ใชกระบวนการกลุม (teamwork approach) สรางกลุมนิสิตนักศึกษาในความดูแลทั้งแบบ
ทางการและไมทางการ จัดเวลาอยางยืดหยุนใหพบกันหรือนัดหมายใหคําปรึกษาตัวตอตัว  

 ใหนิสิตนักศึกษาเขียนรายงานสั้นๆ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีมอบหมายใหอานเปนระยะ
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 

                                                           
∗ การสรางความสัมพันธตองพัฒนาจากความไวใจ (trust) ความทุมเท (commitment) ความจริงใจ (sincere) ความ
รับผิดชอบ (responsibility) การใหเวลา (availability) ความซื่อตรง (honesty) ความนาเชื่อถือ (reliability) ความ
สม่ําเสมอ (consistency) และการใหเกียรตินิสิตนักศึกษา (respect for candidates) 
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 ตรวจแกไขงานของนิสิตนักศึกษาอยางรวดเร็ว (ปกติภายใน 24-48 ช่ัวโมง) 
 ใหเขียนรายงานรวมกันเปนครั้งคราว และแนะนําใหนิสิตนักศึกษาเปนที่รูจักในวงวิชาการ 

เมื่อพิจารณาตามกระบวนการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธมีขอสังเกตคือ  
ระยะแรก อาจารยที่ปรึกษามักใหคําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) โดยหากลวิธีสราง

ความมั่นใจใหนิสิตนักศึกษา ใหเขียนแผนดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนจนถึง "หลักชัย" (milestone) 
ในลักษณะสัญญาแบบไมทางการ (informal contract) สัญญาดังกลาวจะกําหนดบทบาท ความ
รับผิดชอบ ความคาดหวังของนิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปองกันความเขาใจผิดในเวลา
ตอมา milestone ในระยะนี้อาจเปนกิจกรรมตามบทตางๆ ของรายงานวิทยานิพนธก็ได หลังศึกษา
ไประยะหนึ่งเมื่อนิสิตนักศึกษามีหัวขอวิทยานิพนธแลว อาจารยที่ปรึกษาจะเปนฝายเรียกนิสิต
นักศึกษามาพบเปนการสวนตัวเพื่อบอกใหปรับแผนดําเนินงานดังกลาวใหละเอียดมากขึ้น  

ระยะตอมา นิสิตนักศึกษามักมีความสับสนในการอานและการทบทวนเอกสารกับงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองพิจารณาวาจะใหคําปรึกษาแบบ "วางมือ" (hands off) 
โดยปลอยใหนิสิตนักศึกษาคนควาเองสรุปเองโดยลําพัง หรือจะใหคําปรึกษาแบบ "เกาะติด" 
(hands on) โดยการชี้นํา ส่ัง หรือบอกรายชื่อผลงานที่ตองการใหนิสิตนักศึกษาอาน หรืออาน
เอกสารและงานวิจัยไปพรอมกับนิสิตนักศึกษาแลวมารวมกันสรุปกรอบแนวคิดกับวางแผนการวิจัย 
ไมไดมองวานิสิตนักศึกษาตองทํางานดวยตนเอง  

ระยะสุดทาย ในชวงเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจตอง
เลือกรูปแบบการใหคําปรึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาแตละคน โดยทั่วไปเมื่อทํางานวิจัยเปน
เวลานานขึ้น การใหคําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) จะยิ่งลดลง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จะเปลี่ยนบทบาทจาก "ผูส่ังการ" เปน "เพื่อนรวมวิชาชีพ" มากขึ้น ใหนิสิตนักศึกษาเปนตัวของ
ตัวเองเพราะมีวุฒิภาวะมากขึ้น พึ่งตนเองไดมากขึ้น อยางไรก็ตามอาจารยที่ปรึกษาจะกลับมาให
คําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) หรือ "ส่ังการ" อีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนการเขียนรายงาน
โดยเฉพาะชวงสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

แนวทางที่สาม เสนอโดย Terry Garfield และ Frank Alpert (2002: 263-273) ซ่ึงสังเคราะห
รูปแบบการใหคําปรึกษาจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดย
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) รูปแบบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่เสนอแบงออกเปน 4 
แบบ คือ แบบปลอยเสรีเต็มที่ (Laissez-faire style) แบบประคบประหงม (Pastoral style) แบบชี้นํา 
(Directional style) และแบบสัญญา (Contractual style) มีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบปลอยเสรีเต็มท่ี (Laissez-faire style) 
 ไมมีโครงสรางขั้นตอนมาก ใหการสนับสนุนนอย 
 นิสิตนักศึกษาไดรับแรงจูงใจและทักษะการจัดการคอนขางจํากัด 
 อาจารยท่ีปรึกษาไมช้ีนํา และไมตกลงที่จะทํางานรวมกันอยางใกลชิด 
 อาจารยท่ีปรึกษาดูเปนคนอบอุน ใสใจ เอื้ออาทร แตไมกาวกาย 

แบบประคบประหงม (Pastoral style) 
 ไมมีโครงสรางขั้นตอนมาก ใหการสนับสนุนมาก 
 นิสิตนักศึกษามีทักษะการจัดการต่ํา อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูหยิบยื่นสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ ท่ีจําเปนให 
 อาจารยท่ีปรึกษาคอนขางดูแล ใหการสนับสนุนเปนการสวนตัว แตไมเขามากําหนดทิศ

ทางการทํางานแตละขั้นตอน 
แบบชี้นํา (Directional style) 

 มีโครงสรางขั้นตอนมาก ใหการสนับสนุนนอย 
 นิสิตนักศึกษามีแรงจูงใจในการทํางานสูง เห็นประโยชนจําเปนจากการทํากิจกรรมที่มี

โครงสรางขั้นตอนเชน กําหนดวัตถุประสงค ทํางานเสร็จและสงงานตรงเวลาดวยตนเอง 
โดยไมตองใชสิ่งสนับสนุนจากสถาบัน 

 อาจารยท่ีปรึกษามีความใกลชิด พบนิสิตนักศึกษาสม่ําเสมอ แตตองเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การทํางานวิทยานิพนธ 

แบบสัญญา (Contractual style) 
 มีโครงสรางขั้นตอนมาก ใหการสนับสนุนมาก 
 นิสิตนักศึกษามีแรงจูงใจในการทํางานสูง สามารถวางแผนงานและทํางานดวยตนเอง 
 อาจารย ท่ีปรึกษาควบคุมทิศทางการทํางาน  มีทักษะการบริหารจัดการ  และมี

ความสัมพันธระหวางกันที่ดี 
 ตองการเวลาจากอาจารยท่ีปรึกษามากที่สุด 

อาจารยที่ปรึกษาที่ดีตองรูจักเปลี่ยนรูปแบบการใหคําปรึกษาไปตามสถานการณ เชน ให
การดูแลใกลชิดเมื่อมีปญหาวิกฤติในชีวิต และปรับรูปแบบการใหคําปรึกษาเปนระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ชวงเลือกหัวขอวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษายังไมมีหัวขอท่ีสนใจชัดเจน คนเอกสาร
กวางๆ เพื่อหาหัวขอวิจัย การใหคําปรึกษาเปนแบบปลอยเสรีเต็มท่ี (Laissez-faire) เพราะยังไมมี
โครงสรางขั้นตอนมาก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไมตองใหการสนับสนุนมากนัก 
ระยะที่ 2 ชวงเขียนโครงรางวิทยานิพนธ หลังนิสิตนักศึกษาไดหัวขอ ปญหาและวัตถุประสงค
ของการวิจัย อาจารยจําเปนตองใหคําแนะนําอยางเปนทางการมากขึ้นเพื่อชวยการออกแบบและ
ระเบียบวิธีการวิจัย การใหคําปรึกษาจึงเปนแบบชี้นํา (Directional style) 
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ระยะที่ 3 ชวงดําเนินการวิจัย ระหวางเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล นิสิตนักศึกษาตองการ
กําลังใจมาก ในระยะนี้นิสิตนักศึกษาอยากไดการสนับสนุนและคําแนะนําท่ีชัดเจนมีข้ันตอน การ
ใหคําปรึกษาจึงเปนแบบสัญญา (Contractual style) 
ระยะที่ 4 ชวงเขียนรายงานวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษาเริ่มลงมือเขียนรายงาน อาจตองการการ
สนับสนุนลดลง แตยังคงตองการคําช้ีแนะเกี่ยวกับข้ันตอนที่ชัดเจน การใหคําปรึกษาจึงอาจ
กลับไปเปนแบบชี้นํา (Directional style) 

การเปลี่ยนรูปแบบการใหคําปรึกษาไปตามสถานการณขางตนแสดงเปนแผนภาพไดดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(เสนประ แสดงความจําเปนใหคําปรึกษาแบบประคบประหงม (Pastoral style) เปนครั้งคราว             
เมื่อนิสิตมีปญหาวิกฤติ ทอแท กลุมใจ) 

แผนภาพที่ 5-1 รูปแบบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจําแนกตามระยะของการทําวิทยานิพนธ 
ตามขอเสนอของ Terry Garfield และ Frank Alpert 
 
แนวทางที่สี่ เปนแนวทางที่ R. H. Spear (2000) สรุปรูปแบบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ

ออกเปน 3 แบบตามลักษณะปฏิสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษา โดย
เขาไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณดุษฎีบัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา ขณะยังดํารงตําแหนง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Australian National University ในชวงระหวางป ค.ศ. 1990-
1998  รูปแบบปฏิสัมพันธของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่เสนอไดแก 

1) ปฏิสัมพันธแบบกํากับ (Strong Interaction) มักพบในการวิจัยดานวิทยาศาสตร 
โดยเฉพาะการวิจัยแบบทดลองในหองปฏิบัติการที่ตองใชเทคโนโลยีทันสมัย นิสิตนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองพบกันเปนประจําเพื่อรวมวางแผนการวิจัย รายงานผลการทดลอง 

โครงสราง (Structure) ตํ่า 

ตํ่า 

สูง 

การสนับสนุน 
(Support) 

สูง 

ประคบประหงม 
(Pastoral) 

ปลอยเสรีเต็มที่ 
(Laissez-faire) 

สัญญา 
(Contractual) 

ชี้นํา 
(Directional) 

ระยะที่ 1 

ระยะที ่2 

ระยะที่ 3 
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ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล วางแนวการเขียน/เผยแพรรายงาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ทําหนาที่เปน "ผูประสานงาน" (collaborator) ที่ตองพบใหคําแนะนําปรึกษานิสิตนักศึกษาเปน
ประจําตลอดชวงเวลาของการทําวิจัย นิสิตนักศึกษาจะไดรับการดูแลทุกขั้นตอน แตบางครั้งก็
อาจจะกํากับมากเกินไป คิดอะไรนอกกรอบไมได หากเรื่องที่ทําวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของ
งานวิจัยที่อาจารยไดทุน นิสิตนักศึกษาอาจคิดไปวาถูกอาจารยใชใหทําวิจัยของอาจารยเอง 

2) ปฏิสัมพันธแบบหลวม (Weak Interaction) เชื่อวานิสิตนักศึกษาตองทํางานวิจัยดวย
ตนเอง และเปนผูริเร่ิมการดําเนินงานในทุกขั้นตอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาที่เพียงให
คําแนะนําเกี่ยวกับหัวขอวิจัยตางๆ ที่นาจะทําได แลวใหนิสิตนักศึกษาไปอานงานเพิ่มเติมเอง
สักระยะหนึ่งกอนตัดสินใจเลือกหัวขอวิทยานิพนธ ระหวางลงมือทําวิทยานิพนธไปจนกระทั่งเขียน
รายงานวิจัย นิสิตนักศึกษาไดพบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธนอยมาก เปนครั้งคราว ไมแนนอน 
โดยอาจารยจะอานรายงานวิจัยใหคราวๆ เทานั้น การใหคําปรึกษาแบบนี้อาจทําใหนิสิตนักศึกษา
รูสึกวาถูกทอดทิ้ง เควงควาง  

3) ปฏิสัมพันธแบบสายกลาง (Intermediate Interaction) ใหคําปรึกษาตามขอตกลง นิสิต
นักศึกษาตกลงกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวาจะพบกันบอยครั้งแคไหนเพื่อรายงาน
ความกาวหนา เชน สัปดาหละครั้ง เดือนละครั้ง แตอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยท้ัง
สองฝายตกลงกัน อาจารยที่ปรึกษาตรวจแกไขรายงานชิ้นยอยๆ ที่นิสิตนักศึกษาเขียนสงมาเปน
ระยะ นิสิตนักศึกษาแกไขรายงานตามขอเสนอของอาจารยที่ปรึกษาแลวประมวลเปนรายงาน
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 

แนวทางที่หา  เปนขอเสนอรูปแบบการใหคําปรึกษาตามสถานการณ  (Situational 
Approach) โดย Sean Murray (2003) ที่มีความเชื่อวาการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนกระบวนการ
เรียนการสอนและเปนการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีคุณสมบัติของการเปนนักวิจัย แมวานิสิต
นักศึกษาแตละคนจะมีระดับความรู ทักษะ ความสามารถในการทําวิจัย วุฒิภาวะ และความมุงมั่น 
(commitment) ตางกัน แตจะไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นในระหวางการทําวิทยานิพนธ อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นระหวางการใหคําปรึกษา ตองพิจารณาความ
ตองการที่จะไดรับการสนับสนุนและกําลังใจ (supportive behavior) ของนิสิตนักศึกษา กับระดับ
การควบคุมและสั่งการ (directive behavior) ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในแตละสถานการณ 
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจึงแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ การบอกใหทํา (telling) การขาย
ความคิด (selling) การเขามามีสวนรวม (participating) และการมอบหมายงาน (delegating) ดัง
แผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 5-2 การใหคําปรึกษาตามสถานการณตามแนวคิดของ Sean Murray 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นิสิตนักศึกษาในชอง S1 สวนใหญอยูในชวงเริ่มทําวิทยานิพนธ ตั้งใจทํางานแตยังขาด

ความมั่นใจและความสามารถ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีบทบาทเปนผูสอนหรือฝกฝนใหมี
ความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อวางพื้นฐานและความพรอมใหนิสิตนักศึกษา ใหการปรึกษาอยาง
ใกลชิดและมีลักษณะ "ส่ังการ" เปนสถานการณปกติของการใหคําปรึกษาในชวงระยะแรกหรือเมื่อ
มีประเด็นปญหาใหมเกิดขึ้น  

นิสิตนักศึกษาในชอง S2 ตองการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหการสนับสนุน นิสิต
นักศึกษาพอจะทํางานดวยตนเองไดบางแตยังมีศักยภาพหรือวุฒิภาวะในการทํางานไมเพียงพอที่จะ
ทํางานโดยอิสระ อาจารยที่ปรึกษาจึงมีบทบาทคลายผูขายความคิด ใหคําแนะนํา หรือเปนผูฝก 
(coach) เปนฝายเปดฉากชี้นําทางที่ทําใหนิสิตนักศึกษามีความเขาใจและความสามารถในการทํา
วิทยานิพนธมากขึ้น และยังเปนผูตัดสินใจแทนนิสิตนักศึกษาเปนสวนใหญแตจะอธิบายใหเขาใจ
เหตุผล สถานการณเชนนี้มักเกิดกับนิสิตนักศึกษาที่อยูในชวงนําเสนอเคาโครงรางวิทยานิพนธ 

นิสิตนักศึกษาในชอง S3 อยูในสถานการณที่มีสวนรวมมากขึ้น นิสิตนักศึกษามีวุฒิภาวะ
และความสามารถสูงขึ้นแลวจึงเปนผูรับผิดชอบการทํางาน การเรียนรู และการตัดสินใจตางๆ ใน
วิทยานิพนธเปนสวนใหญ อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทเปนแหลงขอมูล เปนผูอํานวยความสะดวก 
(facilitators) ตามความจําเปนและเปนผูรวมเสนอความคิดกับนิสิตนักศึกษา ปกติจะขอใหนิสิต
นักศึกษาเปนผูตัดสินใจและนําเสนอการดําเนินงานที่ผานมาโดยมีการอธิบายเหตุผลของสิ่งที่ทํามา
และการใชประโยชนจากขอมูล 

นิสิตนักศึกษาในชอง S4 อยูในชวงสุดทายของการทําวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาใหมีความรับผิดชอบและพลังอํานาจอยางเต็มที่ ไดรับการคาดหวังใหแสดงบทบาทนักวิจัย 

ความสามารถ วุฒิภาวะของนิสิต 
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เปนการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริงผานความสําเร็จและขอผิดพลาดในสถานการณตางๆ นิสิต
นักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะพัฒนาความสัมพันธฉันทเพื่อนรวมงาน (collegiate 
relationship) และการเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

5.2.3 สรางกลุมสนับสนุนสําหรับนิสิตนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีสําหรับนิสิตนักศึกษา โดย

ตองคํานึงอยูเสมอวาการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนกระบวนการทางการศึกษา (educational 
process) อาจารยที่ปรึกษาจะไมเขาไปควบคุมความคิดและการทํางานของนิสิตนักศึกษามากเกินไป 
แตใหเรียนรูและพัฒนาตนเองจากการมีปฏิสัมพันธทั้งทางวิชาการและสังคมระหวางกลุมนิสิต
นักศึกษาและอาจารยอ่ืนๆ 

การสรางปฏิสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับกลุมตางๆ มีระดับความสัมพันธตางกัน 
ดังผลการศึกษาของ R. H. Spear ที่กลาวมาแลว คือ ปฏิสัมพันธแบบกํากับ แบบหลวม และแบบสาย
กลาง ในทางปฏิบัติ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงอาจจัดกลุมสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ  (a dissertation student support system) ทั้งแบบทางการและไมทางการ การจัดกลุม
สนับสนุนแบบไมทางการ มีอาทิ ใหนิสิตนักศึกษาในความดูแลติชมงานซึ่งกันและกัน สนับสนุน
ใหมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาอื่น กลุมสนับสนุนนี้เปนกลุมที่นิสิตนักศึกษา
สามารถปรับทุกขหรือขอคําแนะนํา กําลังใจ เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ทั้งจากเพื่อนนิสิตนักศึกษา
ที่กําลังทําวิทยานิพนธในชวงเดียวกัน ครอบครัว นิสิตนักศึกษารุนพี่ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา อาจารย
ในคณะ หากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจัดกลุมสนับสนุนเปนทางการ อาจทําไดโดยการประชุม
นิสิตนักศึกษาเพื่อแกปญหารวมกัน (problem-solving session) หรือสรางโอกาสใหรวมเสวนากับ
เพื่อนนิสิตนักศึกษา อาจารย หรือนักวิชาการอื่นซึ่งจะเปนการชวยสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาใน
ความดูแลไดเขาเปนสวนหนึ่งของวงการวิชาชีพอีกทางหนึ่งดวย 

5.2.4 ตระหนักถึงสิ่งท่ีนิสิตนักศึกษาคาดหวังจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ผลการประมวลเอกสารและรายงานวิจัยตางๆ พบวานอกจากตองการอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่สามารถใหขอเสนอแนะดานวิชาการแลว นิสิตนักศึกษายังมีความคาดหวังวาอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะมีพฤติกรรมในการใหคําปรึกษาดังตอไปนี้ 

1) ดูแลเอาใจใส (Pastoral Care) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวนหนึ่งถือวาการให
คําปรึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเฉพาะดานวิชาการ และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
ประสบการณทํางานมาแลวอาจพอใจที่จะใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดูแลอยูหางๆ ติดตอกัน
เฉพาะงานวิทยานิพนธเทานั้น แตก็มีนิสิตนักศึกษาจํานวนไมนอยเชนกันที่หวังวาอาจารยจะดูแล
ใกลชิดและเอาใจใสเร่ืองสวนตัวของตนดวย แนวปฏิบัติในเรื่องนี้ไมมีคําตอบที่แนนอนขึ้นกับ
บุคลิกภาพและทัศนคติของทั้งสองฝาย อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการทําวิทยานิพนธเปน
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กระบวนการที่ใชระยะเวลายาว นิสิตนักศึกษาจึงมักมีความเครียด อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอง
รูจักสังเกต  "สัญญาณเตือน" ตางๆ ที่แสดงวานิสิตนักศึกษากําลังมีปญหาที่กระทบตอสุขภาพจิต
และสงผลตอการดําเนินงานวิจัย หากมีปญหาวิกฤติ อาจารยที่ปรึกษาตองมีขอมูลและพยายามใช
ศิลปะในการชักจูงใหนิสิตนักศึกษาผูนั้นยอมไปพบมืออาชีพเพื่อขอความชวยเหลือ 

2) ใหเวลาพบเพื่อขอคําปรึกษาเปนประจําตามความเหมาะสม (Regular and Appropriate 
Contact) "ความเหมาะสม" ในการใหเวลาแกนิสิตนักศึกษาไมมีกฎเกณฑที่แนนอน แตสําหรับ
นิสิตนักศึกษาแลว การทําวิทยานิพนธเปนเรื่องใหม สวนใหญจึงหวังวาจะไดพบอาจารยที่ปรึกษา
เปน "ประจํา" "สม่ําเสมอ" แตเรามักไดยินนิสิตนักศึกษาบนวาอาจารยที่ปรึกษาไมใหความสําคัญ
กับวิทยานิพนธของตน ไมมีเวลา พบยาก มีงานมากโดยเฉพาะผูมีตําแหนงบริหาร ไปตางประเทศบอย 
มีนิสิตนักศึกษาในความดูแลมากเกินไป หรือใหเวลานิสิตนักศึกษาไมเทากัน ขณะที่อาจารยที่ปรึกษา
ก็บนวานิสิตนักศึกษาไมมาพบ เอารายงานวิทยานิพนธมาสงหรือมาหาเมื่อใกลหมดเวลา (deadline) 
ทางที่ดีที่สุด ทั้งสองฝายควรตกลงเวลาพบกันตามสภาพความเปนจริงที่เปนไปไดโดยตองคํานึงถึง
ขอจํากัดของอาจารยและความตองการคําปรึกษาของนิสิตนักศึกษาแตละราย เพราะบางคนตองการ
อิสระในการทํางานวิจัย แตบางคนตองการใหกํากับดูแลทุกขั้นตอน 

3) ใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ (Guidance to Topic Selection) นิสิต
นักศึกษามักคาดหวังวาอาจารยที่ปรึกษาจะใหหัวขอวิทยานิพนธเพราะเปนผูมีความชํานาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้น รูนโยบายมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาเปนอยางดี และประเมินไดวา
นิสิตนักศึกษาจะสามารถทําวิจัยเร่ืองนั้นไดสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร นิสิตนักศึกษา
บางคนอาจขาดประสบการณการทํางาน ไมมีวุฒิภาวะและความพรอมดานวิชาการเพียงพอที่จะ
เลือกประเด็นปญหาหรือเลือกหัวขอวิทยานิพนธดวยตนเอง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจชวย
ไดโดยการจัดหรือกระตุนใหภาควิชาจัดปฐมนิเทศการทําวิทยานิพนธใหนิสิตนักศึกษาตั้งแตแรก
เขาเพื่อใหรูนโยบาย/แนวทางการวิจัย เงื่อนเวลาตางๆ ที่เกี่ยวของ และหัวขอการวิจัยที่สถาบัน
สนับสนุน รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับการประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษาควรเขารวมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนดวย 
  4) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑและขอกําหนดมหาวิทยาลัย (Guidance Concerning 
Institutional Requirements) นิสิตนักศึกษาสวนใหญไมรูกลไกราชการหรือระบบการทํางานของ
มหาวิทยาลัย แมจะไดคูมือการศึกษาและผานการปฐมนิเทศหลักสูตรมาแลวก็ตาม แตก็ยังคงหวังวา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะเปนผูบอกหลักเกณฑ ขอกําหนดที่เปนเงื่อนไขและเงื่อนเวลาของ
การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ การรายงานความกาวหนา การสงรายงานวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ เกณฑการประเมินวิทยานิพนธของสาขาวิชา/ภาควิชา การขอสําเร็จการศึกษา การ
ตีพิมพเผยแพรผลงาน  การขอรางวัล  แหลงทุนวิจัยภายในและภายนอก  การขอขยายเวลา
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การศึกษา การยื่นคํารอง บริการสนับสนุนตางๆ เชน ศูนยแนะแนว ศูนยการเรียน รวมทั้งนโยบาย
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา และจริยธรรมในการทําวิจัย 

5) ใหคําวิจารณ คําติชมท่ีสรางสรรคอยางทันการณ (Constructive and Timely Criticism) 
นิสิตนักศึกษาหวังพึ่งความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาระหวางการดําเนินการวิจัย แตก็มักบนวา
อาจารยใชเวลาตรวจงานนานมาก สงงานแลวไมอานหรืออานผานๆ ปลอยใหทํางานไปเรื่อยๆ 
จนสอบวิทยานิพนธ ทําใหตองแกไขงานมากจนเกือบทําไมทัน บางคนก็บนวาอาจารยมีแตติ ตรวจ
งานละเอียดมาก ใหทํางานเพิ่มเรื่อยๆ แตก็ยังไมพอใจ ทําใหเสียกําลังใจ ไมอยากทําตอ อาจารยที่
ปรึกษาควรเขาใจวาการที่นิสิตนักศึกษาบนเชนนี้เปนเพราะในขณะนั้นรูสึกวาวิทยานิพนธเปนงาน
ช้ินเอกของชีวิต จึงคาดหวังวาการปรึกษาวิทยานิพนธจะเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู อาจารยจะ
อานงานของตนอยางจริงจัง เอาใจใส ใหขอคิดที่สรางสรรค เปนประโยชนทําใหงานดีขึ้น ใชเวลา
ตรวจแกไขไมนานมาก เคารพความคิดของนิสิตนักศึกษา รูวิธีสรางแรงบันดาลใจ ใหกําลังใจ รูวิธี
ทาทายใหคิดวิเคราะห เขาใจปญหาจากมุมมองตางๆ และใหคําชมเมื่อสมควรไดรับ  

6) อํานวยความสะดวกดานทรัพยากร (Resource Facilitation) เมื่อเขาศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา นิสิตนักศึกษาหวังวามหาวิทยาลัยจะมีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทําวิจัย เชน หองสมุดที่ทันสมัย เครื่องมือวิจัยเฉพาะดาน คอมพิวเตอร อุปกรณส่ือสารที่ทันสมัย 
หองพักหรือหองทํางานนิสิตนักศึกษาปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรชวยจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการวิจัยหรือชวยติดตอส่ิงจําเปนจากแหลงภายนอก รวมทั้งมองหาแหลงทุน
สนับสนุนการวิจัยและการเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ขอนาสังเกต คือ 
มหาวิทยาลัยบางแหงมีสัญญาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในตางประเทศหลายแหง แตไม
เคยใชประโยชนจากสัญญาที่มีการใหทุนแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาไปทําวิทยานิพนธ  

7) มีความเปนธรรมในการเผยแพรผลงาน (Fairness in Authorship of Publications) 
อาจารยที่ปรึกษาตองไมนําผลงานนิสิตนักศึกษาไปใชประโยชนสวนตัว และควรสนับสนุนใหนิสิต
นักศึกษาทุกคนมีโอกาสนําผลงานวิจัยไปนําเสนอที่ประชุมวิชาการหรือเขียนบทความตีพิมพ
เผยแพรในวารสารชั้นนําทางวิชาการโดยไมเลือกปฏิบัติ หากมหาวิทยาลัยอนุญาตใหทําวทิยานพินธ
เปนโครงการรวมกันได อาจารยควรดูแลใหผลงานของนิสิตนักศึกษาทุกคนในกลุมไดรับการ
เผยแพรอยางทัดเทียมกัน ในตางประเทศมีกรณีรองเรียนเรื่องดังกลาวพอควร อาทิ อาจารยไดรับทุน
วิจัยขนาดใหญจากแหลงทุนภายนอกแลวแบงโครงการดังกลาวเปนโครงการยอยใหทําเปน
วิทยานิพนธ แลวอาจารยเอาขอมูลและขอคนพบของนิสิตนักศึกษาไปสรุปวิเคราะห แตไมใสช่ือ
นิสิตนักศึกษาในผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือเอกสารบทความที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ ใสช่ือ
อาจารยกอนในลักษณะที่ทําใหเขาใจวาเปนผูวิจัยหลักทั้งที่นิสิตนักศึกษาเปนผูทําวิจัยเปนสวนใหญ  
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5.2.5 บอกสิ่งท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธคาดหวังจากนิสิตนักศึกษา 

นิสิตนักศึกษามักมีความคาดหวังอยางผิดๆ วาการทําวิทยานิพนธจะเปนไปอยางราบรื่น 
ที่จริงแลว การทําวิจัยเปนงานที่ตองแกปญหาตลอดเวลา นอกจากทักษะการวิจัย (research skills) 
และการบริหารงานวิจัย (research management) แลว นิสิตนักศึกษายังตองมีทักษะดานอื่นๆ และมี
ลักษณะนิสัยที่เอื้อตอการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะการรูจักพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับอาจารย
ที่ปรึกษา เพื่อนนิสิตนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรอื่น  

จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของอาจกลาวไดวา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธคาดหวังวา
นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้  

 ความรูดานวิชาการ ทฤษฎี และทักษะการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย พัฒนาตนเองใหมีความรู
และทักษะการวิจัยอยางตอเนื่อง 

 ความสามารถในการจัดการโปรแกรมการเรียนของตนเอง รูจักจัดการทรัพยากรที่ตนมีอยู 
ไมวาจะเปนเวลา ศักยภาพ โครงงาน เพื่อน คณาจารย หรืออาจารยท่ีปรึกษา 

 ทักษะการสื่อสารและการถายทอดความรูท้ังการเขียน การพูด การนําเสนอบทความ มี
ศักยภาพในการบูรณาการวิชาความรู รูจักประยุกตและสื่อสารความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถอธิบายสิ่งท่ีคิดใหเขาใจไดดี และมีความซื่อสัตยเกี่ยวกับการไดมา/ใชขอมูล 

 ความรูความสามารถดานสารสนเทศ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร รูจักใช
สื่อดวยวิจารณญาณ และมีจริยธรรมในการใชขอมลู  

 ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค ใฝหาคําปรึกษา ขยัน 
ทํางานหนักและจริงจัง สูงาน กลาทํางานที่ทาทาย ทํางานไดท้ังคนเดียวและเปนทีม  

 ทักษะในการสรางเครือขาย (networking) มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น สามารถทํางานเปนกลุม/
เปนทีมเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการและความสามารถทางวิชาชีพ 

 ทักษะการแกปญหา ตัดสินใจได รูจักแกปญหา/ความขัดแยงโดยใชหลักเหตุผลหรือตรรกวิธี  
 ทักษะในการจัดการตนเอง รูจักบริหารเวลา แบงเวลาเปน มีความรับผิดชอบ 
 ทักษะวิชาชีพ มีคุณลักษณะของนักวิชาการ/นักวิชาชีพช้ันนํา ผานการฝกประสบการณ        

มีความสนใจงานวิจัยอยางจริงจัง และมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน 

 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม มีความซื่อสัตยเกี่ยวกับการไดมา/การใชขอมูล  

นอกจากนี้ ในระหวางการทําวิทยานิพนธ ส่ิงที่อาจารยที่ปรึกษาคาดหวังจากนิสิตนักศึกษา 
คือ การมาพบเปนประจํา ตั้งใจเขียนรายงานที่แสดงออกถึงภูมิรูในระดับที่ยอมรับได สงงานในเวลา
ที่กําหนด รับฟงคําแนะนําเกี่ยวกับงานวิจัยของตน ทําตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แนะนํา 
ไมดื้อดึงหรือเรียกรองมากเกินไป รายงานความกาวหนาของการวิจัยตามความเปนจริง ทํางานดวย
ความกระตือรือรน ทําสิ่งตางๆ ไดมากกวาที่คิด สนุกที่จะทํางานดวย และสําเร็จการศึกษาภายใน
เวลาตามหลักสูตร 
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5.2.6 จัดระบบและบรรยากาศขององคกรท่ีเอ้ือตอการทําวิทยานิพนธ 
 ความสําเร็จในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธสวนหนึ่งขึ้นกับสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการวิจัย รวมทั้งการจัดระบบการใหคําปรึกษาที่ดี มหาวิทยาลัย คณะ 
หรือภาควิชา จึงตองจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการวิจัย และควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  
 โครงสรางและระบบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

1) วางระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีประสิทธิภาพ (systematic, effective advising) ให
นิสิตนักศึกษาไดรับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีมีความสนใจหัวขอวิจัยตรง/ใกลเคียงกันทั้ง
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาเดี่ยว หรือระบบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งมีอาจารยท่ี
ปรึกษามากกวาหนึ่งคนจากสถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชน ระบบแบบหลังนี้ทําใหนิสิต
นักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมทางปญญาที่หลากหลาย อยางไรก็ตามการจัดระบบอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองไมใหกระบวนการใหคําปรึกษาขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาก
เกินไป และจํากัดจํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแลอยางเหมาะสม เพื่อใหนิสิตนักศึกษา
ทุกคนไดรับคําปรึกษาที่มีคุณภาพ 

2) จัดโครงสรางสถาบันที่เอื้อตอการวิจัย มีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสราง
วัฒนธรรมการวิจัยและคุณภาพของบัณฑิตศึกษา เชน จัดหาเครื่องมือวิจัยและเทคโนโลยี
ช้ันสูง ใหทุนผูชวยวิจัย (research assistant) ใหนิสิตนักศึกษาไดทํางานวิจัยรวมกับอาจารย
เพื่อพัฒนาความสามารถกอนทําวิทยานิพนธ และมีบริการเสริมทักษะที่จําเปน เชน ตั้ง 
Dissertation Support Office ใหบริการท้ังอาจารยและนิสิตนักศึกษา 

3) จัดสัมมนาวิจัยสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (seminars for graduate students) การสัมมนาใน
ลักษณะนี้อาจจัดใหนิสิตนักศึกษาทุกขั้นตอนการศึกษา ตั้งแตชวงแรกของการเขาศึกษา 
(induction period) ระหวางการทําวิทยานิพนธ และกอนสําเร็จการศึกษา วัตถุประสงคของ
การสัมมนานิสิตนักศึกษาใหมและผูท่ีกําลังจะเสนอหัวขอวิทยานิพนธ คือ การปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีเขาศึกษา ใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจ
ของคณาจารยในสาขาวิชาท่ีอาจขอใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และจุดประกาย
ความคิดใหนิสิตนักศึกษาเริ่มคิดแผนการวิจัยท่ีคาดวาจะทําเปนวิทยานิพนธ การสัมมนา
นิสิตนักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธ เปนการสรางกระบวนการกลุมสนับสนุนและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูวิธีทําวิจัยท่ีดีเพื่อพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและสรางความมั่นใจในการทํา
วิจัย กิจกรรมในชวงนี้จะเนนการรายงานความกาวหนาของการวิจัย โดยอาจจัดในลักษณะ
เสวนากลุมยอยเพื่อใหนําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหมีการวิจารณงานจากบุคคล
อื่นนอกเหนือจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  (peer review) เชน คณาจารยอื่น และเพื่อน
นิสิตนักศึกษา สวนการสัมมนากอนสําเร็จการศึกษา เปนการปจฉิมนิเทศเพื่อใหออกไปทํา
หนาท่ีนักวิชาการและนักวิจัยช้ันสูงในสาขาวิชาอยางเต็มภาคภูมิ 
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การสรางแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
4) กําหนดภาระงานที่เหมาะสมและใหรางวัลประจําป การทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธเปนงานหนัก มหาวิทยาลัยจึงควรจูงใจใหอาจารยทําหนาท่ีดังกลาวดวยการ
กําหนดภาระงานที่เหมาะสม และใหการยกยอง เชน The University of Texas at Austin 
ใหรางวัล Outstanding Graduate Adviser Award สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน
ท้ังระดับปริญญาโทและเอก ปละ 4 รางวัลๆ ละ $1,000 อาจารยทุกคนที่ไดรับการเสนอชื่อ 
แมจะไมไดรางวัลดังกลาวก็ยังไดรางวัลคนละ $500 คณะกรรมการใหรางวัลโดยพิจารณา
หลักฐานจากผูไดรับการเสนอชื่อ ความเห็นจากนิสิตนักศึกษาในความดูแลทั้งอดีตและ
ปจจุบัน ผูบริหารและคณาจารยในคณะ ตามหลักเกณฑตอไปนี้  
- การปฏิบัติหนาท่ีในดานการสรรหา (recruiting) และรักษา (retaining) นิสิตนักศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถสูง 
- การใหเวลานิสิตนักศึกษา (availability/accessibility) และการใสใจนิสิตนักศึกษา 

(sensitivity) 
- ความสามารถในการแกไขปญหาในการทําวิทยานิพนธ 
- การอุทิศตนเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและการแจงใหนิสิตนักศึกษาทราบ

กฎระเบียบดังกลาว 
- การทําประโยชนดานการบริหารงานบัณฑิตศึกษา เชน เปนกรรมการมหาวิทยาลัยท่ี

ดําเนินงานเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา และประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับคณาจารยอื่น
และผูบริหารในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

- ระยะเวลารับราชการ/ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
การเสริมสรางศักยภาพในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
5) จัดโครงการพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ความเชื่อวาผูท่ีมีวุฒิปริญญาเอกจะเปน

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดนั้นเปนความเชื่อท่ีผิด อาจารยท่ีจะทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธควรไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการให
คําปรึกษางานวิจัย  การพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธควรเปนกระบวนการตอเนื่องท่ีมี
การจัดใหท้ังสําหรับผูท่ีเพิ่งทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูท่ีผานการทําหนาท่ี
ดังกลาวมาแลว มหาวิทยาลัยบางแหงในตางประเทศมีขอกําหนดใหผูท่ีจะทําหนาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธผานการฝกอบรมทุกคน เพื่อจะไดแนใจวามีความรู ทักษะ และความ
มั่นใจในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเปนรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
อาจารย เชน โครงการ TAPPS (Training and Accreditation Programme for Postgraduate 
Supervisors) ในสหราชอาณาจักร เปนโครงการระดับชาติจัดโดยสภา Biotechnology and 
Biological Sciences Research Council อาจารยท่ีเขาโครงการจะไดรับการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก การวัดและประเมินผล และทักษะการให
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คําปรึกษาวิทยานิพนธ สวนมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศออสเตรเลีย มีโครงการฝกอบรม
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีเนนการฝกปฏิบัติมากกวาความรูความเขาใจศาสตรการให
คําปรึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยท่ัวไป หัวขอของการอบรมอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
จะกลาวถึง 

- รูปแบบและแนวทางใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
- บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษา  
- การกํากับ (monitoring) ความกาวหนาของการวิจัย  
- การวิเคราะหกรณีศึกษาและวิธีการแกปญหาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

6) จัดทําคูมือ (guidelines) การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ รายงานการวิจัยหลายฉบับแสดงให
เห็นวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหนิสิตนักศึกษาไมพอใจการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเกิดจากการที่
นิสิตนักศึกษามีความคาดหวังและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทําหนาท่ีของอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษาคาดวาอาจารยตองดูแลเอาใจใสตนเองอยางเต็มท่ีโดยไมได
ตระหนักวาอาจารยท่ีปรึกษามีภารกิจอื่นๆ ดวย ในทางกลับกัน อาจารยท่ีปรึกษาก็มีความ
คาดหวังสูงจากนิสิตนักศึกษาเชนกัน คูมือการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจะเปน "เครื่องมือ" 
หนึ่งท่ีจะชวยทําความกระจางเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และเปาหมายของอาจารย
ท่ีปรึกษาและนิสิตนักศึกษา  

7) ประเมินประสิทธิภาพการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการใหคําปรึกษา ขอมูลจากนิสิตนักศึกษาจะสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและ
คุณภาพโดยรวมของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  ดังเชนที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย Australian National University ใชการสัมภาษณลับ (confidential interview) 
รวบรวมขอเสนอแนะจากมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษา หรือตั้ง
คณะกรรมการกํากับ (monitoring) การใหคําปรึกษาโดยใหอาจารยท่ีปรึกษารายงาน
ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธเปนระยะ การประเมินประสิทธิภาพการใหคําปรึกษา
จึงมีท้ังการประเมินแบบ Formative และ Summative Evaluation สรุปไดดังนี้  
Formative Evaluation เปนการประเมินประสิทธิภาพอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนิสิต
นักศึกษาสะทอนความคิดเกี่ยวกับการทําหนาท่ีเปนระยะๆ โดยอาจถามคําถามตอไปนี้ 

- นิสิตนักศึกษาเห็นวาสิ่งท่ีอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดําเนินการเรื่องใดมี
ประโยชนในการทําวิทยานิพนธ 

- นิสิตนักศึกษาคิดวาอาจารยท่ีปรึกษาควรทําอะไรเพิ่มเติมหรือแตกตางไปเพื่อจะได
ชวยนิสิตนักศึกษาไดมากขึ้น 

- นิสิตนักศึกษาเห็นวาอาจารยท่ีปรึกษาชวย/ควรชวยแกไขปญหาเรื่องใดบาง 
- ภาควิชา/สาขาวิชาควรเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบางจึงจะชวยใหการทําวิทยานิพนธมี

ความกาวหนามากขึ้น 
- นิสิตนักศึกษาเห็นวาตองทบทวนการทําบทบาทใหคําปรึกษาเสียใหมในเรื่องใด 
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Summative Evaluation เปนการประเมินหาขอสรุปของการทําหนาท่ีใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาและนิสิตนักศึกษาทบทวนบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของแตละฝายวาเปนไปตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยหรือขอตกลงระหวางกัน
หรือไม เพื่อจะไดนําขอสังเกตจากการประเมินไปปรับปรุงแกไขสําหรับนิสิตนักศึกษาใน
ความดูแลตอไป 

 

5.3 รายการตรวจสอบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
Ingrid Moses (in O. Zuber-Skerrit and R. Ryan,1994) ประมวลบทบาทหนาที่ของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมีรายการใหอาจารยตรวจสอบความสําคัญของหนาที่ตางๆ ดังนี้  
1) การชวยนิสิตนักศึกษาเลือกหัวขอวิทยานิพนธ 
2) การตัดสินใจเลือกกรอบทฤษฎีท่ีจะใชในงานวิจัย 
3) การใหคําแนะนําเกี่ยวกับเปาหมายและขอบเขตของงานวิจัย 
4) การวางแผนการศึกษารายวิชาเนื้อหาและวิจัยท่ีเหมาะสม 
5) การฝกวิธีการวิจัยใหนิสิตนักศึกษา 
6) การติดตอนิสิตนักศึกษาอยางใกลชิด  
7) การสนับสนุนงานของนิสิตนักศึกษาตามสมควร แมวาจะไมถูกใจตน 
8) การพบนิสิตนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธเปนประจํา 
9) การรูวานิสิตนักศึกษาทํางานไปถึงไหนแลวตลอดเวลา 
10) การแนะนําใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ท่ีมาจากงานวิจัย 
11) การตรวจงานสวนหลักๆ ของวิทยานิพนธ 
12) การชวยนิสิตนักศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนรายงานวิทยานิพนธ 
13) การดูแลใหนิสิตนักศึกษานําเสนอวิทยานิพนธซึ่งเปนที่ยอมรับได 
14) การใหคําวิจารณเกี่ยวกับรางรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอนทําเสร็จ 
15) การดูแลใหเขียนรายงานวิทยานิพนธเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
16) การดูแลใหรายงานฉบับสมบูรณมีคุณภาพมาตรฐาน 
17) การชวยนิสิตนักศึกษาในเรื่องท่ัวไป เชน การหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ 

หลังจากนั้นไดนํารายการตรวจสอบดังกลาวไปปรับปรุงเปน "แบบประเมินการรับรู
บทบาทหนาท่ีในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ หรือ Role Perception Rating Scale" เพื่อใชเปน
เครื่องมือตกลงรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษา ขอตกลงดังกลาวควร
ทําตั้งแตกอนเริ่มใหคําปรึกษา และทบทวนใหมหลังใหคําปรึกษาไประยะหนึ่ง เมื่อทั้งสองฝายไดทาํ
แบบสอบถามดังกลาวแลว อาจพัฒนาเปนรายการตรวจสอบอีก 2 แบบ คือ สัญญาการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ (Advising Contract) ระบุบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงโดยปกติจะระบุส่ิงที่นิสิตนักศึกษาตองทําตามระยะเวลาตางๆ 
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มากกวาสิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะทํา รวมทั้งมีกําหนดการนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาดวย 
และ แบบตรวจสอบระดับขั้นของความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ (Milestone) ระบุรายละเอียด
แผนงานและกระบวนการทําวิทยานิพนธในแตละขั้นตอนตั้งแตตนจนสําเร็จการศึกษาตามขอตกลง
การดําเนินงานระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ในหนาตอไป ผูเขียนไดนําเสนอรายการตรวจสอบที่ควรนํามาใชในการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ คือ แบบประเมินการรับรูบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของ Ingrid 
Moses ซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสามารถนํามาใชกับนิสิตนักศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ
บทบาทของแตละฝายตั้งแตเร่ิมใหคําปรึกษา และตัวอยางแบบตรวจสอบระดับขั้นของความสําเร็จ
ในการทําวิทยานิพนธ (Milestone) ที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจขอใหนิสิตนักศึกษายกรางมา
เพื่อใชตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานที่จะชวยใหการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนไป
ตามตารางเวลาการทํางานที่ตกลงรวมกัน  
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แบบประเมินการรับรูบทบาทในการทําวิทยานิพนธ (Role Perception Rating Scale) 
 
คําช้ีแจง จงใหความสําคัญกับหนาที่ตอไปนี้ (ไมมีคําตอบถูก-ผิด) 5 = สําคัญมากที่สุด 1 = สําคัญนอยที่สุด
 คําตอบจากแบบประเมินนี้ใชเปนแนวทางหารือระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษา 

หัวขอ/แนวทางการศึกษา   
1. อาจารยที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบการ

เลือกหัวขอที่นาทําวิทยานิพนธ 
1    2    3    4    5 

นิสิตนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบการเลือก
หัวขอที่นาทําวิทยานิพนธ 

2.  ทายที่สุด อาจารยที่ปรึกษาเปนผูตัดสินใจ
เลือกกรอบทฤษฎีที่เหมาะสมที่สุด 

1    2    3    4    5 
นิสิตนักศึกษามีสิทธิเลือกกรอบทฤษฎีที่
จะใช     แมไมตรงกับอาจารยที่ปรึกษา 

3. อาจารยที่ปรึกษาควรเปนผูช้ีนําในการ
วางแผนโครงการศึกษาและการวิจัย 

1    2    3    4    5 
นิสิตนักศึกษาเปนผูเสนอแนวคิด 
อาจารยควรเปนเพียงผูใหคําแนะนํา 

การติดตอ/การมีสวนรวม   
4. อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ

กันในเชิงวิชาชีพเทานั้น ไมมีเรื่องสวนตัว 1    2    3    4    5 
ความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางอาจารย
และนิสิตนักศึกษาเปนกุญแจของ
ความสําเร็จ 

5. อาจารยที่ปรึกษาควรเปนฝายเริ่มใหมีการ
พบนิสิตนักศึกษาเปนประจํา 

1    2    3    4    5 
นิสิตนักศึกษาเปนผูตัดสินใจวาเวลาที่
ควรพบอาจารยที่ปรึกษา 

6. อาจารยที่ปรึกษาควรรูตลอดเวลาวานิสิต
นักศึกษากําลังทํางานขั้นตอนไหน มี
ปญหาอะไร 

1    2    3    4    5 
นิสิตนักศึกษาควรมีโอกาสทํางานของ
ตนเอง ไมตองมีใครกําหนดวาจะทํา
อะไร เมื่อใด 

7. อาจารยที่ปรึกษาควรยุติการใหคําปรึกษา
หากเห็นวานิสิตนักศึกษาทําวิจัยไมได
แลว 

1    2    3    4    5 
อาจารยที่ปรึกษาควรสนับสนุนใหนิสิต
นักศึกษาทําวิทยานิพนธใหเสร็จ ไมวา
จะดีหรือไมก็ตาม 

งานวิทยานิพนธ   
8. อาจารยที่ปรึกษาควรดูแลใหวิทยานิพนธ

เสร็จเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
1    2    3    4    5 

หากนิสิตนักศึกษายังทํางานไปเรื่อยๆ ก็
ควรใชเวลาไดมากที่สุดเทาที่จะทําได 

9. อาจารยที่ปรึกษาตองรับผิดชอบคุณภาพ
มาตรฐานของวิทยานิพนธ 1    2    3    4    5 

อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําเทานั้น 
นิสิตนักศึกษาเปนผูกําหนดมาตรฐาน
ของงาน 

10. อาจารยที่ปรึกษาควรยืนยันวาจะขอดูราง
รายงานกอนทุกครั้ง 

1    2    3    4    5 
นิสิตนักศึกษาควรเปนผูกําหนดเองวาจะ
ขอคําปรึกษาดีๆ จากอาจารยเมื่อใด 

11. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยเขียนรายงาน 
หากนิสิตนักศึกษามีปญหา เขียนไมได 

1    2    3    4    5 
อาจารยที่ปรึกษาควรดูหางๆ ไมเขาไป
ลงมือแทนทุกเรื่อง 

 
ที่มา : ปรับจาก Ingrid Moses (ed.). Research Training and Supervision. Proceedings from the ARC and AVCC 
sponsored Conference. In Izabel Soliman. (1999).  Postgraduate Supervision. Teaching and Learning Centre, 
University of New England. Retrieved November 5, 2005 from http://www.une.edu.au/dec/pub/pgrad.pdf 
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แบบตรวจสอบระดับขั้นของความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ (Milestone) แบบท่ี 1 

ชื่อนิสิตนักศึกษา _________________________________________________วันที่เสนอ __________________ 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก) __________________________________________________________ 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) __________________________________________________________ 

กําหนดเวลา 
ท่ี กิจกรรม 

ประมาณการ เวลาที่ทํา 
1. เลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
2.  เสนอหัวขอที่คาดวาจะศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา   
3. อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบหัวขอวิทยานิพนธ   
4. ภาควิชาใหความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอวิทยานิพนธ   
5. เลือกคณะกรรมการ/อาจารยที่ปรึกษา (รวม)   
6. ภาควิชาใหความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษา (รวม)   
7. อาจารยที่ปรึกษาตรวจรางเคาโครงวิทยานิพนธครั้งที่ 1    
8. อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบรางเคาโครงวิทยานิพนธ   
9. พบอาจารยที่ปรึกษา (รวม) เพื่อขอความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

รางเคาโครงวิทยานิพนธ 
  

10. พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรวมกันพิจารณาความเห็นและขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษา (รวม) 

  

11. จัดทําขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธที่แกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอ   
12. อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ   
13. คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธประชุม   
14. หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติ   
15. ลงมือทําวิทยานิพนธ    

  ทบทวนเอกสารเพิ่มเติม (ถาจําเปน)   
  เก็บรวบรวมขอมูล   
  วิเคราะหขอมูล   
  ยกรางขอสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย   

16. รายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตออาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา (รวม) 

  

  รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 (ระบุงานที่ตองทําในขั้นนี้)   
  รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 (ระบุงานที่ตองทําในขั้นนี้)   

17. ปรับขั้นตอนการวิจัย (ถาจําเปน) โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 
และอาจารยที่ปรึกษา (รวม) 

  

18. จบขั้นตอนดําเนินการวิจัย   
19. เขียนรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1   
20. สงรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1 พิมพถูกตองตามรูปแบบ   
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กําหนดเวลา 
ท่ี กิจกรรม 

ประมาณการ เวลาที่ทํา 
21. แกไขทบทวนรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1 กับอาจารยที่ปรึกษา   
22. อาจารยที่ปรึกษาผานรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1 (แกไข)   
23. สงรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1 (แกไข) ใหอาจารยที่ปรึกษา (รวม)   
24. พบอาจารยที่ปรึกษา (รวม) เพื่อขอคําแนะนํา   
25. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแกไขตามขอเสนอแนะ   
26. อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบการแกไขปรับปรุง   
27. สงรายงานฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
28. สอบปองกันวิทยานิพนธ   
29. แกไขรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ   

  แกไขตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
  อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบการแกไขปรับปรุง   
  กรรมการสอบวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาลงนามอนุมัติ   
  บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติวิทยานิพนธ   

30. ตีพิมพ/เผยแพรวิทยานิพนธ (ปริญญาเอก)   
  เขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ   
  อาจารยที่ปรึกษาตรวจแกไขบทความ   
  บทความไดรับการตีพิมพ   

 
ที่มา : ปรับจาก James E. Munch and Namgi Park. (2003: 6) Guide to the Successful Thesis and Dissertation: 
A Handbook for Students and Faculty. 5th edition. New York: Marcel Dekker, Inc. 
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แบบตรวจสอบระดับขั้นของความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ (Milestone) แบบท่ี 2 

วันที่ทําขอตกลง ____________________________________________________________________________ 
ชื่อนิสิตนักศึกษา____________________________________________________________________________
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก) __________________________________________________________ 
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) __________________________________________________________ 
หัวขอวิทยานิพนธ___________________________________________________________________________ 

การดําเนินงานวิทยานิพนธ  
กําหนดเวลา
มหาวิทยาลัย 

ขอตกลงเวลา หมายเหตุ 

ปรึกษาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ    
 ตกลงหัวขอวิทยานิพนธ 

สงตารางเวลาการทํางาน 
   

ความสําคัญและปญหาการวิจัย    
 นิสิตนักศึกษาสง (ราง)  

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงกลับใหทําใหม/       
ใหความเห็นชอบ 

   

วัตถุประสงค/คําถาม/สมมุติฐานการวิจัย    
 นิสิตนักศึกษาสง (ราง)  

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข  สงกลับใหทําใหม/        
ใหความเห็นชอบ 

   

การทบทวนเอกสาร/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ    
 นิสิตนักศึกษาสง (ราง)  

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงกลับใหทําใหม/          
ใหความเห็นชอบ 

   

การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ    
 นิสิตนักศึกษาสง (ราง)  

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงกลับใหทําใหม/         
ใหความเห็นชอบ 

   

การพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ    
 สงโครงรางวิทยานิพนธใหคณะกรรมการ 

กําหนดการประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไมอนุมัติ / ใหแกไขใหม/  
อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ 
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การดําเนินงานวิทยานิพนธ  
กําหนดเวลา
มหาวิทยาลัย 

ขอตกลงเวลา หมายเหตุ 

การเก็บรวบรวมขอมูล    
 ติดตอสถานที่เก็บรวบรวมขอมูล 

ลงพื้นที่ภาคสนาม 
   

รายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ (คร้ังที่ 1)    
 สงรายงานความกาวหนาใหอาจารยที่ปรึกษา    
การวิเคราะหขอมูล    
 สงขอมูลวิเคราะห 

เสนอ (ราง) ผลการวิเคราะหใหอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงกลับใหทําใหม/         
ใหความเห็นชอบ 

   

รายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ (คร้ังที่ 2)    
 สงรายงานความกาวหนาใหอาจารยที่ปรึกษา    
การเขียนรายงานบทที่ 1    
 สง (ราง) รายงานบทที่ 1 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข  สงกลับใหทําใหม/         
ใหความเห็นชอบ 

   

การเขียนรายงานบทที่ 2    
 สง (ราง) รายงานบทที่ 2 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข  สงกลับใหทําใหม/         
ใหความเห็นชอบ 

   

การเขียนรายงานบทที่ 3    
 สง (ราง) รายงานบทที่ 3 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข  สงกลับใหทําใหม/         
ใหความเห็นชอบ 

   

การเขียนรายงานบทที่ 4    
 สง (ราง) รายงานบทที่ 4 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข  สงกลับใหทําใหม/        
ใหความเห็นชอบ 
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การดําเนินงานวิทยานิพนธ  
กําหนดเวลา
มหาวิทยาลัย 

ขอตกลงเวลา หมายเหตุ 

การเขียนรายงานบทที่ 5    
 สง (ราง) รายงานบทที่ 5 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข  สงกลับใหทําใหม/        
ใหความเห็นชอบ 

   

การเสนอ (ราง) รายงานวิทยานิพนธ (บทคัดยอ บทที่ 1-5)    
 สง (ราง) รายงานวิทยานิพนธ 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข (เนื้อหา/รูปแบบการพิมพ) 
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข  สงกลับใหทําใหม/         
ใหความเห็นชอบ 

   

การสอบปองกันวิทยานิพนธ    
 สงรายงานวิทยานิพนธใหคณะกรรมการ 

กําหนดการประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีมติ ไมผาน/ ใหแกไขใหม/  
ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

   

การแกไขรายงานวิทยานิพนธ    
 สงรายงานวิทยานิพนธ (ฉบับแกไข ) /สรุปความเห็น

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข  สงกลับใหทําใหม/  
ใหความเห็นชอบ 

   

การอนุมัติรายงานวิทยานิพนธ    
 สงรายงานวิทยานิพนธ (ฉบับสมบูรณ) ให

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามอนุมัติ 
สงรายงานวิทยานิพนธ (ฉบับสมบูรณ) ให            
บัณฑิตวิทยาลัย 

   

การเผยแพรวิทยานิพนธ (ปริญญาเอก)    
 สง (ราง) บทความใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 

บทความไดรับการตีพิมพ 
   

 
  ลงช่ือ __________________________________________________นิสิตนักศึกษา 

       (                                                                     ) 
ลงช่ือ __________________________________________อาจารยที่ปรึกษา 

       (                                                                     ) 
ที่มา: ปรับจาก Brent Muirhead and Kimberly D. Blum. (2005, September 15-16). Formal Discussion Initiation: 
Advising Online Dissertation Students. International Forum of Educational Technology & Society.  
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5.4  กรณีศึกษาในการใหคําปรึกษาวิทยานพินธ 
 ผูเขียนไดขอใหนิสิตหลักสตูรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ไดรับการประเมินผลรายงาน
ดุษฎีนิพนธในระดับดีมาก เขยีนประสบการณการปรึกษาวิทยานพินธเปนกรณีศกึษา ดงันี ้
 
 "เมื่อครั้งท่ีดิฉันเปนนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดิฉันอยูในความดูแลของอาจารย
ท่ีปรึกษา 2 ทาน ทานหนึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษาในประเทศไทย เปนอาจารยท่ีภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอีกทานหนึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมใน
ตางประเทศ เปนอาจารยคนไทยที่สอนประจําในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่
ไดรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกทําใหดิฉันไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาวิชาท่ีจําเปนสําหรับการทํา
วิทยานิพนธและพบอาจารยท่ีปรึกษารวมทานดังกลาวท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ดิฉันไดรับประสบการณตรง 
ท่ีนาประทับใจในฐานะที่เคยเปนนิสิตในที่ปรึกษาของทานอาจารยท้ังสอง โดยจะนําเสนอบทบาทของ
ทานอาจารยท่ีปรึกษาทั้งสองทาน ตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ กลาวคือ แบงการนําเสนอเปน 4 ชวง คือ 
ชวงท่ี 1 ชวงการหาหัวขอวิทยานิพนธ ชวงท่ี 2 ชวงการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ ชวงท่ี 3 ชวงทํา
วิทยานิพนธ และชวงท่ี 4 ชวงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชวงการหาหัวขอวิทยานิพนธ 
        ในชวงท่ีดิฉันไดเรียนวิชาตางๆ (course work) ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ดิฉันไดเรียนรู

เนื้อหาสาระและวิธีวิทยาการทางการวิจัยท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธ เมื่อจบการเรียน
วิชาตางๆแลวจึงเปนชวงเริ่มตนการทําวิทยานิพนธ กลาวคือ เริ่มศึกษาคนควาหาขอมูลในประเด็นที่ดิฉัน
สนใจจะทําวิจัย เพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย คําถามวิจัย แลวจึงพัฒนาไปเปนโครงรางวิทยานิพนธ 
ในชวงหาหัวขอวิทยานิพนธ ดิฉันเริ่มศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆที่ สนใจและอยูในขอบขายท่ี
สามารถทําวิจัยได กลาวคืออยูในดานการวัดและประเมินผลการศึกษาซึ่งเปนสาขาวิชาท่ีเรียน ดิฉันสนใจ
ทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ตลอดจนหลักการและการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ดิฉันจึงศึกษา
ความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล จนไดเคาโครงกวางๆ
ของเรื่องท่ีสนใจที่จะศึกษา กลาวคือ เปนเรื่องแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแนว
ทฤษฎีการเรียนรู  ในชวงนี้ ทานอาจารยท่ีปรึกษามีบทบาทอยางมากในการแนะนําแนวทางที่ เปน
ประโยชนสําหรับการไดมาซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัย ปญหาวิจัย และหัวขอวิทยานิพนธ การท่ีทานเปน
ผูนําทางการศึกษาของประเทศ มีความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน กวางไกลจึงทําใหดิฉันไดรับคําแนะนําใน
การทําวิจัยในเรื่องท่ีตรงกับความตองการจําเปนของประเทศ ทานแนะนําใหดิฉันศึกษาและทําความเขาใจ
หลักการและรายละเอียดตางๆของทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) 
ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูท่ีคอนขางใหมและโรงเรียนในประเทศไทยใหความสนใจและนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน ครั้งแรกที่ดิฉันไดยินชื่อทฤษฎีนี้ ดิฉันเขาใจวาเปนทฤษฎีการสรางองคความรู 
(Constructivism) ซึ่งแทท่ีจริงแลวทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาไมไดเปนทฤษฎี
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เดียวกันกับทฤษฎีการสรางองคความรู แตทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญามีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีการสรางองคความรู ดิฉันไดอานทําความเขาใจหลักการของทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรค
ดวยปญญาแหลงตางๆทั้งหนังสือท่ี Professor Dr. Seymour Papert ผูเสนอทฤษฎีไดเขียนไวในบทความที่
ตีพิมพในวารสารและตามเว็บไซตตางๆ สวนประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลซึ่งจะนํามา
เชื่อมโยงกับทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญานั้น ทานอาจารยท่ีปรึกษาแนะนําวาควร
จะศึกษาในเชิงลึก ซึ่งอาจจะมุงไปที่วิธีการประเมินผลวิธีการใดวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา โดยทานอาจารยใหเหตุผลวางานวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอกนั้น ควรเปนการศึกษาในเชิงลึก และใชวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเหมาะสมนาเชื่อถือในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  

 “วิทยานิพนธปริญญาเอกของที่ภาค ควรทําไปในแนวลึก ตอบปญหา how ไมใชแค what และมี 
methodology ท่ีแข็งพอ” 

จากนั้น ดิฉันจึงรวบรวมและสังเคราะหผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎี
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา ซึ่งเมื่อพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักการของทฤษฎีท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ พบวาสอดรับกับการประเมินโดยแฟม
สะสมงาน ดังนั้นดิฉันจึงไดแนวทางที่นําไปสูการศึกษาในเชิงลึกเฉพาะการประเมินโดยแฟมสะสมงาน 
ซึ่งเปนไปตามที่ทานอาจารยท่ีปรึกษาไดแนะนําไวในตอนตน จากนั้นไดจัดทําเอกสารผลการศึกษาและ
สังเคราะหภายใตหัวขอการพัฒนาแฟมสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแนวการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญา ซึ่งใชเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการตัดสินการผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
(qualify exam) ของนิสิตดุษฎีบัณฑิตของภาควิชา นอกเหนือจากการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะสาขา โดย
สวนที่เปนรายงานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นวิจัยท่ีสนใจนั้นผานการตรวจให
คะแนนจากคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติแลว หลังจากที่ผานการสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อคณะกรรมการ
การสอบวัดคุณสมบัติไดตรวจและใหขอมูลยอนกลับและขอเสนอแนะตางๆเกี่ยวกับการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยดังกลาว ดิฉันสรุปประเด็นตางๆที่คณะกรรมการเสนอแนะ แลวพยายามคนควาเพิ่มเติมให
สมบูรณยิ่งข้ึน เพื่อความเตรียมพรอมในการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธท่ีจะทํา ในชวงนี้ ดิฉันพยายาม
ศึกษาคนควาดวยตนเองกอน แลวจึงนําเอกสารฉบับท่ี  ปรับปรุงสมบูรณไปใหทานอาจารยท่ีปรึกษา
พิจารณาอีกครั้ง และชี้แจง ตลอดจนใหทานอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแนวของประเด็นคําถามวิจัยท่ีได
ซึ่งเปนสวนที่นําไปสูการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธตอไป 

2) ชวงการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ  
เนื่องจากอาจารยท่ีปรึกษามีความกวางขวางในวงการการศึกษา ทําใหเอื้อตอการที่ดิฉันจะเขาไป

ดําเนินการวิจัยในโรงเรียนที่เปนสนามวิจัย ทานแนะนําใหดิฉันรูจักกับทานผูอํานวยการโรงเรียนดังกลาว 
ทําใหมีโอกาสเขาสังเกตการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกอนที่จะเริ่มพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
ไดพูดคุยสอบถามผูอํานวยการ ผูบริหารและครูของโรงเรียน กอนที่ดิฉันจะเดินทางไปที่โรงเรียนดังกลาว
เปนครั้งแรกนั้น ทานอาจารยท่ีปรึกษาไดแนะนําใหดิฉันวางแผนโดยกําหนดประเด็นคําถามเพื่อใหได
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ขอมูลท่ีจําเปนตอการนํามาใชในการวางแผนการวิจัยซึ่งจะพัฒนาไปเปนโครงรางวิทยานิพนธ ชวยให
ดิฉันวางขอบเขตของสิ่งท่ีตองศึกษาในวิทยานิพนธไดชัดเจนกอนเริ่มทําวิจัย นอกจากนี้ยังทําใหเขาใจ
หลักการและการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญายิ่งข้ึน
มากกวาการอานทําความเขาใจทฤษฎีและหลักการจากหนังสือและแหลงตางๆเพียงอยางเดียวเนื่องจากเห็น
ภาพการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาอยางเปน
รูปธรรม โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบ
เต็มรูป มีความโดดเดนแตกตางจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอื่นๆ โดยจัดการเรียนการสอนที่
เนนการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (project-based learning) กลาวคือ จัดแบงตารางเรียนใหเปนการ
ทํางานในโครงงานตลอดวันโดยไมไดแยกเวลาเปนคาบตามรายวิชา แตสอดแทรกเนื้อหาและทักษะที่
จําเปนของรายวิชาตางๆตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงงานที่นักเรียนเลือกทํา นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังจัดใหนักเรียนตางอายุกันเรียนรูรวมกันในโครงงานเดียวกันดวย ความโดดเดนดังกลาวดึงดูด
ความสนใจของดิฉันเปนอยางมาก  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังตองการพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียน จึงทําใหดิฉันสนใจที่จะรวมกับครูในการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียนโดยใชแฟมสะสมงานในโรงเรียนนี้ซึ่งเรียนรูตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบ
เต็มรูป แฟมสะสมงานชวยสะทอนพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนในดานตางๆ ทําใหสามารถวิเคราะห
พัฒนาการเรียนรูของ นักเรียนในแตละดานได คําถามวิจัยของงานวิจัยนี้จึงประกอบดวย 1.ผูเรียนจะ
ออกแบบและจัดทําแฟมสะสมงานอยางไร จึงจะสามารถประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆของผูเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาได และ 2. ขอมูลท่ีไดจาก
หลักฐานชิ้นงานตางๆท่ีผูเรียนสรางขึ้นและบรรจุในแฟมสะสมงานจะสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนในดานตางๆไดอยางไร จึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยวา เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบเต็มรูป และเพื่อวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูของ
ผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบเต็มรูปที่ไดจาก
การประเมินโดยแฟมสะสมงาน 

ในชวงนี้ ทานอาจารยท่ีปรึกษาแนะแนวทางในการวางกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งไดจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนแนะนําใหติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษารวมซึ่งเปนอาจารย
ประจําท่ีมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ทานมีประสบการณ ความรูและความเชี่ยวชาญ
ในดานเนื้อหาและวธิีวิทยาการวิจัยในหัวขอเรื่องท่ีดิฉันทําวิทยานิพนธเปนอยางมาก ทําใหไดรับคําปรึกษา
แนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งจากทานอาจารยท่ีปรึกษารวมในการวางแผนการวิจัยและการพัฒนาโครง
รางวิทยานิพนธ ท้ังการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล และแผนการ
วิเคราะหขอมูล เมื่อไดแนวทางดังกลาวแลว ดิฉันไดจัดทํารางโครงรางวิทยานิพนธแลวใหอาจารยท่ีปรึกษา
พิจารณา ทานอาจารยท่ีปรึกษารวมไดเดินทางมาประเทศไทย 2 ครั้งในชวงท่ีดิฉันพัฒนาโครงราง
วิทยานิพนธ ทานอาจารยไดกรุณาใหคําแนะนําในการปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและความเปนไปไดในระยะเวลาอันจํากัดในการทํา
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วิทยานิพนธ ตลอดจนตรวจอานโครงรางวิทยานิพนธดวยเชนกัน ทานอาจารยท่ีปรึกษาเนนการตรวจสอบ
ความชัดเจน ความถูกตองของกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแสดงความสัมพันธของหลักการของทฤษฎีการ
เรียนรูท่ีศึกษาและการประเมินผลซึ่งเนนการใชการประเมินโดยแฟมสะสมงาน   

“ตรงทายบทที่ 2 ท่ีเปน conceptual framework ตองชัด” 
“สวนนี้ (ช้ีตรงสวนที่เปนแผนภาพความสัมพันธของวัตถุประสงค การเรียนรู และการวัดและ

ประเมิน) อาจจะไมจําเปนตองนําเสนอกับ conceptual framework ของเราแลว” แตไปเพิ่มตรงหลักการ
ของทฤษฎีของเราแทน 

สวนอาจารยท่ีปรึกษารวมเนนการตรวจสอบรายละเอียดในสวนการดําเนินการวิจัย และการ
ออกแบบการวิจัยท้ังดานการสุมตัวอยางการวิจัย การออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การออกแบบการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย  

“จุดประสงคท่ีจะดู development เปนชวงๆ ดูความแตกตางของคาเฉลี่ยพวกนี้ ใช ANOVA แบบนี้ 
ถูกแลว ผมวามันนาสนใจนะถาเราลองดูท่ี interaction ของครั้งหรือชวงท่ีวัด กับสิ่งท่ีเราประเมิน” 

“ถาเราดู interaction ก็จะเปรียบเทียบกันไดวาพัฒนาการในดานที่ประเมินแตละดานที่เราวัดมัน
ตางกันหรือเปลาในการวัดครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 อันไหนสูงกวาอันไหน” 

จากนั้นดิฉันไดปรับแกโครงรางวิทยานิพนธตามคําแนะนําของทานอาจารยท้ังสองทานให
สมบูรณ  แลวนํามาใหทานพิจารณากอนสอบโครงรางวิทยานิพนธ  และปรับแกสวนตางๆของ                 
วิทยานิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธตอไป 

3) ชวงทําวิทยานิพนธ   
    หลังจากที่ไดพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธแลว ในชวงการทําวิทยานิพนธ ขอนําเสนอเปน 2 

ชวงยอย ไดแก ชวงแรกเปนชวงพัฒนาเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งดําเนินการไปพรอมๆกับ
การลงภาคสนามของโรงเรียน สวนชวงท่ีสอง เปนชวงวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งได
ดําเนินการเมื่อเดินทางไปพบอาจารยท่ีปรึกษารวมในตางประเทศ พรอมๆกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ  

             (ก) ชวงพัฒนาเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
           หลังจากที่ไดเสนอและปรับแกโครงรางวิทยานิพนธเรียบรอยแลว ดิฉันเริ่มลงภาคสนาม

ไปพรอมกับการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนที่ไดเสนอไวในโครงรางวิทยานิพนธ 
งานวิจัยนี้ใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งดิฉันในฐานะผูวิจัยและครูของโรงเรียนรวมกันพัฒนา
กระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานเพื่อใชประเมินผลการเรียนรูตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย
ปญญาแบบเต็มรูปของนักเรียน ขอมูลท่ีตองเก็บรวบรวมประกอบดวยขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ซึ่งเก็บรวมรวมดวยเครื่องมือการวิจัยท่ีแตกตางกัน  กลาวคือ ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพนั้น ดิฉันเก็บรวบ
ขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกตอยางมีสวนรวมโดยสังเกตพฤติกรรมของครูในการพัฒนา ข้ันตอน 
กิจกรรม และเครื่องมือตางๆในแตละข้ันตอนของกระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานที่รวมกันพัฒนา
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ระหวางที่ทําการพัฒนากระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานรวมกัน และสัมภาษณและสังเกตนักเรียน 
เพื่อสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชกระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานที่พัฒนาขึ้น และศึกษา
พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนในดานตางๆระหวางการอํานวยความสะดวกในชั้นเรียนของนักเรียน 
ในขั้นตอนนี้ดิฉันกําหนดกรอบการสังเกต และแนวคําถามในการสัมภาษณท้ังกลุมครูและนักเรียน ในชวง
นี้อาจารยท่ีปรึกษาใหเวลาในการเขาพบมากขึ้น ทําใหดิฉันไดมีโอกาสขอคําปรึกษามากขึ้นดวย เริ่มจาก
อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบกรอบการสังเกตและแนวคําถามที่ดิฉันวางแผนไวเพื่อพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางองคประกอบที่จะสังเกตและขอคําถามที่จะใชสัมภาษณกับขอมูลท่ีตองเก็บรวบรวมซึ่งใชตอบ
คําถามวิจัย ทําใหดิฉันมั่นใจวากรอบการสังเกตและขอคําถามตรงประเด็นและเปนไปในแนวทางที่
เหมาะสม  นอกจากนี้ในการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการจัดทํา
แฟมสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนในครั้งนี้ ตองอาศัยความรวมมือจากครูของโรงเรียน
ดวย อาจารยท่ีปรึกษาไดใหคําแนะนําในการทํางานรวมกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่เปนสนามวิจัยทํา
ใหสามารถดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆไดอยางราบรื่น 

“ผอ.โรงเรียนเชื่อมั่นในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ทําอยูมาก เรียกวากาง
ตําราทฤษฎีแลวเปดโรงเรียนเลย ผอ.บอกวาแคดูลักษณะการเรียนของโรงเรียนโดยไมสัมผัสไมมาอยูไมมา
สอนจริงๆก็ไมเขาใจแนวทางวาเปนอยางไร เพราะฉะนั้นเราก็ตองไปทํางานกับเคาจริงๆ แลวตรงนี้ก็จะทํา
ใหเราไดความรวมมือเวลาทํางานวิจัยของเราดวย” 

“ผอ.โรงเรียนมองวาถาทําวิจัยในเชิงคุณภาพกับโรงเรียน จะไดขอมูลในเชิงลึกที่เปนประโยชน
กวาเก็บแคปริมาณอยางเดียวแลวเราก็ไดขอมูลท่ี support กันดวย” 

ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณนั้น การเก็บรวบรวมใชเครื่องมือในกระบวนการจัดทําแฟม            
สะสมงานสําหรับประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาที่รวมกัน
พัฒนาขึ้น ไดแก เกณฑการประเมินผลงานที่สะทอนทักษะทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร และดาน
ภาษาไทย นอกจากนั้น ยังสรางเกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของนักเรียนเพื่อ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในดานตางๆที่โรงเรียนกําหนดดวย ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะ
นําไปใชในการวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนซึ่งไดจากการประเมิน 3 ชวงเวลาใน 1     
โครงงานของนักเรียน แลวตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตางๆกอนนําไปใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
ในระหวางเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลท่ีโรงเรียน อาจารยท่ีปรึกษาทั้งสองทานจะคอยซักถามถึงความ 
กาวหนาในการทําวิทยานิพนธอยูเปนระยะ เปนการกระตุนและใหกําลังใจในการทํางานของดิฉันอยางมาก 

“ตอนนี้คุณทําอะไรอยู เริ่มเก็บขอมูลรึยัง” 
“ไปเก็บขอมูล เปนอยางไรบาง มีปญหาอะไรรึเปลา วางแผนเก็บขอมูลเสร็จชวงไหนบอกผมดวย

กอนเดินทางมาที่นี่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ถาจะเดินทางมาที่นี่ควรวางแผนและเตรียมตัวกอนแตเนิ่นๆ
อยางนอยเตรียมตัวลวงหนาสัก 2 เดือนก็ดี” 

นอกจากนี้ อาจารยท่ีปรึกษายังสงเสริมใหเผยแพรงานวิจัยท่ีทําไปในระดับนานาชาติ โดยแนะนํา
ใหนําเสนอผลงานวิทยานิพนธอยูเปนระยะในงานการประชุมนานาชาติตางๆ เพื่อสรางเสริมประสบการณ
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ทางวิชาการ สรางความมั่นใจในการนําเสนอผลงาน ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันกับผูเขา
ฟงการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีตอวิทยานิพนธของดิฉัน ทําใหไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและมี
วิสัยทัศนที่กวางไกลขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟง การพูด 
การอานการคนควา และการเขียน อันเปนประโยชนในการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติท่ีจะไดกลาวถึงตอไป 

        (ข)  ชวงวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัย 
      หลังจากที่ดิฉันเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดในภาคสนามแลว ข้ันตอนสําคัญขั้นตอนถัดไปคือ

การวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดและเขียนรายงานการวิจัย ในชวงเวลาการวิเคราะหขอมูลและเขียน
รายงานการวิจัยนั้น ดิฉันไดเดินทางไปเขาพบทานอาจารยท่ีปรึกษารวมท่ีมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนเวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแต 11 สิงหาคม 2547 - 5 กุมภาพันธ 2548 เพื่อรับการปรึกษา
ในการวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิทยานิพนธ การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติดวย วันแรกที่ดิฉันไปพบทานอาจารยท่ีปรึกษารวม ทานแนะนําสถานที่ตางๆใน
มหาวิทยาลัยใหดิฉันรูจัก โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงรวบรวมเอกสาร
งานวิจัยตางๆที่เปนประโยชนกับการทําวิทยานิพนธเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังแนะนําเว็บไซดหองสมุด 
และวิธีการสืบคนเอกสารประเภทตางๆที่มีรายละเอียดวิธีการสืบคนที่แตกตางกันไป ท้ังหนังสือ วารสาร
ปจจุบัน วารสารเกาท่ีเย็บรวมเลม และที่อยูในแผนไมโครฟลมดวย ทําใหดิฉันสามารถคนควาตําราและ
เอกสารตางๆไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน จากนั้นทานอาจารยแนะนําใหดิฉันกําหนดแผนระยะเวลาการ
ทํางานวิทยานิพนธไว ดิฉันวางแผนไววาจะใชเวลา 1 เดือนในจัดระบบและวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวม
มาได และใชเวลาสองเดือนครึ่งในการเขียนรายงานการวิจัย ในการจัดระบบและวิเคราะหขอมูล ทาน
อาจารยท่ีปรึกษารวมแนะนําและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
รวมถึงการใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูลตรวจสอบลักษณะของขอมูลตามขอตกลงเบื้องตน
ของสถิติแตละประเภท ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  

“รูปุมคําสั่งวิเคราะห two-way repeated measure ANOVA รึเปลา ไหนลองทําใหดูซิ” 
“ท่ีเราวิเคราะหinteraction ของตัวแปรดาน achievement กับเวลาที่ประเมินแฟมสะสมงานตรงนี้

ท่ีใช two-way ANOVA repeated measure อันนี้ ผมขอดูผลท่ี run ไดหนอย ไหนลองแปลผลจาก print out 
นะ” 

ในการเขียนรายงานการวิจัยนั้น ทานอาจารยท่ีปรึกษารวมไดตรวจสอบความเหมาะสมในการ
แบงหัวเรื่องในแตละบทของวิทยานิพนธ ตลอดจนรายละเอียดความถูกตองในการอางอิงและการพิมพ
วิทยานิพนธดวย ในการเขียนรายงานการวิจัยสวนที่เปนเชิงคุณภาพตองใชวิธีการจัดระบบขอมูลและ
วิเคราะหเนื้อหาของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดซึ่งในระยะแรกดิฉันยังไมคุนเคยกับการเขียนรายงานใน
สวนที่เปนเชิงคุณภาพนัก ทานอาจารยแนะนําหนังสือเลมหนึ่งเกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยเชิง
คุณภาพซึ่งเขียนโดยศาสตราจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทําใหดิฉันเรียนรูเทคนิคและ
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วิธีการในการเขียนรายงานการวิจัยในสวนที่เปนเชิงคุณภาพจนสามารถนํามาประยุกตใชในการเขียน
รายงานวิทยานิพนธไดเปนอยางดี  

“พอดีผมเจอหนังสือเลมนี้ เปนวิธีการเขียนรายงานการวิจัยท่ีเปน qualitative research คนเขียน
จบดานนี้โดยตรงจาก Standford University เลยนะ อานเขาใจงายดวย ลองอานดูนะ จะไดไดวิธีการเขียน
ท่ีดี” 

ดิฉันไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจากทานอาจารยซึ่งเชิญชวนใหดิฉันพักอยูกับทานและ
ครอบครัวในระหวางที่อยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหดิฉันรูสึกอบอุน เพราะทานอาจารยใหความเปน
กันเองกับดิฉันเสมอ ดิฉันจึงโชคดีท่ีมีโอกาสไดซึมซับตัวอยางการทํางานในฐานะอาจารยผูสอน และ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจนคุณลักษณะความเปนพหูสูตของทานดวย และที่สําคัญที่สุดคือ 
ทานสามารถติดตามดูแลดิฉันในการทําวิทยานิพนธไดอยางใกลชิด ทานไดอานรายงานการวิจัยซึ่งเปน
วิทยานิพนธของดิฉันอยางตั้งใจ ดิฉันสังเกตเห็นทานอาจารยนําวิทยานิพนธของดิฉันไปอานในหองพัก
ของทานจนดึกดื่นอยูหลายวัน เมื่ออานจบแตละบททานจะเรียกดิฉันเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปรับแกสวนตางๆของรายงานใหสมบูรณ ดิฉันไมลังเลใจและกลาท่ีจะถามคําถามใดๆกับทานอาจารย
เสมอ เพราะทานเต็มใจที่จะตอบทุกๆคําถามของดิฉันอยางกระจางทุกครั้ง หลายครั้งในระหวางเดินทางซึ่ง
ทานขับรถจากบานไปมหาวิทยาลัยและระหวางรับประทานอาหารดวยกัน ทานติดตามถามไถถึง
ความกาวหนาในการเขียนรายงานวิทยานิพนธ สิ่งท่ีดิฉันประทับใจอีกสิ่งหนึ่งคือกําลังใจที่ดีท่ีทานอาจารย
ใหแกดิฉันเสมอเสมือนลูกหลานคนหนึ่งของทาน  

“เขียนไปถึงบทไหนแลว มีปญหาอะไร ติดตรงไหนก็เอามาใหผมดู” 
“เหลือบทสุดทายสรุปอภิปรายอีกนิดเดียวก็เสร็จแลว แลวเอามาใหผมอานนะ” 
“เขียน dissertation ใหเสร็จตั้งแตอยูท่ีนี่ พอกลับเมืองไทยจะไดสบาย” 

หลังจากทํารายงานวิทยานิพนธเสร็จแลว ดิฉันไดเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติตอไป จากนั้นดิฉันจึงเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย ในสวนของวิทยานิพนธท่ีเสร็จแลว
นั้น ทานอาจารยท่ีปรึกษาที่ประเทศไทยไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณเปนครั้งสุดทายกอน
สอบปองกันวิทยานิพนธ ทานแนะนําใหเขียนสมมติฐานในการวิจัยใหชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังตรวจสอบ
ความสละสลวยของภาษาที่ใชในการเขียนดวย ในการสอบนี้ ทานอาจารยท่ีปรึกษาทั้งสองทานไดเขารวม
เปนกรรมการสอบดวย ในบางประเด็นที่ตองการความกระจาง ทานอาจารยท่ีปรึกษาไดชวยช้ีแจงให
กรรมการสอบเขาใจหลักการและเหตุผลท่ีควรจะเปน โดยใชการถามนําเพื่อชวยใหดิฉันสามารถใหเหตุผล
ตอกรรมการสอบไดถูกตองตรงประเด็นยิ่งข้ึน การสอบวิทยานิพนธผานไปอยางราบรื่น ผลการประเมิน
วิทยานิพนธของดิฉันอยูในระดับดีมาก มติของกรรมการสอบวิทยานิพนธใหแกไขรายละเอียดของ
วิทยานิพนธบางประการ ดิฉันก็ไดรับความกรุณาจากทานอาจารยท้ังทานสองในการตรวจสอบความ
ถูกตองหลังจากที่ดิฉันไดปรับแกวิทยานิพนธตามมติของกรรมการสอบแลว 
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4) ชวงการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพร  
               ดิฉันใชเวลาสองเดือนครึ่งในชวงที่อยูในตางประเทศเขียนบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษเพื่อ 
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ทานอาจารยท่ีปรึกษารวมเริ่มจากใหดิฉันวาง เคาโครงของ
บทความที่จะเขียนตั้งแตสวนที่เปนสวนนํา ซึ่งประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
คําถามวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย สวนวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งประกอบดวย กลุมตัวอยางหรือพลวิจัย 
เครื่องมือวิจัย วิธีและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนวิธีการและสถิติวิเคราะหผลการวิจัย สวน
สุดทายคือผลการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  ในสวนนําท่ีตองกลาวถึงการเรียนรูตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรค
ดวยปญญา และการประเมินผลการเรียนรูโดยแฟมสะสมงาน ทานอาจารยไดแนะนําหนังสือ เอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมตลอด โดยทานใหขอแนะนําวา “paper ท่ีตีพิมพท่ีเราเห็นใน journal ตางๆ จะมี
การอางอิงคอนขางเยอะ list ของ reference ยาวเลย คือจะเห็นไดเลยวา scholar มาก” 

เมื่อไดเคาโครงของบทความแลว ดิฉันจึงลงมือเขียนตามโครงที่วางไว ทานอาจารยกําหนดเวลา
ใหดิฉันเขาพบอยางเปนทางการเพื่อติดตามความกาวหนาในการเขียนบทความวิจัยทุกวันศุกร โดยใชเวลา
ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ทานอาจารยมีเทคนิคท่ีจูงใจใหผูท่ีเริ่มการเขียนบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษมีความ
สบายใจ คลายกังวล โดยมักจะบอกดิฉันเสมอวา  

“การเขียน research paper เปนภาษาอังกฤษแบบนี้ รอบแรกใหเขียนใหเขาใจไดใจความไปกอน 
ในรอบตอๆไปก็ปรับเรื่องการใชภาษาใหเหมาะสมสละสลวยตอไป” 
 “ลองเขียนออกมากอน ยังไมตองหวงเรื่องภาษา เพราะปรับทีหลังได เขียนใหเนื้อเรื่องท่ีทําใหได
ออกมากอน”  

นอกจากที่เคยไดเขียนบทความและนําเสนอผลงานในงานประชุมเสนอผลงานระดับนานาชาติซึ่ง
ทานอาจารยท่ีปรึกษาไดแนะนําและสงเสริมใหเขารวมอยูตลอด ประกอบกับการที่ดิฉันไดมีโอกาสพักที่
บานของทานอาจารยท่ีปรึกษารวมในตางประเทศ ซึ่งเปนโอกาสที่ดีท่ีไดทําความรูจักพูดคุยกับสมาชิกใน
ครอบครัวของอาจารย ไดแกบุตรและภรรยาชาวอเมริกัน ทําใหไดฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษอันเปน
ประโยชนในการสื่อสารและการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพเปนอยางมาก  

ในครั้งหลังๆท่ีดิฉันเขาพบอาจารยตามนัดทุกวันศุกร อาจารยจะตรวจสํานวนการเขียน การใช
ภาษา การสะกดคํา ตลอดจนรูปแบบการเขียนและการอางอิงใหสมบูรณ โดยยึดรูปแบบของ American 
Psychological Association (APA) ในการเขียนเปนหลัก เนื่องจากวารสารสวนใหญทางสังคมศาสตรจะยึด
รูปแบบการเขียนดังกลาว ทานอาจารยมักจะใหความรูและบอกเลาประสบการณในการเขียนบทความและ
การตีพิมพผลงานวิจัยของทานเสมอ ซึ่งทําใหดิฉันไดขอคิดและขอแนะนําตางๆในการเขียนบทความและ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ทานอาจารยมักจะติดตามถามไถดิฉันเสมอถึงปญหาอุปสรรคในการเขียน
บทความดังกลาวในระหวางที่รับประทานอาหารหรือเดินทางไปมหาวิทยาลัยดวยกัน  
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“paper ท่ีเขียน ทําไปถึงไหนแลว ถาเสร็จไดภายในเดือนนี้จะดีมาก เพราะวาเราตองมาดู list 
วารสารที่จะสงไปดวยมามีเลมไหนที่เปนวารสารเรื่องท่ีอยูใน field เดียวกันกับpaper แลวเรียงลําดับไว 
แลวถึงจะสงไป” 

“เวลาสงpaperไป publish ก็มี list ไวเปนลําดับ แลวถาไมไดลําดับแรกก็สงลําดับถัดๆไป สงเวียน
ไปตามนั้น 

ในการสํารวจชื่อและขอมูลวารสารตางๆที่จะตีพิมพบทความวิจัยนั้น ทานอาจารยพาดิฉันไปที่
หองสมุดของมหาวิทยาลัย แลวอธิบายวิธีการหาชื่อวารสารท่ีเกี่ยวของและมีความเปนไปไดในการ               
ตีพิมพบทความของดิฉัน ทานไดแนะนําดรรชนีรวมวารสารทางการศึกษาและทางสังคมศาสตรใหกับ
ดิฉันดวย อีกทั้งสอนวิธีการสํารวจวาวารสารใดรับบทความในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับบทความของดิฉัน 
จํานวนผูตรวจอานบทความ อัตราการรับตีพิมพวารสาร รูปแบบการพิมพบทความ และระยะเวลาในการ
ตรวจอานบทความ ซึ่งเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในการตัดสินใจสงวารสารไปที่กองบรรณาธิการ
วารสารตางๆเพื่อเสนอตีพิมพบทความ จากนั้นดิฉันจึงคัดเลือกวารสารที่เหมาะสม โดยเรียงลําดับไว
ประมาณ 10 วารสาร แลวปรับรูปแบบการพิมพบทความใหตรงกับที่วารสารนั้นๆตองการ กอนที่ดิฉันจะ
สงบทความไปยังกองบรรณาธิการวารสารเพื่อพิจารณาตรวจอาน ทานอาจารยท่ีปรึกษารวมไดตรวจสอบ
ความเรียบรอยครั้งสุดทายท้ังความถูกตองของขอมูล การใชภาษา รูปแบบการอางอิง และรายการอางอิง
ของบทความอีกรอบ เนื่องจากขอจํากัดของทางดานเวลาซึ่งตองไดรับการตีพิมพบทความผลงานวิจัยท่ีเปน
สวนของวิทยานิพนธในวารสารระดับนานาชาติกอนหมดสัญญาทุนที่รับและกฎของวารสารทุกฉบับที่
ไมใหสงบทความเดียวกันใหวารสารมากกวา 1 ฉบับพิจารณาพรอมกันในเวลาเดียวกัน ทานอาจารยท่ี
ปรึกษารวมจึงแนะนําใหดิฉันแยกเขียนบทความสวนของวิทยานิพนธออกเปน 2 บทความ แลวสงบทความ
ไปที่วารสาร 2 ฉบับของประเทศสหรัฐอเมริกาไปเมื่อตนเดือนธันวาคม และไดรับผลการตรวจอานจาก
กองบรรณาธิการวารสารฉบับแรกประมาณกลางเดือนเมษายน 2548 ทางกองบรรณาธิการตอบรับการลง
ตีพิมพ โดยใหปรับแกบทความบางประเด็นตามที่ ผูตรวจอานแนะนํามา เมื่อดิฉันปรับแกบทความตาม
คําแนะนําของผูตรวจอานบทความแลว ทานอาจารยท่ีปรึกษารวมตรวจสอบความถูกตองอีกรอบกอนสงกลับ
ไปยังกองบรรณาธิการวารสารอีกครั้งซึ่งขณะนี้ บทความดังกลาวไดรับการตีพิมพแลว สวนบทความอีก
บทความก็ไดรับการตอบรับใหลงตีพิมพเชนกัน   
 จากรายละเอียดท้ังหมดที่นําเสนอขางตน จะเห็นไดวาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาท
อยางยิ่งในการดูแล ใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหกําลังใจนิสิตในที่ปรึกษาอยางมาก ซึ่งสงผลตอคุณภาพของ
วิทยานิพนธ บทความวิชาการ และการจบการศึกษาของนิสิต  
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สรุปสาระสําคัญ 

ปจจัยของความสําเร็จในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวยปจจัยดานสถาบัน 
ปจจัยดานอาจารย ปจจัยดานนิสิตนักศึกษา กับการสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวาง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษาซึ่งจะนําไปสู "การเปนเพื่อนรวมวิชาชีพตลอดชีวิต" 
ขอแนะนําสําหรับอาจารยที่ปรึกษาสําหรับการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่มีประสิทธิภาพ คือ 

 เขาใจจุดมุงหมายและกระบวนการทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
 เลือกรูปแบบการใหคําปรึกษาใหเหมาะกับนิสิตนักศึกษา ซึ่งผูเขียนไดนําเสนอรูปแบบการ

ใหคําปรึกษาใหถึง 5 รูปแบบ 
 สรางกลุมสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธจากปฏิสัมพันธของกลุมตางๆ ในมหาวิทยาลัยท้ัง

กลุมนิสิตนักศึกษาและอาจารย 
 ตระหนักถึงสิ่งท่ีนิสิตนักศึกษาคาดหวังจากอาจารย หรือคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 บอกสิ่งท่ีอาจารยคาดหวัง หรือคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตนักศึกษาใหไดรับรู 
 กระตุนใหสถาบันจัดระบบและบรรยากาศที่เอื้อตอการทําวิทยานิพนธ เสนอสิ่งท่ีนิสิต

นักศึกษาและอาจารยคาดหวังใหสถาบันดําเนินการ โดยเฉพาะการวางระบบและการพัฒนา
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ผูเขียนยังไดเสนอตัวอยางรายการตรวจสอบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ ทั้งแบบ
ประเมินการรับรูบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ (Role Perception Rating Scale) 
และขอตกลงการดําเนินงานวิทยานิพนธ (Milestone) สําหรับเปนเครื่องมือที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษาจะใชรวมกัน รวมทั้งไดนําเสนอกรณีศึกษาการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธที่ไดรับการประเมินระดับดีมาก 
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บทที่ 6 
กฎหมายและจริยธรรมสาํหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  
6.1  กฎหมายที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธควรรู : บทบัญญัติและกรณีศึกษา 
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
กฎหมายแมบทฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติ     
ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ที่สําคัญคือ 

มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ี 
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ          
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 
มาตรา 34 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอม
ไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความ
เปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน 
มาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ      
ยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีของพลเมืองดีหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผย
ขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอัน
พึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บทบัญญัติขางตนแสดงใหเห็นวาการทําวิทยานิพนธและการเผยแพรรายงานวิจัยตาม   
หลักวิชาการยอมไดรับการคุมครอง และในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยมีสิทธิที่จะขอเอกสารขอมูล
จากหนวยราชการระดับชาติและทองถ่ินหากมีความจําเปน แตมีขอยกเวนบางประการตาม
บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวของคือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดังจะ
กลาวถึงตอไป อยางไรก็ตาม การทําวิทยานิพนธจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
โดยเฉพาะงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชเทคนิคการสังเกต
แบบมีสวนรวมซึ่งจําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่นเปนหลัก 



 116

สวนกฎหมายแมบททางการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงการวิจัยในสถาบันระดับอุดมศึกษาไวในมาตรา 36 
วรรคสอง กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ     
มีเสรีภาพทางวิชาการ และมาตรา 28 ที่กําหนดใหหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความ        
มุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและ
พัฒนาสังคม ตามนัยนี้ นิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ     
การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธและการเผยแพรรายงานวิทยานิพนธตามหลัก
วิชาการจึงยอมไดรับการคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 42  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ดังกลาวมาแลว 

นอกจากนี้ยังมกีฎหมายอืน่ทีม่ีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย ที่สําคัญมีอาทิ 
 
 
 

 
 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา เชน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  พ.ศ. 2539 

ในที่นี้ ผูเขียนจะกลาวถึงสาระสําคัญโดยยอของกฎหมายที่สําคัญ 3 ฉบับ และนําเสนอ
กรณีศึกษาที่มีคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยเกี่ยวของกับการทําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยที่ใช
บทบัญญัติตามนัยแหงกฎหมายเหลานั้นเปนอุทาหรณ 

6.1.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายรับรองและคุมครอง      

สิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ใหการรับรองไวในมาตรา 58 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ 
คือ (ฤทัย หงสสิริ และมานิต จุมปา, 2542: 7-8) 

1) ใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารของราชการมากขึ้น 
2) ใหประชาชนสามารถปกปกรักษาประโยชนของตนไดดีข้ึน 
3) ใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคล 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สรุปวากฎหมายฉบับนี้ไดรับ

การตราขึ้นเพื่อรองรับ "สิทธิไดรู" (Right to Know) ของประชาชนหรือเอกชนในเรื่องตอไปนี้  
สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 6)  
สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา 4) 
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สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา หรือท่ีจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได หรือท่ีมีการจัดใหประชาชนได
คนควา (มาตรา 11) 
สิทธิท่ีจะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองใหกับ
บุคคลนั้นหรือผูกระทําแทนไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับ
บุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค 1) 
สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถหรือ
เจาของขอมูลท่ีถึงแกกรรม เกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคล หรือการแจงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกลาว (มาตรา 23) การใหความยินยอมให
หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลของคนเปดเผยขอมูลตอหนวยงาน
ของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น (มาตรา 24)  การไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน การ
ขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีไมถูกตองตามที่เปนจริง 
(มาตรา 25) สิทธิอุทธรณในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบขอมูลขาวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5) 
สิทธิในการรองเรียนเมื่อผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7
ไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 ไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตน
ตามมาตรา 11  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา หรือเห็นวา
ตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียน ตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา 17  หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25  (มาตรา 13) 
สิทธิในการอุทธรณกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14  
หรือมาตรา 15  หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17  

"ขอมูลขาวสาร" ตามนัยแหงกฎหมายฉบับนี้มีความหมายกวางหมายถึง "ขอมูลขาวสารที่
อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน" สาระสําคัญไมไดอยูที่วาเปนขอมูลขาวสาร   
ที่เกี่ยวกับราชการหรือเอกชน แตอยูที่วาขอมูลขาวสารดังกลาวอยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ และเมื่อเปนขอมูลขาวสารสาธารณะบุคคลหรือประชาชนโดยทั่วไป 
ไมวาจะมีสวนไดเสียหรือประโยชนเกี่ยวของหรือไมยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขาวสารของราชการ     
ไดเสมอจนกวาขอมูลขาวสารดังกลาวจะถูกทําลายไปตามระเบียบการทําลายขอมูลขาวสารของ
หนวยราชการแหงนั้น อยางไรก็ตามมีสวนที่ตองหามไมใหเปดเผยขอมูล 7 กรณีตามมาตรา 15  คือ 
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1) ขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย และขอมูล
ขาวสารของราชการที่การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  

2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  

3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ  
4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและความปลอดภัย  
5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ        

สวนบุคคลโดยไมสมควร  
6) ขอมูลขาวสารที่มีกฎหมายคุมครองไมใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไม

ประสงคใหทางการนําไปเปดเผยตอผูอื่น เชน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 2  
หามเจาหนาท่ีเปดเผยรายละเอียดในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐกอนที่อธิบดีจะสั่งให
ประกาศโฆษณาคําขอนั้นได 

7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
สําหรับขอมูลขาวสารสวนบุคคล กฎหมายตองการคุมครองความเปนอยูสวนบุคคล           

ผูเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวจึงตองเปนเจาของขอมูลขาวสารนั้น หรือบุคคลที่เจาของขอมูล
ขาวสารยินยอมและบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมาย หนวยงานของรัฐจึงไมควรจัดเก็บขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลเวนแตจะเกี่ยวของและจําเปนกับการดําเนินงานของหนวยงานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

การทําวิทยานิพนธตองอาศัยขอมูลขาวสารของราชการและขอมูลขาวสารสวนบุคคลใน
เกือบทุกขั้นตอนตั้งแตการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล ไปจนถึงการประเมินผลการสอบและนําเสนอรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณซ่ึง
คณะกรรมการแตละรายตองประเมินผลเปนคะแนนสอบ ในประเด็นนี้มีกรณีรองเรียนที่เทียบเคียง
ได คือ กรณีรองเรียนเพื่อขอดูผลการสอบแขงขันเขาศึกษาในโรงเรียน กรณีรองเรียนเพื่อขอดู
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ดังตัวอยางกรณีตอไปนี้ 

กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีอุทธรณของผูปกครองที่ขอใหเปดเผยคะแนนและกระดาษคําตอบของ
นักเรียนที่สอบเขาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย (คําวินิจฉัยท่ี สค. 1/2541 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 
คําวินิจฉัยท่ี สค. 31/2542 วันที่ 10 ธันวาคม 2542 และคําวินิจฉัยท่ี สค. 35/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543) 

ขอรองเรียน  
1) นาง ส. ผูปกครอง ด.ญ. ณ. ไดทําหนังสือขอตรวจดูและถายสําเนากระดาษคําตอบและบัญชี

คะแนนของบุตรและของนักเรียนที่สอบผานการสอบคัดเลือกเขาเรียนช้ันประถมปท่ี 1 อีก 
120 คน แตมหาวิทยาลัย ก. มีหนังสือถึงผูปกครองแจงผลการพิจารณาวาการขอตรวจดูและ
ถายสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบดังกลาวยังไมเปนเหตุอันสมควรที่มหาวิทยาลัยจะ
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ดําเนินการใหตามความประสงคของผูปกครองไดจึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการเพื่ออุทธรณและพิจารณาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และ
การบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 มาตรา 30 วรรคสอง (6)  ประกอบกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2540) ใหสิทธิแก
มหาวิทยาลัย ก. ท่ีจะใชดุลยพินิจในการเปดเผยกระดาษคําตอบและบัญชีคะแนนของผูสอบ
ผานการสอบคัดเลือกท้ัง 120 คนและของบุตรผูรองเรียนได จึงมีมติวามหาวิทยาลัย ก. มีสิทธิ
ท่ีจะไมเปดเผยกระดาษคําตอบและบัญชีคะแนนของผูสอบสอบคัดเลือกท้ังหมดได  

3) นาง ส. ทําหนังสือขอใหทบทวนขอพิจารณาและใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

คําวินิจฉัย 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคมฯ พิจารณาแลวเห็นวาในขณะนั้นยังไมมี

ระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติ
หามไว จึงเห็นวาผูปกครองมีสิทธิท่ีจะขอใหทบทวนและมีคําวินิจฉัยใหมได และมีคําวินิจฉัยท่ี สค. 
1/2541 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 วา 

 

 

 

กรณีนี้เปนการขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11  มิใชเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ตามมาตรา 25 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิใชกฎหมายที่คุมครองมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 15(6) และ (7)  ผูปกครองจึงมีสิทธิท่ีจะขอตรวจดูและถายสําเนากระดาษคําตอบและ
บัญชีคะแนนของบุตร และของนักเรียนที่สอบผานการสอบคัดเลือกเขาเรียนช้ันประถมปท่ี 1 
อีก 120 คน จากมหาวิทยาลัย ก.ได 
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 35 และ
มาตรา 37 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน 
และการบังคับใชกฎหมายจึงมีมติใหมหาวิทยาลัย ก. เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ กระดาษ 
คําตอบและบัญชีคะแนนของบุตร และของนักเรียนที่สอบผานการสอบคัดเลือกเขาเรียน 
ช้ันประถมปท่ี 1 อีก 120 คนใหผูปกครองตรวจดูและถายสําเนาได 

หลังคําวินิจฉัยไดมีการดําเนินการจากหลายฝาย กลาวคือ กลุมผูปกครองนักเรียนที่ผานการ
สอบคัดเลือกทําหนังสือขอคัดคานการดูกระดาษคําตอบของนักเรียนทั้งหมดโดยกลาววาเปนการ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล นอกจากนี้ยังมีการขอใชอํานาจศาลแพงใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสารของราชการโดยอางวาคําตอบของเด็กแตละคนเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสารของราชการเปนคําวินิจฉัยที่
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ไมชอบดวยกฎหมายและถือวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล แตศาลพิเคราะหแลวเห็นวาเปน
เอกสารทางราชการ ไมใชสวนบุคคล เปดเผยได  

สวนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ก. ยอมรับวาจะเปดเผยขอมูลกระดาษคําตอบและบัญชีคะแนน
เด็กทั้ง 120 คน เพราะถือวาการสั่งการดังกลาวเปนที่ส้ินสุดตามกฎหมาย แตปรากฏวามีการกําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม เชน ใหผูปกครองที่รองเรียนลงลายมือช่ือรับเอกสารและรับทราบเงื่อนไขของ
มหาวิทยาลัยที่จะไมนําเอกสารไปเผยแพรแกบุคคลอื่น หรือไปใชประโยชนในทางที่เสียหายแก
มหาวิทยาลัยหรือนักเรียนที่ผานการทดสอบ  ซ่ึง เงื่อนไขดังกลาวไม เปนไปตามมติของ
คณะกรรมการวินิจฉัยที่ใหเปดเผยโดยไมมีเงื่อนไข  

ตอมานาง ส. มีหนังสือขอเอกสารที่มหาวิทยาลัย ก. ช้ีแจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตไมไดรับการเปดเผยจึงมีหนังสืออุทธรณตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้ 

คําอุทธรณครั้งท่ี 1 
1) นาง ส. มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอคัดถายบันทึกคําช้ีแจงและบันทึก

ตอบของมหาวิทยาลัย ก.ท่ีช้ีแจงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เกี่ยวกับการรับนักเรียนท่ีมีความพรอมปานกลางหรือต่ําจํานวน 38 คนพรอมแสดง
เหตุผลประกอบ  

2) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสืออนุญาตใหผูปกครองถายสําเนาเอกสาร 3 
รายการ คือ บันทึกตอบของมหาวิทยาลัย ก.  2 ฉบับ และบันทึกคําช้ีแจงดวยวาจาของผูแทน
หนวยงานที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการรองทุกข แตไมอนุญาตใหตรวจดูและถายสําเนา
บันทึกความเห็นของเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยท่ีเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเกี่ยวกับ
ประเด็นการอุทธรณของผูปกครอง เนื่องจากเห็นวาเปนเอกสารที่เขาลักษณะตามนัยมาตรา 
15(3)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ยังเห็นวาบันทึก
ตอบของโรงเรียนสาธิตท่ีช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผลในการรับนักเรียนที่มีความพรอม
ปานกลางหรือตํ่า จํานวน 38 คน ซึ่งประทับตราปกปด เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเห็นวาเปนเอกสารตามมาตรา 15(5) และมาตรา 15(6)  จึงไมเปดเผยและอนุญาตให
ถายสําเนา ผูปกครองไมเห็นดวยจึงอุทธรณคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

คําวินิจฉัย 
คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลดานกฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย 

วินิจฉัยวา (คําวินิจฉัยท่ี สค. 31/2542 วันที่ 10 ธันวาคม 2542) 
 บันทึกความเห็นของเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย ก. ท่ีเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเกี่ยวกับ

ประเด็นการอุทธรณของผูปกครองเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามนัยมาตรา 15(3) แหง
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่ง
เปนผูครอบครองเอกสารจึงชอบที่จะไมอนุญาตใหตรวจดูและถายสําเนาพรอมรับรอง
ถูกตองได  

 สําหรับหนังสือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย ก. ท่ีช้ีแจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขในการรับนักเรียนที่มีความพรอมปานกลางหรือต่ําจํานวน 38 คน เปนขอมูล
ขาวสารที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัย ก. และไดระบุหามการเปดเผยคือมีช้ันความลับปกปดอยู 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงชอบที่จะสงคํารองของผูปกครองใหมหาวิทยาลัย ก. 
พิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไปตามความในมาตรา 12 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

             คําอุทธรณครั้งท่ี 2 
นาง ส. อุทธรณมหาวิทยาลัย ก. ท่ีมีหนังสือปฏิเสธการเปดเผยบันทึกการตอบและคําช้ีแจงตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเนื่องจากมีช้ันลับปกปดอยู เปนขอมูลท่ีผูปกครองของเด็กนักเรียนใหมา  
ถือเปนความลับที่ไมพึงเปดเผยใหผูท่ีไมมีหนาท่ีไดทราบ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ
ไดสอบถามผูปกครองซึ่งเปนเจาของขอมูลแลว ไดรับการยืนยันวาไมอนุญาตใหเปดเผย  
 คําวินิจฉัย  (คําวินิจฉัยท่ี สค. 35/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543) 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการ
บังคับใชกฎหมาย พิจารณาวา 

 ขอมูลขาวสารในหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนที่มีความพรอมปานกลางหรือตํ่าจํานวน 38 คน ปรากฏแตเพียงเหตุผลวาการรับ
นักเรียนเขาเรียนเพราะผูปกครองเปนผูมีอุปการคุณของโรงเรียน ผูสนับสนุนโครงการ ผูท่ีมี
ความสัมพันธพิเศษกับทางโรงเรียน โดยไมมีการบงใหทราบเปนการเฉพาะตัวบุคคลหรือสิ่ง
ท่ีบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวบุคคล แมวาขอมูลขาวสารดังกลาวจะเปนขอมูลเกี่ยวกับ
เอกชนแตก็มิใชเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล การท่ีมหาวิทยาลัย ก. อางวาการเปดเผยขอมูล
ขาวสารดังกลาวจะเปนการละเมิดสิทธิ์สวนบุคคลจึงฟงไมข้ึน จึงมีมติใหมหาวิทยาลัย ก. 
เปดเผย ถายสําเนา และรับรองสําเนาถูกตองของหนังสือโรงเรียนสาธิตฯ ฉบับดังกลาวให   
ผูอุทธรณ โดยใหพิจารณาลบหรือตัดทอน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประวัติการทํางานของ
ผูปกครอง เลขหมาย รหัสของนักเรียนที่สอบเขารวมทั้งขอมูลขาวสารสองบรรทัดสุดทาย
ของหมายเลข 14 หนาสุดทาย ซึ่งผูอุทธรณไมประสงคจะทราบ  

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดตั้งขอสังเกตวากรณีดังกลาวสะทอน
ใหเห็นปญหาวาหนวยงานของรัฐยังไมพรอมที่จะใหมีการเปดเผยขอมูลตอประชาชน ซ่ึงเปนสิทธิ
และเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ มีความพยายามตีความมติคณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงเปดเผยขอมูล
ในลักษณะจํากัดและสรางเงื่อนไขจนเปนเหตุใหมีการรองเรียนเพิ่มเติมเขามาสูคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยอีกหลายครั้งโดยไมจําเปน กรณีนี้จึงเปนบทเรียน
สําคัญของการทํางานของหนวยงานของรัฐที่จะตองเรียนรูการปฏิบัติงานตามขอบัญญัติของ
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการใหถูกตองครบถวนและตองตระหนักถึงความสําคัญของ
การดําเนินงานที่ตองเปนไปอยางโปรงใสพรอมที่จะใหประชาชนตรวจสอบไดตลอดเวลา 
(สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, 2542: 61) 

อุทาหรณจากกรณีนี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติงานและบรรทัดฐานในการให
ขอมูลเกี่ยวกับผลคะแนนและกระดาษคําตอบการสอบแขงขันของสถาบันการศึกษา ดังจะเห็นวา
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการ
บังคับใชกฎหมายยังมีคําวินิจฉัยในทํานองเดียวกัน เชน  

 

 

คําวินิจฉัยท่ี สค. 3/2541 วันที่ 14 ธันวาคม 2541 มีมติใหมหาวิทยาลัย ส.  เปดเผยผลการสอบ
คัดเลือกและกระดาษคําตอบเปนรายวิชาของผูรองเรียนและผู เขาสอบรายอื่นใหแก              
ผูรองเรียน 
คําวินิจฉัยท่ี สค. 5/2541 วันท่ี 15 ธันวาคม 2541 มีมติใหประธานคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ตางประเทศ ประจําป 2541 (อธิการบดี 
มหาวิทยาลัย ส.) เปดเผยมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ท่ีมีการประชุมลงมติเกี่ยวกับการ
พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกใหผูรองเรียน 

กรณีผลการสอบแขงขันนี้อาจเทียบไดกับผลการสอบวิทยานิพนธซ่ึงมีการประเมินใน
ระดับ "ผาน" "ดี" หรือ "ดีมาก" ที่คณะกรรมการแตละคนตองใหคะแนนแลวมาพิจารณารวมกันจึง
นาจะเปนขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยได และนาจะเปนมาตรการหนึ่งที่จะทําใหการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธและการประเมินผลวิทยานิพนธมีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้ การประเมินใน
ระดับ "ดีมาก" ยังสงผลถึงสิทธิอีกบางประการ เชน สิทธิเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัล เปนตน 

กรณีศึกษาท่ี 2  กรณีอุทธรณของผูชวยวิจัยขอคนเอกสารรายงานการประชุมของคณะ     
กรรมาธิการในสํานักงานเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร (คําวินิจฉัยท่ี สค. 16/2542 วันที่ 30 มิถุนายน 
2542) (ฤทัย หงสสิริ และมานิต จุมปา, 2542: 275-276) 

ขออุทธรณ  
1) นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย จ. ผูอุทธรณ เปนผูชวยวิจัยโครงการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ขอคน
เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและรายงานการประชุม
ของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ แตไดรับการปฏิเสธที่จะเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว โดยใหเหตุผลวา
ในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ เปนการประชุมเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ อาจมี
การใชคําพูดพาดพิงถึงหนวยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต
หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา 15 (4) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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2) ผูอุทธรณมีหนังสืออุทธรณตอประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยอางวา
การประชุมเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ เปนการจัดทําตามกติกาของประชาชนเพื่ออยู
รวมกันของคนไทยทุกคน อันเปนประโยชนสาธารณะที่คนไทยพึงรับทราบ อีกท้ังการ
ประชุมดังกลาวไดมีการถายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียง สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรจึงไมมีเหตุผลท่ีจะปกปดขอมูลดังกลาว 

คําวินิจฉัย 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน 

และการบังคับใชกฎหมาย พิจารณาแลวเห็นวาการปฏิเสธมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยอางวาหากเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือ
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้น ไมอาจรับฟงได เนื่องจากรายงานการประชุมดังกลาว
เปนขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร และการเปดเผยมิไดกระทบตอสิทธิของบุคคล หรือไมทําใหบุคคลใดไดรับความ
เสียหายหรือเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด อีกทั้งมิไดเปนการ
ประชุมลับท่ีจะถือไดวาเปนขอมูลขาวสารที่มีกฎหมายคุมครองสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรมิใหเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (6) 
จึงมีมติใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ   
ยกรางรัฐธรรมนูญและรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญสวนที่
เกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหแกผูอุทธรณ 

อนึ่ง มีขอสังเกตวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหาร
ราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย ใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
โดยลบหรือตัดทอนชื่อบุคคลได ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 

คําวินิจฉัยท่ี สค. 9/2542 วันที่ 6 พฤษภาคม 2542 อดีตขาราชการสํานักงานสรรพากรอําเภอ 
พ. จังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดมีคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ยื่นอุทธรณเพื่อขอสําเนา
บันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดนครปฐม เฉพาะในสวนของ 
ผูอุทธรณเองเพื่อยื่นคําแถลงตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการวินิจฉัย
ขอมูลฯ มีมติวาการที่หนวยงานของรัฐเปดเผยบันทึกรายงานการประชุมโดยไดลบหรือ     
ตัดทอนชื่อบุคคลที่เสนอความเห็นออกเปนการกระทําท่ีชอบ 
คําวินิจฉัยท่ี สค. 36/2542 วันที่ 30 ธันวาคม 2542 มีมติใหมหาวิทยาลัย จ. เปดเผย และคัด
สําเนา รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับนักเรียนเพิ่ม 17 คน เขาศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝายประถม) ใหแกผูอุทธรณ และใหเปนดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย จ. ท่ีจะ
ลบ ตัดทอน หรือทําโดยประการอื่นใดที่จะเปนการไมเปดเผยชื่อ หรือขอความอื่นใดที่ทําให
ทราบไดวาผูใหขอเท็จจริงในรายงานการตรวจสอบเปนบุคคลใด 



 124

กรณีศึกษาที่ 3  กรณีอุทธรณของอาจารยเพื่อขอขอมูลในอดีตของธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการวิจัย (คําวินิจฉัยท่ี ศค. 3/2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2542) (ดูรายละเอียดคําวินิจฉัย 
20 รายการใน ฤทัย หงสสิริ และมานิต จุมปา, 2542: 299-328) 

ขออุทธรณ  
1) ผูอุทธรณเปนอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย ธ. ไดมีหนังสือถึงธนาคารแหง

ประเทศไทย ขอเขาถึงเอกสารจํานวน 20 รายการเพื่อประโยชนในการวิจัย แตไดรับการตอบ
ปฏิเสธ โดยใหเหตุผลวาเปนขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (3)  ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของ
รัฐ และมาตรา 15 (6) ขอมูลขาวสารที่มีกฎหมายคุมครองไมใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่
มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 

2) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับเรื่ องและไดพิจารณาสง เรื่องให
คณะกรรมการวินิจฉัยเปดเผยขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของธนาคารแหงประเทศ
ไทยแลวมีคําวินิจฉัยตามกรอบการวินิจฉัยท่ีไดวางไวดังนี้ 
(1) 

(2) 
- 
- 

ขอมูลขาวสารที่มีอายุเกิน 20 ป เปนขอมูลประวัติศาสตร เปดเผยได ยกเวนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกับงานศึกษาวิจัย 
ขอมูลขาวสารที่มีอายุไมเกิน 20 ป ไมเปดเผยในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล และขอมูลขาวสารที่ไมเกี่ยวของกับงานศึกษาวิจัย 
เรื่องการกลาวหาสถาบันการเงินหรือบุคคลวามีการกระทําผิดโดยเจตนาฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมายอาจเปดเผยได ถาการเปดเผยนั้นไมกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูใด 

คําวินิจฉัยสองกรณีหลังนี้เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธโดยตรง เปนกรณีอุทาหรณที่
ยืนยันวาการขอเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการในสํานักงานเลขาธิการ             
สภาผูแทนราษฎร และขอมูลในอดีตของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อประโยชนในการวิจัยเปน   
ส่ิงที่สามารถทําได หากไมเปนเอกสารลับหรือหามเปดเผยตามกฎหมาย จึงเปนแนวทางสําหรับ  
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนิสิตนักศึกษาที่จําเปนตองไดขอมูลเอกสารในลักษณะนี้เปน
เอกสารชั้นตนหรือเอกสารหลักสําหรับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธี
วิจัยเอกสาร 

 6.1.2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
กฎหมายฉบับนี้ เกี่ยวของกับวิทยานิพนธเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรม เปน "หนวยงานทางปกครอง" คณาจารยซ่ึงเปนขาราชการหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
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หนวยงานทางปกครองจึงเปน "เจาหนาที่ของรัฐ" ตามนัยแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

ทั้งนี้ "คดีปกครอง" ที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง  ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะสําคัญ คือ 

1) เปนขอพิพาทระหวางคูความ ดังตอไปนี้ 
ก. ขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลฝายหนึ่ง 
กับเอกชนอีกฝายหนึ่ง หรือ  

ข. ขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล
ดวยกัน และ 

2) เปนขอพิพาทอันเนื่องมาจาก 
ก. การกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ 
ข. การกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมาย  

สวนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9
กําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ (ดูรายละเอียดใน 
ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2545) 

1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะออกเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดย 
ไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตาม
รูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้นหรือโดย
ไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดย          
ไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาท่ีตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 

3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือ
คําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
5) คดีท่ีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อ
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บังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด 
6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 

ที่ผานมามีผูฟองคดีพิพาทเกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธเปนคดีที่ฟองเกี่ยวกับการออก
คําสั่งหรือออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย การละเลยการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวม 4 คดี สรุปแตละคดีดังนี้ 

กรณีศึกษาท่ี 1  คดีพิพาทระหวางนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 10 รายกับ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 9/2546 วันที่ 4 มีนาคม 2546) 

คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองออกกฎเกี่ยวกับ
การใชภาษาตางประเทศในการทําวิทยานิพนธโดยไมชอบดวยกฎหมาย และนิสิตนักศึกษามีคําขอ
ทุเลาการบังคับตามกฎ มีรายละเอียดดังนี้ 

คําฟอง 
1) นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ราย (ผูฟองคดี) ฟองวามหาวิทยาลัย ม. (ผูถูกฟองคดี) 

ออกขอบังคับมหาวิทยาลัย ม. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 โดยไมชอบ
ดวยกฎหมายเนื่องจากมีเนื้อหากําหนดใหนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองทํา
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ทําใหผูฟองคดีซึ่งศึกษาอยูในหลักสูตรท่ีใชภาษาไทยในการ
เรียนการสอนในปการศึกษา 2541 ไดรับความเดือดรอน เพราะการออกขอบังคับฯ ใน
ลักษณะเชนนี้มีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาใหกับผูฟองคดีโดยไมจําเปนและยังเปนการสรางภาระใหเกิดกับผูฟองคดีเกิน
สมควร ขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับมหาวิทยาลัย ม. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2543 ในสวนที่เกี่ยวกับขอกําหนดใหนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองทํา
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ คือ ระเบียบฯ ขอ 34.5 เรื่องภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ 

2) ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา ขอบังคับฯ ท่ีพิพาทซึ่งมีเนื้อหาในทางบังคับใหผูถูก
ฟองคดีเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษเปนขอบังคับที่มิชอบ เนื่องจากเนื้อหาของ
ขอบังคับมีลักษณะเปนการสรางภาระใหเกิดกับผูฟองคดีเกินสมควร จึงมีคําพิพากษาใหเพิก
ถอนขอ 34.5.2  ของขอบังคับมหาวิทยาลัย ม. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 
โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ี 4 ตุลาคม 2543 อันเปนวันท่ีผูถูกฟองคดีประกาศใชขอบังคับฯ 
ฉบับดังกลาว  

3) มหาวิทยาลัย ม. (ผูถูกฟองคดี) ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษา โดยอุทธรณท้ังขอเท็จจริงและ    
ขอกฎหมาย ซึ่งผูถูกฟองคดีเห็นวาคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนการไมถูกตอง
ชอบธรรม จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
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โดยใหพิพากษายกฟองผูฟองคดีและมีคําพิพากษาใหคงขอบังคับของมหาวิทยาลัย ม. วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ไวเชนเดิม 

4) นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ราย (ผูฟองคดี) ยื่นคําแกอุทธรณตอศาลปกครองโดย
ขอใหมีการทุเลาการบังคับคดีตามกฎ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหมหาวิทยาลัย ม. 
ระงับการบังคับใชขอบังคับฯ ขอดังกลาวไวเปนการชั่วคราวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด เนื่องจากเมื่อคดีอยูระหวางการอุทธรณนั้น มหาวิทยาลัยไดเพิกเฉยตอคําพิพากษา
ดังกลาว การไมระงับใชกฎดังกลาว อาจจะทําใหนิสิตนักศึกษาตองพนสภาพการเปน
นักศึกษาไปหรือไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการแบกภาระคาใชจายเกินสมควรอัน
มิอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากถูกบังคับใหทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการเลือก
ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมดังท่ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําวินิจฉัยแลว 

คําพิพากษา 
1) การขอทุเลาการบังคับคดีตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ผูฟองคดีตองแสดงใหเห็นอยาง   

ชัดแจงวา การใหกฎหรือคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายที่ยากแก
การเยียวยาแกไขในภายหลังอยางไร ตามขอ 69 วรรคสาม แหงระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  

2) ผูฟองคดีมิไดระบุขอเท็จจริงใหชัดเจนวา มีผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการออกกฎ
ในระหวางนี้เปนจํานวนเทาใด และหากใหกฎดังกลาวมีผลบังคับตอไป จะทําใหเกิดความ
เสียหายที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังอยางไร เนื่องจากกฎดังกลาวไมไดมีลักษณะ
เปนการบังคับนิสิตนักศึกษาทุกกรณี แตมีขอยกเวนโดยกําหนดใหเปนดุลพินิจของคณบดีฯ 
ท่ีจะอนุโลมใหเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทยไดเปนกรณีไป ประกอบกับกฎดังกลาวได
บังคับมาเปนเวลานานแลว มีนิสิตนักศึกษาที่ไดรับประโยชนและไมไดรับประโยชนจากฎ
ดังกลาวเปนจํานวนมาก ดังนั้น การที่จะทุเลาการบังคับตามกฎที่ผูฟองคดีขอมาจะไมเปน
ธรรมทั้งตอผู ท่ี เกี่ยวของ  และสงผลกระทบอันเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ม. กรณีไมมีเหตุอันสมควรที่จะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎดังกลาวตาม    
ขอ 70 ประกอบดวยขอ 116 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

3) ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งไมรับคําขอทุเลาการบังคับคดีตามกฎของผูฟองคดี 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ไดรับความสนใจเปนอยางมากเพราะเปนคดีแรก
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธโดยตรง เปนอุทาหรณเกี่ยวกับการตีความเรื่องภาษาที่ใชในการทํา
วิทยานิพนธตามระเบียบของมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษาจะตอง
ใหความสนใจตั้งแตเร่ิมเสนอโครงรางวิทยานิพนธไปจนถึงการเผยแพรผลงานวิจัย 

กรณีศึกษาที่ 2  คดีพิพาทระหวางนิสิตนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตกับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและคณะที่ศึกษา เกี่ยวกับการไมตรวจแกไขงานทําใหไมสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 
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และนําผลงานนิสิตนักศึกษาไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดี
หมายเลขแดงที่ 2211/2545 วันที่ 18 ธันวาคม 2545) 

คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่ง
ตามกฎหมายถือเปนเจาหนาที่ของรัฐละเลยการปฏิบัติหนาที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

คําฟอง 
1) ผูฟองคดีเปนนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย จ. เขาศึกษา         

ปการศึกษา 2543 ตอมาในปการศึกษา 2544 ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธจาก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. โดยมีผูถูกฟองคดีท่ี 1 เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตอมาผูฟองคดีไดเขาทําสัญญารับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จ. และอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธไดนําผูฟองคดีเดินทางไปดําเนินการวิจัยท่ีประเทศญี่ปุนเปนเวลากวา 2 เดือนใน
ป 2545 

2) ผูฟองคดีไดจัดทํารางรายงานวิทยานิพนธตามหัวขอท่ีไดรับอนุมัติเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อใหตรวจแกไข แตอาจารยท่ีปรึกษาไมยินยอมตรวจแกไขใหโดยอางวาไมมี
เวลา ผูปกครองของนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) จึงมีหนังสือแจงหัวหนาภาควิชาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธสังกัดอยู และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. เพื่อขอใหชวยดําเนินการใหมีการตรวจแกไขวิทยานิพนธ
ใหผูฟองคดี แตอาจารยท่ีปรึกษาก็ยังไมไดตรวจแกไขโดยอางวาผูฟองคดียังดําเนินการวิจัย
ไมเสร็จสิ้น ผูฟองคดีจึงยื่นคําฟองตอศาลวาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธละเลยตอหนาท่ี   
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนและเสียหายไมสามารถเรียนสําเร็จหลักสูตรไดภายใน
ภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2545 นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธยังไดนํา
ผลการวิจัยในหัวขอเดียวกับวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาผูฟองคดีไปเผยแพรตอท่ีประชุม 
ผลการวิจัยดังกลาวเปนผลงานของนิสิตนักศึกษาแตอาจารยท่ีปรึกษานําไปเผยแพรโดยไมได
รับอนุญาตจากผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมี            
คําพิพากษา ดังนี้ 
(1) 

(2) 

ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) ตรวจแกรายงานวิทยานิพนธของ
นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ใหเสร็จทันกําหนดการสงรายงานวิทยานิพนธใหกับ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เพื่อจัดสอบวิทยานิพนธและสงรายงานวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จ. ตามกําหนดเวลาของภาคการศึกษา
ปลายปการศึกษา 2545 ที่กําหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จ. หรือตาม
กําหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควร 
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) งดการนําขอมูลผลการทดลอง 
เอกสาร และรายงานวิทยานิพนธหรือรายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอมูล และผลการ
ทดลองของนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ไปเผยแพรกอนไดรับอนุญาตจากผูฟองคดี หรือ
จนกวาผูฟองคดีจะไดรับการอนุมัติใหจบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย จ. 
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(3) ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) ดําเนินการเพื่อขอขอมูลผลการ
ทดลอง รายงานและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอมูล และผลการทดลองของนิสิต
นักศึกษา (ผูฟองคดี) ท่ีไดเผยแพรหรือสงมอบไปแลวกอนศาลมีคําพิพากษาคืนจาก
หนวยงานตางๆ ท่ีไดรับการสงมอบหรือเผยแพร 

3) ตอมาผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนระหวางการ
พิจารณาอีก 4 ขอ เชน ใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ใหศาลมีคําสั่งระงับการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีช่ือเรื่องเดียวกับวิทยานิพนธของ
นิสิตนักศึกษาผูฟองคดีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) จะนําเสนอในงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย จ. '45  เปนตน ศาลเห็นวา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. อาจ
ถูกกระทบจากผลแหงคดีและเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา จึงสั่งใหคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. เขามาเปนคูกรณีในฐานะผูถูกฟองคดีท่ี 2 

ขอเท็จจริงจากการไตสวน และขอกฎหมาย 
ศาลไดไตสวนคูกรณีเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงประกอบคําขอกําหนดวิธีการเพื่อคุมครอง

ประโยชนระหวางการพิจารณา ไดพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของ สัญญาการรับทุนการศึกษาของ
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยดานเชื้อเพลิงในภาควิชา และตรวจพิจารณาบท
กฎหมายและกฎที่สําคัญ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  และระเบียบมหาวิทยาลัย จ. วาดวยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
1) การไตสวนคูกรณีไดขอเท็จจริงเพิ่มเติมสรุปไดวาธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียไดใหทุนวิจัย

แกมหาวิทยาลัย จ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานพลังงาน และมหาวิทยาลัย จ. ไดมอบให
คณะวิทยาศาสตร (ผูถูกฟองคดีท่ี 2) รับผิดชอบโครงการทุนวิจัยดังกลาว ซึ่งไดคัดเลือก
โครงการวิจัยท่ีคณาจารยเสนอได 20 โครงการ หลังจากนั้นภาควิชาท่ีรับผิดชอบจึงรับสมัคร
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตเพื่อใหทําหนาท่ีชวยเหลืออาจารย เจาของ
โครงการวิจัยโดยคณะวิทยาศาสตร (ผูถูกฟองคดีท่ี 2) จะทําสัญญาใหทุนแกนิสิตนักศึกษาที่
ไดรับการคัดเลือกมีกําหนดเวลา 2 ป นิสิตที่ไดรับทุนและดําเนินการวิจัยจนสําเร็จตาม
โครงการจะสามารถนําผลงานวิจัยไปเรียบเรียงเสนอเปนวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาผูนั้น
ตอบัณฑิตวิทยาลัย วิทยานิพนธท่ีสําเร็จเปนรูปเลมและผานการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
แลว ขอ 28.3 ของระเบียบมหาวิทยาลัย จ. วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
ไดกําหนดใหลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัย จ. สัญญาการใหทุนระหวาง
คณะวิทยาศาสตร (ผูถูกฟองคดีท่ี 2) และนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) มีลักษณะเปนสัญญาจาง
วิจัย ไมปรากฏวามีขอตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวิจัย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูก
ฟองคดีท่ี 1) เคยแจงใหนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) มาทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มเติม
ซึ่งเห็นวาหากดําเนินการเพิ่มเติมบางสวนนาจะจัดทําใหสมบูรณเพื่อสอบวิทยานิพนธได แต
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นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ไมมาติดตอ และคณะวิทยาศาสตร (ผูถูกฟองคดีท่ี 2) ไดพยายาม
แกไขปญหาแลวในระดับหนึ่ง 

2) ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวาผูฟองคดีเปนนิสิตนักศึกษาที่ไดรับทุน เปนสัญญาจางวิจัยจาก
ภาควิชาในโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยดานเชื้อเพลิงเปนเวลา 2 ป โดยหัวขอ
โครงการวิจัยมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) เปนเจาของโครงการวิจัย      
ผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดรับการแตงตั้งจากผูถูกฟองคดีท่ี 2 ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   
ผูฟองคดีไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธในเรื่องเดียวกันกับโครงการวิจัยดังกลาว และจะตอง
นํางานวิจัยมานําเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธตอไป แตขณะพิพาทผูฟองคดีอยูในชวงการ
จัดทํารางวิทยานิพนธเสนอผูถูกฟองคดีท่ี 1  

3) บทบัญญัติมาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
กําหนดใหวิทยานิพนธเปนงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรมที่ผูสรางสรรคมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมาย แตกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคข้ึนโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน 
เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร และบทบัญญัติขอ 28.3 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัย จ. วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให
ลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัย จ. 

4) สัญญาการรับทุนการศึกษาระหวางผูฟองคดีกับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. มี
ขอตกลงวาผูฟองคดีจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งของภาควิชาท่ีไดกําหนดหรือ
สั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติ ท้ังท่ีใชอยูในวันทําสัญญาและที่จะออก
ใชบังคับตอไปภายหนา โดยผูฟองคดีตกลงยินยอมใหถือวาระเบียบขอบังคับและคําสั่งตางๆ 
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย การท่ีนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ชวยดําเนินการวิจัย
ใหกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) ถือวาเปนการปฏิบัติตามคําสั่งของ
ภาควิชาดังท่ีระบุไวในสัญญาการรับทุนการศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟอง
คดีท่ี 1) เปนผูเสนอโครงการวิจัยตอภาควิชาและตอมาไดพัฒนามาเปนหัวขอวิทยานิพนธท่ี
นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) จะตองเรียบเรียงเสนอตอผูถูกฟองคดีท่ี 1 พิจารณาในฐานะ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ยังทําวิทยานิพนธไมแลวเสร็จ
สมบูรณตามหลักสูตรการศึกษา ท้ังแมวิทยานิพนธหากทําเสร็จสมบูรณแลวลิขสิทธิ์ยอม   
ตกเปนของมหาวิทยาลัย จ. สัญญาการรับทุนมีผลผูกพันนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งหรือการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) และ            
ไมปรากฏวาสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวิจัยเปนอยางอื่น 

ขอพิจารณา 
ศาลไดพิจารณาคําฟอง และขอเท็จจริงในสํานวนคดีท่ีไดรับเพิ่มเติมภายหลังแลวเห็นวา

มีประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยในเบื้องตนวาศาลมีอํานาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาหรือไม เพราะเหตุ
เกี่ยวกับอํานาจศาลดังตอไปนี้ 
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1) ผูฟองคดีฟองผูถูกฟองคดีท่ี 1 ในขอหาวาละเลยตอหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติเนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งจะตองมี
หนาท่ีเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธโดยตําแหนงอีกหนาท่ีหนึ่งดวย การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 
ไมตรวจรางวิทยานิพนธใหผูฟองคดีจึงทําใหการจัดสอบวิทยานิพนธไมสามารถดําเนินการ
ตอไปได และการกระทําดังกลาวเปนการละเลยตอหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ขอเท็จจริง     
รับฟงไดวาตามขอ 27.1 ของระเบียบมหาวิทยาลัย จ. วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2542 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาท่ีตรวจและสั่งใหนิสิตนักศึกษาแกไข         
รางวิทยานิพนธท่ีเสนอไดตามดุลพินิจที่เห็นควร สวนการผานความเห็นชอบวิทยานิพนธ   
ท่ีเสนอก็อยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดวยเชนกัน ท้ังอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธจะตองใหความเห็นชอบการนัดสอบวิทยานิพนธเสียกอน นิสิตนักศึกษาจึงจะ
ยื่นคําขอตอคณะเพื่อนัดสอบวิทยานิพนธได และการสอบวิทยานิพนธจะประกอบไปดวย
การตรวจอานวิทยานิพนธ การประชุมปรึกษาระหวางกรรมการในวันสอบวิทยานิพนธ และ
การทดสอบความรูนิสิตนักศึกษาดวยการซักถามหรือดวยวิธีใดๆ 

2) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (2) มีเจตนารมณท่ีจะใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งในเรื่องท่ี
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเทานั้น หาไดใหอํานาจศาลปกครองพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ีราชการตามปกติดวย
ไม 

3) การตรวจรางวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีราชการตามปกติของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบวิทยานิพนธ การทําหนาท่ีดังกลาวไมใชการที่
เจาหนาท่ีของรัฐไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 
ท้ังการวิจัย หรือการจัดทําวิทยานิพนธไมใชการดําเนินกิจการทางปกครอง คดีพิพาทท่ีผูฟองคดี
นํามาฟองรองตอศาล จึงไมใชคดีทางปกครองที่ศาลมีอํานาจรับไวพิจารณาพิพากษาได ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 

คําพิพากษา 
อาศัยเหตุผลดังกลาว ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออก

จากสารบบความ  สวนคําขอกําหนดวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนในระหวางพิจารณาไม
จําเปนตองพิจารณา 

 กรณีอุทาหรณขางตนเปนตัวอยางของการทําวิทยานิพนธซ่ึงหัวขอการวิจัยถูกกําหนดตาม
โครงการวิจัยที่อาจารยที่ปรึกษาไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก กรณีดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นได
มากในมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเหลานี้มักมีนโยบายสงเสริมการทําวิจัยเปน
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โครงการใหญ ใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาทําวิจัยรวมกัน หรือใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
เปนโครงการรวมกันภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แมวาจะเปนโครงการวิจัยที่
ไมไดรับทุนภายนอก มหาวิทยาลัยก็มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธที่มีนิสิตรวมดําเนินการเปน
กลุม นอกเหนือจากการใหทุนสนับสนุนวิทยานิพนธเปนเรื่องๆ ไป  

ปญหาที่เกิดขึ้นตามกรณีนี้อาจแกไขไดหากมีการทําความเขาใจใหตรงกันเสียแตแรกโดยมี
หลักฐานเปนลายลักษณอักษร แตยังมีประเด็นนาพิจารณาเกี่ยวกับความเปนเจาของผลงาน ลิขสิทธิ์ 
และจริยธรรมในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ อาทิ หากขอเท็จจริงปรากฏในทางกลับกันวานิสิต
นักศึกษาเปนผูไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยโดยเจาของทุนกําหนดเงื่อนเวลาของการทําวิทยานิพนธ
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดรับทราบแลว แตไมตรวจงานจนเปนเหตุใหนิสิตนักศึกษา     
ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและตองชดใชทุนวิจัย จะถือไดหรือไมวาอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธละเลยการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเหตุใหนิสิตนักศึกษาไดรับเสียหายหรือเสียสิทธิบาง
ประการ นอกจากนี้มีขอสังเกตวาระเบียบมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธเปน
ของมหาวิทยาลัยนั้นหมายเฉพาะรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่นิสิตนักศึกษาเรียบเรียงสําเร็จ
เปนรูปเลมและผานการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแลวหรือไม ขอมูลดิบที่นิสิตนักศึกษาเปนผูศึกษา
คนควา เก็บรวบรวม หรือดําเนินการทดลองดวยตนเอง แตไมไดนําไปเขียนปรากฏในรายงาน
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนลิขสิทธิ์ของนิสิตนักศึกษาหรือของมหาวิทยาลัย 

อีกประการหนึ่ง นาสังเกตวาแมศาลปกครองจะไมรับคําฟองนี้เพราะไมใชคดีทางปกครอง
ที่ศาลมีอํานาจรับไวพิจารณาพิพากษาได แตคําพิพากษาดังกลาวไมไดเปนการจํากัดมิใหนิสิต
นักศึกษาดําเนินการรองเรียนตอมหาวิทยาลัยหรือดําเนินการอื่นใดทางกฎหมายหากพิสูจนไดวาเกิด
ความเสียหายตอนิสิตนักศึกษา  

กรณีศึกษาที่ 3  คดีพิพาทระหวางอาจารยประจําสาขาวิชากับมหาวิทยาลัยและผูบริหาร
เกี่ยวกับการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดี
หมายเลขแดงที่ 1752/2546 วันที่ 19 ธันวาคม 2546) 

คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยเจาหนาที่ของรัฐและมหาวิทยาลัยซ่ึง
เปนหนวยงานทางปกครองออกคําส่ังและกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย มีขอมูลดังนี้ 

คําฟอง 
อาจารย ก. (ผูฟองคดี) เปนอาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย ส. ฟอง

วาไดรับความเดือดรอนเสียหายเนื่องจากการกระทําและการออกคําสั่งของมหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารท้ัง 9 (ผูถูกฟองคดี) โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้  
1) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 คณะทํางานจัดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของสาขาวิชามีมติ

มอบหมายใหผูฟองคดีและอาจารย ข. เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษา
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ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา 1 ราย ตอมามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งใหอาจารย ข. เปน
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และผูฟองคดี (อาจารย ก.) เปนอาจารยท่ีปรึกษารวม 

2) ระหวางจัดทําวิทยานิพนธ นางสาว ณ. นิสิตนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธไดมีหนังสือรองเรียน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูฟองคดี (อาจารย ก.) และขอใหเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษา
รวม ซึ่งประธานกรรมการสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 6) ไดเสนอเรื่องรองเรียนดังกลาวตอ
อธิการบดี (ผูถูกฟองคดีที่ 4) ซึ่งตอมาผูถูกฟองคดีที่ 4 ไดใหความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ังสองคน 

3) ประธานกรรมการสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 6) มีหนังสือแจงใหผูฟองคดี (อาจารย ก.) ทราบ
วาสาขาวิชาขอเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ังสองคน และจะหาอาจารยอื่นมาเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธของนางสาว ณ. แตผูฟองคดี (อาจารย ก.) และอาจารย ข. ทําหนังสือ
ช้ีแจงวาไมเห็นดวย ประธานกรรมการสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 6) จึงนําเรื่องเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 8) โดยที่ประชุมมีมติใหอธิการบดี (ผู
ถูกฟองคดีท่ี 4) พิจารณาทบทวนคําวินิจฉัย และขอใหมหาวิทยาลัย ส. (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) 
แตงตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อความเปนกลางในเรื่องนี้ ซึ่งตอมาไดออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 

4) ตอมาอาจารย ข. ไดทําหนังสือถึงประธานกรรมการสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 6) เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษารวมจากอาจารย ก. (ผูฟองคดี) เปนอาจารย ค. แต
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 9) มีมติในเวลาตอมาวาไมอนุมัติ
ใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษารวม (ผูฟองคดี) เนื่องจากยังอยูระหวางดําเนินการสอบ
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการฯ อาจารย ข. จึงไดทําหนังสือถึงรองอธิการบดีในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ส. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงอาจารย
ที่ปรึกษารวมอีกครั้ง ตอมาอธิการบดีไดประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ี
ปรึกษารวมจากอาจารย ก. (ผูฟองคดี) เปนอาจารย ค.  

5) ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากเห็นวาเปนการตัดสินโดยอาศัยขอมูลของ
ฝายท่ีกลาวหาเพียงฝายเดียว และเพื่อความเปนธรรมกับทุกฝายถาจําเปนก็ควรปรับเปลี่ยน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ังสองคนเชนคําตัดสินแรก พรอมกับมีหนังสือขอลาออกจาก
การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษารายอื่นๆ ท่ีผูฟองคดีดูแล ยกเวนนางสาว  ณ. 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 9/2546 วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 
ยืนยันการแตงตั้งอาจารย ค. เปนอาจารยท่ีปรึกษาแทนผูฟองคดี และเห็นชอบใหแตงตั้ง
อาจารย ง. เปนอาจารยท่ีปรึกษารวมและเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนาย น. นิสิต
นักศึกษาอีกคนหนึ่งแทนผูฟองคดีท่ีขอลาออก หลังจากนั้นจึงมีคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 
1180/2546 และ 1183/2546 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหมตามมติ
ท่ีประชุม ซึ่งผูฟองคดีเห็นวามติท่ีประชุมครั้งนี้และการออกคําสั่งท้ังสองฉบับนี้เปนการ
กระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากการประชุมครั้งดังกลาวไมครบองคประชุม และรีบ
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ออกคําสั่งท้ังท่ียังไมมีการรับรองรายงานการประชุม ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหาย โดยเสียช่ือเสียง และทําใหเกิดความเขาใจผิดวาผูฟองคดีเปนอาจารยท่ีไมดี 

6) ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 2973/2545 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2545 แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  เปนการออกคําสั่งท่ีมิชอบดวยกฎหมายเนื่องจาก
ขอเท็จจริงไดมีการวินิจฉัยไปแลวโดยคณะกรรมการที่อธิการบดีมอบหมายไดมีมติให
เปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษารวม ประกอบกับอาจารยท่ีขอใหสอบหา
ขอเท็จจริงมิใชผูเสียหายโดยตรงจากการที่นิสิตนักศึกษารองเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการ
สอบหาขอเท็จจริงยังกระทําการเลือกปฏิบัติและใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ รวมท้ังไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการแตงตั้งเนื่องจากไดแนะนําใหนางสาว ณ. ทําบันทึกถึง
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาจากผูฟองคดีเปนอาจารย ค. 
ซึ่งในทางปฏิบัตินิสิตนักศึกษาจะเปนผูกระทําเชนนี้ไมไดและไมใชเรื่องท่ีนิสิตนักศึกษาจะ
ดําเนินการเอง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองขอเปลี่ยนตัวกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ตอมา
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแลว แตจนปจจุบันผูฟองคดียังไมทราบผลการสอบสวนแตอยางใด 

7) ผูฟองคดีประสงคจะฟองรองอธิการบดีฝายวิชาการ (ผูถูกฟองคดีท่ี 5) ประธานกรรมการ
ประจําสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 6) คณะกรรมการประจําสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 8) 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีท่ี 9) ในขอหากระทําการเลือกปฏิบัติและ
ใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบเขาขายกระทําผิดตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา  

8) ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งดังตอไปนี้ 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ขอใหยกเลิกมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2546 วันที่ 13 
พฤษภาคม 2546 ท่ียืนยันการแตงตั้งอาจารย ค. เปนอาจารยท่ีปรึกษาแทนผูฟองคดี 
และเห็นชอบใหแตงตั้งอาจารย ง. เปนอาจารยที่ปรึกษารวมและเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธของนาย น. นิสิตนักศึกษาอีกคนหนึ่งแทนผูฟองคดีท่ีขอลาออก 
ขอใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 1180/2546 และที่ 1183/2546 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2546 
ขอใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี  2973/2545 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเทจ็จรงิ 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 
ขอใหมหาวิทยาลัยยุติการกระทําใดๆ ท่ีจะทําใหผูฟองคดีเสียหายในสวนที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนี้อีก 

9) ตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษา
คดีโดยมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการขมขู คุกคาม และสรางความเดือดรอนทางจิตใจตอผู
ฟองคดี 

ขอพิจารณา 
 ศาลไดตรวจพิจารณาเอกสาร พิจารณาบทกฎหมายและกฎที่สําคัญ คือ พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ส. ฉบับ 
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พ.ศ. 2521 ขอบังคับมหาวิทยาลัย ส. วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาโท พ.ศ. 2534 พิจารณาคําฟอง 
และขอเท็จจริงในสํานวนคดีแลวเห็นวามีประเด็นเกี่ยวกับอํานาจศาลและเงื่อนไขในการฟองคดี 
ดังนี้ 
1) ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในสังกัดของ

มหาวิทยาลัย ส. (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) และตอมามหาวิทยาลัย ส. ไดมีคําสั่งแตงตั้งใหทําหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง ซึ่งจะเห็นไดวา การท่ีมหาวิทยาลัยได
แตงตั้งใหผูฟองคดีทําหนาท่ีดังกลาวมีลักษณะเปนการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีอยางหนึ่ง
อยางใดในฐานะที่เปนอาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร แมปรากฏตอมาวามหาวิทยาลัย
โดยรองอธิการบดี (ผูถูกฟองคดีท่ี 2) ไดออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง อันมีผลทําใหผูฟองคดีไมมีฐานะเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมของ
นิสิตนักศึกษาทั้งสองอีกตอไปก็ตามแตการออกคําสั่งดังกลาวเปนเพียงการออกคําสั่งเพื่อ
เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานภายในเพื่อใหเกิดความเหมาะสมเทานั้น หาไดมีลักษณะเปน
การออกคําสั่งท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอผูฟองคดีอันจะทําใหไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายตอตําแหนงหรือฐานะการเปนอาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแตอยางใดไม   
ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งไดบัญญัติวา ผูใดไดรับความ
เดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อัน
เนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาล
ปกครองตามมาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติ
ขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

2) คําฟองผูถูกฟองท่ี 5 ท่ี 6 ท่ี 8 และที่ 9 วากระทําการเลือกปฏิบัติและใชอํานาจหนาท่ีโดย      
มิชอบดวยกฎหมาย และมีคําขอใหศาลมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีดังกลาวไดรับโทษตาม
มาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญานั้น เปนกรณีการฟองเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อใหไดรับ
โทษทางอาญาซึ่งเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใชคดี
พิพาทในทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9  แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 คําพิพากษา 
ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ สวน  

คําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการกอนการพิพากษาคดีนั้น เมื่อศาลไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา จึง
ไมจําเปนตองพิจารณาคําขอดังกลาว 

คําพิพากษาขางตนเปนอุทาหรณที่แสดงถึงความสําคัญของความเขาใจบทบาทและการ
รักษาความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลที่เกี่ยวของในการทําวิทยานิพนธ คือ อาจารยที่ปรึกษา
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วิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษา คณาจารยในสาขาวิชาที่จะรวมเปนอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยกับ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงผูเขียนไดเสนอไวในบทขางตนแลววาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของ
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ โดยปกติ มหาวิทยาลัยใหนิสิตนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารย          
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพราะจะไดเลือกบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญตรงกับเรื่องที่จะทําวิจัยและมี
บุคลิกภาพที่สามารถทํางานรวมกันได แตในบางกรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจตอง
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษารวมให หากจําเปน ควรคํานึงถึง
คุณลักษณะดังกลาวดวย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ใหนิสิตนักศึกษาขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่อาจารยจะขอไมทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หากเกิดปญหาระหวางกระบวนการทําวิทยานิพนธ เพื่อ    
มิใหมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา และการขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเชนนี้ไมควรถือเปนความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ 

กรณีศึกษาที่  4  คดีพิพาทระหวางนิสิตนักศึกษาปริญญาเอกกับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เกี่ยวกับการนําผลงานทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาไปขอตําแหนงทางวิชาการ         
(คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1643/2547 วันที่ 29 ธันวาคม 2547) 
 คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการใชผลงานทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา มีดังนี้ 

คําฟอง 
ผูฟองคดีซึ่งเปนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก ฟองอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 2 ราย กับ

คณะกรรมการและผูบริหารมหาวิทยาลัยอีก 6 ราย รวมผูถูกฟองคดี 8 ราย  
1) นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ฟองวาไดเขาศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยีพลังงาน 

ของมหาวิทยาลัย ท. (ผูถูกฟองคดีท่ี 3) เมื่อ พ.ศ. 2534 และไดทําวิทยานิพนธเรื่อง ก. โดยมีผู
ถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 เปนอาจารยท่ีปรึกษา แตอาจารยท้ังสองไมตรวจรับรอง
ผลงานหรือวิทยานิพนธจนเปนเหตุใหผลงานของผูฟองคดีเปนศูนย และทําใหผูฟองคดีตอง
พนจากสภาพการเปนนิสิตนักศึกษา ตอมา พ.ศ. 2541 ผูฟองคดีไดสมัครกลับเขาศึกษาใน
คณะเดิม และไดทําวิทยานิพนธเรื่องใหมเรื่อง ข. และตอมาผูฟองคดีไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

2) ผูฟองคดีไดทราบวาอาจารยท่ีปรึกษาทั้งสองไดนําผลงานทางวิชาการของผูฟองคดีจํานวน 2 
เรื่องไปทําปริมาณงานเพื่อขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งตอมาอาจารยท่ีปรึกษาซึ่งเปนผู
ถูกฟองคดีท่ี 2 ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย เมื่อ
วันท่ี 17 มิถุนายน 2542 และอาจารยท่ีปรึกษาซึ่งเปนผูถูกฟองคดีท่ี 1  ไดรับตําแหนงทาง
วิชาการเปนรองศาสตราจารย 

3) ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งใหอาจารยซึ่งเปนผูถูกฟองคดีท่ี 1 
และผูถูกฟองคดีที่ 2 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และสั่งหามการกระทําที่ไมชอบดวย
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กฎหมายทั้งหมดในกรณีท่ีมหาวิทยาลัย ท. (ผูถูกฟองคดีท่ี 3) และผูถูกฟองคดีอื่นๆ หรือ
หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยใหมีผล
ยอนหลังนับตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ และใหมหาวิทยาลัย ท. (ผูถูกฟองคดีท่ี 3) กับพวก เรียกเงินประจําตําแหนงและ
เงินอื่นใดซึ่งเปนเงินตอบแทนจากการดํารงตําแหนงดังกลาวคืนใหแกมหาวิทยาลัย            
อันเนื่องมาจากผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 นําเอาผลงานทางวิชาการของผูฟองคดี
ไปโดยทุจริต นับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2541 อันเปนวันที่ยื่นแบบ กม.03 จนถึงวันที่ไดรับ
เงินครั้งสุดทาย 

4) ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ 3 - 8 รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 รวมกันคืนผลงานทางวิชาการอันเปนผลงานนานาชาติ
ของผูฟองคดีจํานวน 2 เรื่องใหแกผูฟองคดี 

ขอพิจารณา 
1) ศาลไดตรวจคําฟอง และเอกสารอื่น ๆ ในสํานวนคดี ไดตรวจพิจารณากฎหมายและกฎที่

สําคัญ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 
เมื่อพิจารณาคําฟองและขอเท็จจริงในสํานวนคดีแลว เห็นวามีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยใน
เบื้องตนวา ศาลมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาหรือไม เพราะเหตุเกี่ยวกับอํานาจศาลและ
เงื่อนไขในการฟองคดี  

2) ศาลพิเคราะหแลวเห็นวาผูฟองคดีมิไดเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงจากการแตงตั้งใหผูถูกฟอง
คดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และ  
ผูถูกฟองคดีที่ 2 จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการหรือไมนั้นยอมมิไดมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของผูฟองคดี ในอันที่จะทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ผูฟอง
คดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

คําพิพากษา 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ 
ประเด็นขอพิพาทที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษา 3 กรณีหลัง แมวาศาลปกครองจะมีคําพิพากษาไม

รับคําฟองไวพิจารณา แตก็เปนอุทาหรณสําหรับการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพราะ
การกระทําตามขอเท็จจริงขางตนอาจเขาขายการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายอื่นไดอีก 
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6.1.3 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
การทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการทางปญญาเพื่อศึกษาวิจัยประเด็นปญหาทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ จึงเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง และเปนงานสรางสรรคที่มีลิขสิทธิ์ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เจาของผลงานยอมมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิแตผูเดียวที่จะกระทําการ
ใดๆ เกี่ยวกับงานสรางสรรคที่ตนเปนผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ 
เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอื่น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กําหนดวา 

"มาตรา 6 งานอันมีลิขสิทธิ์ ไดแก งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองาน
อื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาว
จะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด 

การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือข้ันตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช
หรือทํางานหรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร 

มาตรา 4 "วรรณกรรม" หมายความวา งานนิพนธท่ีทําข้ึนทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร 
สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร 

มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคข้ึนโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร" 

ตามบทบัญญัติขางตน วิทยานิพนธจึงเปนงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรมที่ผูสรางสรรค
มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แตกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถ่ินยอมมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตนเวนแตจะ
ไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยจะออกระเบียบกําหนดให
ลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัย จึงมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําดังนี้ 

 "มาตรา 15 ……….เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้ 
(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
(2) เผยแพรตอสาธารณชน 
(3) ………………………………………………. 
(4) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น 
(5) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไม

ก็ได แตเงื่อนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไม
เปนธรรมไมได" 
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อีกประการหนึ่ง การทําวิทยานิพนธจําเปนตองคนควาเอกสาร รายงาน และผลงานวิจัยของ
บุคคลอื่น งานสรางสรรคเหลานั้นยอมมีลิขสิทธิ์เชนกัน การอางอิงและการใชประโยชนจากผลงาน
วิชาการของบุคคลอื่นจึงตองกระทําโดยถูกตอง มิฉะนั้น อาจมีความผิดตามมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซ่ึงไดกําหนดการทําซ้ําหรือดัดแปลง และการเผยแพรงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตอสาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาต ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ แตมีขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ไวในมาตรา 32 และ 33 ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ คือ 

"มาตรา 32 การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไมขัด
ตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบ 
กระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดสิทธิ์ 

ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามวรรคหนึ่งมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้ 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(6) 

วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร 
………………………………………………. 
ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
………………………………………………. 
ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผูสอนเพื่อประโยชนในการสอน
ของตน อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร 
ทําซ้ํ า  ดัดแปลงบางสวนของงาน  หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผูสอนหรือ
สถาบันการศึกษา  เพื่ อแจกจ ายหรือจํ าหน ายแกผู เ รี ยนในชั้ น เรี ยนหรือใน
สถาบันการศึกษา ท้ั

(7) 
งนี้ ตองมิใชการกระทําเพื่อหากําไร 

นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
มาตรา 33 การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี

ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ถาไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง" 
เทาที่ผูเขียนไดคนควา ยังไมพบคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธโดยตรง แตมี

คดีที่เกี่ยวของลิขสิทธิ์งานเขียนตําราและการตีพิมพเผยแพรโดยมหาวิทยาลัย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
คําพิพากษาฎกีา คดีแดงท่ี 1908/2546  
         โจทกรับราชการอยู ท่ีฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
สํานักงาน ก.พ. มีหนาท่ีโดยตรงในการประเมินผลการฝกอบรม ไมมีหนาท่ีจัดทําเอกสารหรือ
เขียนตําราทางวิชาการเพื่อใชในการฝกอบรม และสํานักงาน ก.พ. ก็มิไดมีคําสั่งใหโจทกเขียน
หนังสือ "คูมือการประเมินผลการฝกอบรมสําหรับผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สัมมนา" และ
หนังสือ  "คูมือการประเมินและติดตามผลสําหรับผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สัมมนา" หรือมี
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การจายคาตอบแทนให โจทกเขียนหนังสือท้ังสองเลมดังกลาวนอกเวลาราชการ การท่ีโจทกเขียน
หนังสือดังกลาวข้ึน จึงไมถือวาเปนงานที่โจทกตองปฏิบัติตามหนาท่ีในกรอบงานของโจทก 
โจทกจึงเปนผูทําหรือกอใหเกิดงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ข้ึนเอง และใน
การเขียนหนังสือคูมือท้ังสองเลมของโจทก โจทกไดกําหนดเคาโครงการเขียนและไดคิดกําหนด
สารบัญรวมท้ังไดเขียนอธิบายเนื้อหาสาระและรายละเอียดตาง ๆ แตละประเด็นโดยใชถอยคํา
และคําอธิบายของโจทกใหมท้ังหมดตามความรูความเขาใจและประสบการณของโจทกโดยตรง 
จึงเปนงานนิพนธท่ีโจทกทําข้ึนโดยไมไดลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่น โจทกจึงเปน
เจาของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมหนังสือท้ังสองเลม หาใชสํานักงาน ก.พ. ไม 

แนวความคิด ทฤษฎี และตัวขอมูลความรูไมใชสิ่งท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์คุมครองตาม 
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 วรรคสอง หากจําเลยที่ 1 นําแนวความคิด ทฤษฎี และตัว
ขอมูลความรูเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลการฝกอบรมของบุคคลอื่นรวมทั้งของโจทกไป
สรางสรรคงานวรรณกรรมของตน จําเลยที่ 1 จะตองสรางสรรคงานนั้นขึ้นมาโดยมีเนื้อหา
รายละเอียดและลักษณะการแสดงออกซึ่งความคิดของจําเลยที่ 1 เอง ไมใชเพียงแตคัดลอกหรือ
เลียนแบบงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นในสวนอันเปนสาระสําคัญซึ่งถือวาเปนการ
ทําซ้ําหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งเปนสิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 มาตรา 15 (1) หากจําเลยที่ 1 กระทําไปโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ การ
กระทําของจําเลยที่ 1 ยอมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 (1) แหง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน 

หนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" ของจําเลยที่ 1 ในหัวขอความหมายของการ
ประเมินผล ข้ันตอนในการประเมินผลการฝกอบรม รูปแบบของรายงาน แนวทางเบื้องตนในการ
วิเคราะหโครงการฝกอบรม การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมินผล และการ
วางแผนประเมินผล มีขอความที่เหมือนและคลายกับขอความที่ปรากฏอยูในหนังสือ "คูมือการ
ประเมินผลการฝกอบรมสําหรับผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สัมมนา" และ "คูมือการประเมิน
และติดตามผลการฝกอบรมสําหรับผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สัมมนา" ของโจทกในสวน
อันเปนสาระสําคัญของงานประมาณ 30 หนา จากประมาณ 150 หนา ขอความบางตอนมีลักษณะ
เกือบเหมือนกันคําตอคํา บางตอนมีลักษณะดัดแปลงใหตางกันเล็กนอย และบางตอนก็เพียงแต
ปรับเปลี่ยนหัวขอเล็กนอยเทานั้น ซึ่งยากที่จะเกิดข้ึนไดโดยบังเอิญ การกระทําของจําเลยที่ 1 จึง
เปนการทําซ้ําและดัดแปลงงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก เมื่อจําเลยที่ 1 กระทําไปโดย
ไมไดรับอนุญาตจากโจทก การกระทําของจําเลยที่ 1 จึงเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก 
  แมในการเผยแพรตําราและสิ่งตีพิมพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 
ไมไดมุงแสวงหาผลกําไรแบบธุรกิจเอกชน เพราะตั้งราคาจําหนายหนังสือใกลเคียงกับตนทุน แต
จําเลยที่ 1 ก็ไดรับคาตอบแทนจากงานเขียน แสดงใหเห็นวาการกระทําของจําเลยทั้งสองเปนการ
กระทําเพื่อหากําไรแลว แมจะไมไดกําไรเทาธุรกิจเอกชนก็ตาม เมื่อจําเลยท่ี 1 เปนผูทําซ้ําและ
ดัดแปลงงานวรรณกรรมอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก การจําหนายหรือเผยแพรตอ
สาธารณชนซึ่งหนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" ของจําเลยที่ 1 จึงเปนการกระทําเพื่อหากําไร
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โดยรูอยูแลววางานนั้นไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของโจทก จึงฟงไดวาจําเลย
ท่ี 1 ไดจําหนายหรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งหนังสือดังกลาวอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน 
วรรณกรรมของโจทก 

มหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 เปนหนวยงานราชการ จัดพิมพตําราตาง ๆ ตามระเบียบวาดวย
สํานักพิมพของมหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 โดยมีคณะกรรมการบริหารของสํานักพิมพพิจารณาใน
ข้ันตน และมีบรรณาธิการตรวจคุณภาพ ในการจัดพิมพหนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" ของ
จําเลยที่ 1 ก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว จึงยอมจะเปนเหตุใหจําเลยท่ี 2 ไมอาจทราบใน
เบื้องตนไดวาหนังสือดังกลาวเปนหนังสือท่ีเขียนขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก สวนการ
จําหนายและเผยแพรตอสาธารณชนในระยะตอมานั้น เมื่อขอเท็จจริงฟงไมไดวา จําเลยที่ 2 รูอยู
แลวหรือมีเหตุอันควรรูวาหนังสือดังกลาวจําเลยที่ 1 เขียนข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมของโจทก แลวจําหนายหรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งหนังสือดังกลาวเพื่อการคา 
การกระทําของจําเลยที่ 2 จึงไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของโจทก ตาม พ.ร.บ. 
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 (1) และ (2) 

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามอุทธรณของจําเลยท่ี 1 นั้น ประกอบดวยหลักเกณฑ 3 
ประการ คือ (1) เปนการกระทําตาง ๆ ตามที่มาตรา 32 วรรคสอง ถึงมาตรา 33 บัญญัติไว (2) การ
กระทํานั้นตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ 
และ (3) การกระทํานั้นตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์
เกินสมควร แมจําเลยที่ 1 จะเขียนหนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" เพื่อใชเปนเอกสาร
ประกอบการสอนและเปนผลงานทางวิชาการที่จําเลยท่ี 1 ใชประกอบการพิจารณาขอรับการ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย อันอาจถือไดวาเปนการวิจัยงานหรือทําซ้ําและดัดแปลงโดยผูสอน
เพื่อแจกจายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันการศึกษาโดยไมไดหากําไร ซึ่งเขาขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 วรรคสอง (1) และ (7) แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็ตาม แต
ปรากฏวาจําเลยที่ 1 ไดกระทําถึงข้ันจัดพิมพเพื่อจําหนายแกบุคคลทั่วไปเพื่อหากําไร การกระทํา
ของจําเลยที่ 1 จึงไมเขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว 

การคัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่นอันอาจเขาขอยกเวนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามมาตรา 33 แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จะตองปรากฏวาเปนการกระทําแกงาน
อันมีลิขสิทธิ์บางตอนตามสมควร และมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น แมจะ
ปรากฏวาจําเลยที่ 1 จะคัด ลอก หรือเลียนงานวรรณกรรมของโจทกจํานวนประมาณ 30 หนา จาก
จํานวนทั้งหมดประมาณ 150 หนา อันอาจถือไดวาเปนงานบางตอนก็ตาม แตปรากฏวาการนํา
งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทกมาบางตอนดังกลาวลวนเปนสวนของเนื้อหาสาระที่สําคัญ และมี
ปริมาณงานเปนจํานวนมาก จึงถือไดวาเปนการคัด ลอก หรือเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่นเกิน
สมควร 

หนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" ของจําเลยที่ 1 เปนหนังสือคําอธิบายเกี่ยวกับการ
ฝกอบรม จัดอยูในหนังสือประเภทขนาด 8 หนายก ซึ่งจําเลยที่ 1 สามารถที่จะแสดงการรับรูถึง
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ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ของโจทกไดอยูแลว ไมวาจะเปนการทําเชิงอรรถหรือกลาวถึงเจาของ
ลิขสิทธิ์ เมื่อจําเลยที่ 1 นําขอความของงานนั้นมาเขียนไวในหนังสือของจําเลยที่ 1 ดังท่ีจําเลยที่ 1 
ไดกระทําแลวในสวนอื่น ๆ ของหนังสือดังกลาว การท่ีจําเลยที่ 1 เพียงแตอางอิงถึงช่ือโจทกและ
บุคคลอื่นพรอมงานเขียนรวม 26 รายการ ไวในหัวขอเอกสารอางอิงท่ีทายเลมในกรณีเชนนี้ 
ผูอานยอมไมสามารถที่จะทราบไดวาขอความสวนใดของงานดังกลาวเปนงานเขียนของโจทกซึ่ง
จําเลยที่ 1 คัดลอกมา จึงยังไมเปนการเพียงพอท่ีจะถือไดวาเปนการรับรูถึงความเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ของโจทก อันจะถือไดวาการกระทําของจําเลยท่ี 1 เขาหลักเกณฑประการแรกของ
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 33 แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

เมื่อจําเลยที่ 1 จัดทําหนังสือซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับงานที่โจทกสรางสรรคข้ึน
ออกจําหนาย จึงเปนการแบงตลาดของผูบริโภคซึ่งจะซื้อหนังสือประเภทดังกลาวออกไปสวน
หนึ่ง อันเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของโจทกและ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของโจทกเกินสมควร การกระทําของจําเลยที่ 1 จึง
ไมเขาหลักเกณฑสองประการหลังของขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง 
ประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธยังไมใครมีปญหามากนักในประเทศไทย สวนหนึ่ง

อาจเนื่องมาจากเปนความผิดที่ยอมความไดตามมาตรา 66 แมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  จะ
ไดบัญญัติบทกําหนดโทษไวในหมวด 6 ก็ตาม อยางไรก็ตามนาสังเกตวาในตางประเทศมีคดีความ
ในเร่ืองดังกลาวเปนกรณีอุทาหรณพอสมควร อาทิ คดีที่ศาลแหงสหรัฐมีคําพิพากษาในป 2001 ให
การคุมครองลิขสิทธิ์การผลิตวัคซีนปองกันโรคงูสวัด (herpes virus) ที่ไดจากการทําวิทยานิพนธ 
(Chou v. University of Chicago, 2000 WL 222638) ขอเท็จจริงในคดีดังกลาว คือ Joany Chou ทํา
วิทยานิพนธดาน molecular genetics เพื่อผลิตวัคซีนปองกันโรคงูสวัด (herpes virus) ระหวางศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาเอกในชวงป 1983-1991 เมื่อทําการคนควาเปนผลสําเร็จ Joany Chou แจงตอ 
Dr. Bernand Roizman ซ่ึงเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวาจะขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ แตอาจารยที่
ปรึกษากลับแจงวาผลงานวิจัยเร่ืองนั้นไมสามารถจดทะเบียนได เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว Joany 
Chou ไดรับการวาจางใหทํางานรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตอมาไมนานก็ถูกบังคับให
ลาออกจากงาน ในที่สุด Joany Chou พบวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมตองการใหรูวาไดไป  
จดทะเบียนเปนเจาของลิขสิทธิ์วัคซีนดังกลาวแตเพียงผูเดียวในชวงเวลาที่ Chou รายงานขอคนพบ
จากวิทยานิพนธ แมในทางนิตินัย มหาวิทยาลัย Chicago จะมีสถานะเปนเจาของลิขสิทธิ์ตาม
ขอตกลงในสัญญาวาจางอาจารย แต Dr. Roizman อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธก็ไดรับผลประโยชน
จํานวนมากไปแลวจากผลงานวิทยานิพนธ Joany Chou แพคดีในชั้นศาลแหงมลรัฐอิลลินอยส แต
ศาลแหงสหรัฐกลับคําพิพากษาวาในฐานะที่ Dr. Roizman เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึง
มีหนาที่ดูแลนิสิตนักศึกษาดวยความซื่อตรง อาจารยที่ปรึกษาจะแสวงหาประโยชนสวนตนจาก
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งานวิจัยของนิสิตนักศึกษามิได การที่ Dr. Roizman ไมแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิของนิสิต
นักศึกษาในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจึงถือเปนการกระทําที่ไมชอบตอหนาที่ 

ผลจากคําพิพากษาคดีนี้เปนการวางบรรทัดฐานวานิสิตนักศึกษาสามารถยื่นคําฟองอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดหากมีการกระทําใดๆ ที่เปนการกีดกันหรือไมปองปกสิทธิ์ในการเปน
เจาของลิขสิทธิ์ผลงานหรือสิทธิบัตรผลิตภัณฑที่ไดจากการทําวิจัยตามหลักสูตรการศึกษา 
 

6.2 จริยธรรมของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองประพฤติตนเปนนักวิจัยตัวอยางที่มีความรูความสามารถ

ทางวิชาการควบคูกับคุณธรรม ขณะเดียวกันก็ตองฝกฝนนิสิตนักศึกษาใหเปนนักวิจัยผูมี จริยธรรม 
แมการทํางานวิจัยและวิชาการจะไดรับการคุมครองเสรีภาพ แตผูวิจัยตองมีความซื่อตรงในการ
ดําเนินงานวิจัยและการรายงานผลการวิจัย ยังตองตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม อาทิ การทําการวิจัยเชิงทดลองในมนุษยหรือสัตว
บางชนิด ซ่ึงหากทําไมถูกตองหรือไมละเอียดออนเพียงพอก็อาจจะเปนการละเมิดสิทธิ์สวนบุคคล
ของผูถูกทําการทดลองในการวิจัยได อีกประการหนึ่งการคนควาขอมูลในยุคสารสนเทศยังทําให
ผูวิจัยตองมีความรับผิดดานขอมูลขาวสารที่ไดมาจากแหลงอิเล็คโทรนิค นอกเหนือจากขอมูลจาก
บุคคล และเอกสารเผยแพรอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงเกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศนี้ Association for Information 
Systems (2004) ไดใหการรับรองจริยธรรมวิชาชีพวาผูใชขอมูลขาวสารจากแหลงสารสนเทศตางๆ 
จะตองคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ความซื่อตรงดานวิชาการ (academic honesty) 
การรักษาความลับตามที่ไดมีการตกลงกัน (adherence to confidentiality agreements) 
การไมละเมิดขอมูลสวนตวั (data privacy) 
การใหความเคารพบุคคลที่เปนผูถูกวิจยั (handling of human subjects) 
การวิเคราะหขอมูลและใหคําปรึกษาเชิงวิชาชีพอยางตรงไปตรงมา (impartiality in data 
analysis and professional consulting) 
ความรับผิดตอวิชาชีพ (professional accountability) 
การไมเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน (resolution of conflicts of interests) 
การไมลวงความลับหรือโจรกรรมขอมูลทางคอมพิวเตอร (software piracy) 

นอกจากนี้ทางสมาคมยังไดแบงกลุมจรรยาบรรณในการทําวิจัยเปนจรรยาบรรณที่ตอง    
ยึดมั่นตลอดเวลา (Category One) กับจรรยาบรรณที่ควรยึดถือ (Category Two)  

จรรยาบรรณที่ตองยึดมั่นตลอดเวลา คือ การไมกลาวอางงานของผูอื่นเปนของตน กับการไม
บิดเบือนขอมูล กระบวนการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล  
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จรรยาบรรณที่ควรยึดถือ ไดแก การใหความเคารพสิทธิของบุคคลที่ถูกวิจัย การไมนําผลงานวิจัย
ท่ีเคยตีพิมพแลวไปพิมพเผยแพรซ้ําท่ีอื่น การทําหนาท่ีในฐานะที่ปรึกษางานวิจัย ผูตรวจงานวิจัย
ดวยความซื่อตรง การแจงใหแหลงทุนหรือมหาวิทยาลัยทราบขอมูลท่ีอาจถือเปนผลประโยชน
ทับซอนไมวาจะในทางการเงินหรือดานอื่น การไมนําขอมูลของบุคคลอื่นมาใชโดยไมไดรับ
อนุญาตหรือไมอางอิง การไมเสนอบทความไปเผยแพรกอนผานการพิจารณา การระบุช่ือ
ผูรวมงานวิจัยในผลงาน การไมใชขอมูล งานเขียน ท่ียังไมเผยแพรหรือไมไดรับอนุญาตให
เผยแพร 

สําหรับประเทศไทย  มีแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยที่สภาวิจัยแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดกําหนดไวดังตอไปนี้

จรรยาบรรณนักวิจัย
ขอ 1 นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียน
งานของผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัย ตอง
ซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัยและมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย 
ขอ 2 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยท่ีผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับ 
รวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีท่ีสุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละ
ท้ิงงานระหวางดําเนินการ 
ขอ 3 นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 

นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความ
ชํานาญหรือมีประสบการณ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่ีทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเพื่อ
ปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตองานวิจัย 
ขอ 4 นักวิจัยตองมีความรับผดิชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งทีม่ีชวีิตหรือไมมีชีวิต 

นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่
จะอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ขอ 5 นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษยตองถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจะอธิบาย จุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลท่ี
เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
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ขอ 6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวา อคติสวนตนหรือความลําเอียงทาง

วิชาการ อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผล
เสียหายตองานวิจัย 
ขอ 7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 

นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคมไมขยายผลขอคนพบ
จนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
ขอ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 

นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟงความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง 
ขอ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทาง 
วิชาการเพื่อความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาต ิ
 

อนึ่ง เนื่องจากการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนภาระงานสอนดานหนึ่ง อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจึงตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณของอาจารยที่
ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้

จรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัย  ผูเขียนขอยกตัวอยางจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
ของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 35/2542 วันพุธที่ 3 
พฤศจิกายน 2542 มีมติใหกําหนดเกณฑขึ้นตามปณิธานที่มุงหวังใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันที่สรางสมและสงเสริมเชดิชูความรูคูคุณธรรม ดังนี ้ 

ขอ 1  อาจารยพึงอุทิศเวลาและเสยีสละใหกับงานสอนดวยความรับผิดชอบ 
ใหเวลาแกนิสิตอยางเต็มท่ี ใหเกียรติและปฏิบัติตอศิษยอยางวิญูชน มีจิตใจกวาง 

ยอมรับความคิดเห็นของศิษยและผูรวมงาน ปฏิบัติตอศิษยแบบกัลยาณมิตร ใหความยุติธรรมและ
เสมอภาคแกศิษย จัดเตรียมการสอน จัดทําประมวลรายวิชา  เขาสอนและตรวจงานสงคืนตาม
กําหนด 
ขอ 2  อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

จัดการสอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจวางแผนและเตรียมสอนลวงหนาอยาง
เปนระบบ พัฒนาเทคนิควิธีการสอนแปลกใหมแลวนํามาใชในการเรียนการสอน มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มท่ีไมท้ิงงานกลางคัน สอนศิษยโดยไมปดบัง สอนศิษยโดยไมเลือก
ท่ีรักมักที่ชัง 
ขอ 3  อาจารยพึงชวยเหลือ และปฏิบัติหนาที่ตอศิษยอยางเปนธรรม 

สงเสริมใหอาจารยมีความรับผิดชอบเกื้อกูลตอศิษย รักษาความลับของศิษย สราง
ความรูสึกเปนมิตร เปนท่ีพึ่งพาและไววางใจของศิษยแตละคนและทุกคน ตอบสนองขอเสนอ
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ของศิษยในทางสรางสรรคตามสภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของศิษยแตละคนและทุก
คนเสนอแนะแนวทางพัฒนาศิษยแตละคนและทุกคนตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพ
ของศิษย รักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส ชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจแกศิษยโดย
เสมอหนา ละเวนการกระทําท่ีทําใหศิษยเกิดความกระทบกระเทือนตอจิตใจ สติปญญา อารมณ
และสังคมของศิษย ละเวนการกระทําท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายของศิษย ละเวนการ
กระทําท่ีสกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศิษย 
ขอ 4  อาจารยพึงเปนแบบอยางที่ดีของศิษย 

พึงปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยางที่ดีสอดคลองกับคําสอนของตนและวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม สงเสริมและผดุงเกียรติแหงความเปนอาจารย สงเสริมความกาวหนาซึ่งกันและกันดวย
เหตุผล และไมเลนพรรคเลนพวก ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีอาจารย พูดจาสุภาพ
และสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนแกศิษยและสังคม พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของ
คนทั่วไป 
ขอ 5 อาจารยพึงหมั่นศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการของตนใหทันตอ

เหตุการณเสมอ 
มุงมั่นในการพัฒนาศาสตรของตนอยางจริงจังและสม่ําเสมอ ใฝรูอยูเสมอ ติดตาม

ความรูใหมๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ใฝหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเองและงานในหนาท่ีรับผิดชอบอยูเสมอ 
ขอ 6  อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยของสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ตระหนักถึงพันธกรณีในการทํา
วิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด มี        
พื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย มีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัยไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต
หรือไมมีชีวิต ตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย ตองมีอิสระทาง
ความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย พึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทาง
ท่ีระบุ พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น พึงรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
ขอ 7 อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยโดยสวนรวม 
สงเสริมและสรางความสามัคคีในกลุมอาจารยและนิสิต เขารวมประชุมสัมมนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณในหมูนักวิชาการ และผูเกี่ยวของท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รักษาชื่อเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย ไมพึงใชสื่อและทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนสวนตน หรือเพื่อหมูคณะโดยมิชอบ มีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยสวนรวม เสียสละเพื่อมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม ช้ีแนะมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิธี
พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัย 
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ขอ 8  อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ 
มีความเอาใจใส หวงใย อาทร และเกื้อกูลตอผูอื่น เปนผูช้ีนําการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ

เพื่อพัฒนาสังคม ช้ีนําและรับผิดชอบสังคมและสามารถชี้นําผูท่ีอยูในศาสตรอื่นมาชวยสังคมได 
รับผิดชอบตอความเสื่อมและความเจริญของสังคม พึงรับใชสังคมดวยการสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการที่ไดมาตรฐาน เปนผูมีจิตสํานึกติดตามและเฝาระวังสังคมตลอดเวลา 
ขอ 9  อาจารยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรม 

ซื่อสัตยตอตนเองและตอศิษย ไมลอกเลียนแบบผลงานและทรัพยสินทางปญญาของ
ผูอื่น ไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานที่เปนของผูอื่นหรือท่ีเปนเจาของรวมกันมาเปนของตน 
ตองไมแสวงประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ไมกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนแก
ตนโดยมิชอบ มีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดรับ มีความยุติธรรม ไมมีอคติ 
ขอ 10 อาจารยพึงปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางกัลยาณมิตร 

ยอมรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น เปดใจกวางเพื่อพัฒนาความรูท่ีถูกตอง ไม
ยกตนขมทาน ใหเกียรติ ใหความนับถือเพื่อนรวมงานทั้งสายวิชาการและสนับสนุนทางวิชาการ 
ไมหวงวิชา แลกเปลี่ยนความรูในหมูเพื่อนรวมงานพรอมท่ีจะสอนงานใหเพื่อนรวมงานรุนใหม 
พึงชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นในทางสรางสรรค รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวางผูรวมงานและ     
ผูรวมอาชีพ ยกยองและนับถือผูรวมงาน ผูรวมอาชีพทุกระดับท่ีมีความรูความสามารถและ
ประพฤติดี 

จรรยาบรรณของอาจารยท่ีปรึกษา  สําเนาว ขจรศิลป (2543:37) เห็นวาอาจารยที่ปรึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งหมายรวมถึงอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ตองมีหนาที่ใหการปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา 
จึงมีความจําเปนจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณดังตอไปนี้ 

 

 

อาจารยท่ีปรึกษาตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของนิสิตนักศึกษา โดยจะไมกระทําการใดๆ ท่ีจะ
กอใหเกิดผลเสียหายแกนิสิตนักศึกษาอยางไมเปนธรรม 
อาจารย ท่ีปรึกษาตองรักษาขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของนิสิตนักศึกษาจน              
สุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมีป

 

 

ญหาใดที่เกินความสามารถ
ท่ีจะชวยเหลือไดก็ควรแนะนํานิสิตนักศึกษาผูนั้นไปรับบริการจากบุคลากรอื่น เชน           
นักแนะแนว แพทย จิตแพทย และนักกฎหมาย เปนตน 
อาจารยท่ีปรึกษาไมควรวิพากษวิจารณบุคคลหรือสถาบันใดใหนิสิตนักศึกษาฟงในทางที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบุคคลหรือสถาบันนั้นๆ 
อาจารยท่ีปรึกษาตองเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาแหงวิชาชีพในสาขาที่ตน
สอนและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงามเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกนิสิตนักศึกษา 

ประเด็นเรื่องจริยธรรมในการทํางานวิจัยและการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เปนสิ่งที่ตางประเทศใหความสําคัญเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยบางแหง เชน North Carolina State 
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University จัดโครงการ Research & Professional Ethics Program โดยไดจัดทําคูมือการฝกอบรม
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมกับ National Science Foundation สําหรับจริยธรรมของการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธนิสิตนักศึกษา Margaret King ไดนําเสนอแนวคิดที่นาสนใจเกี่ยวกับ "ความ
พอดีส่ีประการ" (The Four Rights) ซ่ึงมีฐานคิดมาจากหลัก "ความสมดุล" (balance) และการปฏิบัติ
ที่เปนธรรม (fair treatment) เพื่อนําทางใหนิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ
และการพัฒนาตนเปนนักวิจัยมืออาชีพ ความพอดีทั้งส่ีประกอบดวย 

 
 
 
 

การใหความสนใจที่พอดี (right attention)  
การใหความเมตตาที่พอดี (right empathy)  
การเสริมพลังอาํนาจแตพอดี (right empowerment) และ 
การรักษาระยะหางแตพอดี (right boundaries)  

ขอนาสังเกตประการหนึ่งคือมหาวิทยาลัยตางประเทศสวนใหญมักมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัย (University Ethics Committee) และมีระเบียบกําหนดวา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองพิจารณาประเด็นจริยธรรมในหัวขอและโครงการวิทยานิพนธที่
นิสิตนักศึกษาเสนอกอนใหความเห็นชอบ หากเห็นวามีประเด็นที่ตองพิจารณา จะตองรายงานให
มหาวิทยาลัยทราบ และแนะนําใหนิสิตนักศึกษาขออนุญาตตอคณะกรรมการชุดดังกลาวกอนที่จะ
ดําเนินการตอไป มหาวิทยาลัยช้ันนําตางๆ ของโลก เชน มหาวิทยาลัย Harvard และมหาวิทยาลัย 
Cambridge มีขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธอยูในระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย บางประเทศกําหนดไวในขอตกลงรวมกันใน
ระดับองคกร เชน Principles for the Provision of Education by Australian Universities (2002) ของ
สภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย หรือ Codes of Practice for Postgraduate 
Research (1992) ของ National Postgraduate Committee ในสหราชอาณาจักร เปนตน 

สําหรับประเทศไทยปจจุบันยังไมมีการกําหนดจรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเปนการเฉพาะจึงอาจอนุโลมใชจรรยาบรรณของอาจารยและจรรยาบรรณของอาจารย 
ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยประกอบกับจรรยาบรรณนักวิจัยขางตน สรุปจรรยาบรรณที่สําคัญไดดังนี้ 

จรรยาบรรณของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ 
1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงอุทิศเวลาใหกับงานใหคําปรึกษาดวยความรับผิดชอบ 
2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงใหคําปรึกษาอยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อตรง     

ดานวิชาการและวิชาชีพ ดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ 
3) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงใหความเคารพเสรีภาพทางวิชาการ รับฟงความคิดเห็นของ

นิสิตนักศึกษาและบุคคลอื่น ไมครอบงําความคิด 
4) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ

ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
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5) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงใหคําปรึกษาดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมหวังประโยชนสวนตน
หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

6) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงปฏิบัติตนตอนิสิตนักศึกษาอยางกัลยาณมิตร มีความเปน
ธรรมและความพอดี 

7) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงรักษาความลับตามที่ไดมีการตกลงกับนิสิตนักศึกษา ไม
ละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

8) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงชวยเหลือนิสิตนักศึกษาดวยความเอาใจใส หากมีปญหาใดที่
เกินความสามารถที่จะชวยเหลือไดก็ควรแนะนําใหไปรับบริการจากบุคลากรอื่นที่เปน      
นักวิชาชีพ 

9) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพึงเปนแบบอยางนักวิจัยท่ีดี มีจรรยาบรรณนักวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

10) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองมีความซื่อสัตย มีคุณธรรม เปนอาจารยท่ีปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

 
สรุปสาระสําคญั 
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเปนสิ่งจําเปนสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นอกจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แลว ยังมีกฎหมายสําคัญอื่นๆ ที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธควรรู ผูเขียนไดนําเสนอสาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของกับการทํา
วิทยานิพนธไวโดยยอ พรอมคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาที่เปนกรณีศึกษา คือ พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นอกจากนี้ยังไดนําเสนอจรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจากการสังเคราะหจรรยาบรรณของนักวิจัย จรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัย และ
จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ให
คําปรึกษาวิทยานิพนธ 
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