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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)
นโยบายการผลิ ต บัณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จึ ง อาจออกไดเ ปน 2 กลุม ผู บ ริห ารบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
กลุมหนึ่งเห็นวาบัณฑิตศึกษาควรเนนการสรางความเปนครู แตอีกกลุมหนึ่งเห็นวาควรเนนการเปน
นักวิจัย ดวยเหตุที่เชื่อวานักวิจัยที่ดีจะเปนครูที่ดีไดอยูแลวโดยธรรมชาติ เมื่อศึกษาพัฒนาการใน
ตางประเทศชวงศตวรรษที่ 19 จะเห็นวามหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันเนนการวิจัยเปนภารกิจ
หลัก โดยมีความเชื่อเรื่องการแสวงหาความรูดวยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร (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 ซึ่งเริ่มตนดวยงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาแลวจึงขยาย
ลงมาปริญญาตรี
ในระยะแรก ปริญญามหาบัณฑิต (Master's degree) เปนปริญญากิตติมศักดิ์ที่มอบให
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยโดยไมไดพิจารณาคุณสมบัติดานวิชาการหรือการวิจัย สวนการศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต (Doctoral degree) ซึ่งมหาวิทยาลัย Yale เปนแหงแรกที่ใหปริญญาในป 1861 นั้น มี
จุดมุงหมายในการผลิตนักวิชาชีพในสาขาวิชาหลัก เชน กฎหมาย แพทย และเทววิทยา และเมื่อ
พิจารณารากศัพท คําวา "doctor" มาจากคําวา "doceo" หรือ "doctum" ซึ่งหมายถึง "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
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยเฉพาะปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ต า งกั น
มหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาเหนือถือวาผูเรียนเพิ่งกาวเขาสูแวดวงวิชาการและการวิจัย จึงกําหนดให
มีการเรียนรายวิชา (coursework) ในชั้นเรียนและการทําดุษฎีนิพนธภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธซึ่งอาจมีอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษารวมเปนกรรมการดวย
สวนมหาวิทยาลัยในยุโรปถือวาผูเรียนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปนผูที่คร่ําหวอดในแวดวง
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)
 การสงเสริมใหดําเนินการวิจัยอยางตอเต็มที่และจริงจัง แมเปนภารกิจอยูแลว แตอุดมศึกษา
จะตองสงเสริมงานวิจัยและใชความรูจากการวิจัยนั้นชวยพัฒนาสังคมทั้งในดานวัฒนธรรม
สังคม และเศรษฐกิจทั้งจะตองสงเสริมการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 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) ซึ่งเนนบทบาทดานการวิจัยเพื่อแสวงหาคําตอบ คนหาความรูใหม
หรือแนวทางแกปญหาตางๆ ใหแกสังคมและมนุษยชาติ
สําหรับบัณฑิตศึกษาไทยซึ่งปจจุบันเปนการผลิตนักวิชาชีพชั้นสูงเพื่อพัฒนาประเทศนั้น
ระยะแรกมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัยดังปรากฏในวัตถุประสงคโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งวา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2503: 20-25)
"……….จุดประสงคที่สําคัญของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ก็คือ เพื่อผลิตนักวิชาการ
ชั้นสูงในสาขาตางๆ 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
สอนหลั ก สู ต รวิ จั ย แบบมหาวิ ท ยาลั ย ยุ โ รปมากขึ้ น นั บ ตั้ ง แต ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปจจุบัน) ไดประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2533 อนุญาตใหเปดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบวิจัยลวน (dissertation only) เปน
ครั้งแรก สวนหลักสูตรที่มีการเรียนรายวิชาใหเพิ่มหนวยกิตวิทยานิพนธเปนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
(สําหรับผูเขาศึกษาที่จบปริญญาโท) หรือประมาณครึ่งหนึ่งของหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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1.2 มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 ไดระบุปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกไวอยางชัดเจนวา
"หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ"

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษา
และคุณสมบัติของอาจารย สรุปไดดังนี้
1.2.1 โครงสรางหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากําหนดใหมีแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยแบบ
ตางๆ แตละแผนการศึกษามีขอกําหนดโครงสรางหลักสูตรแตกตางกันดังนี้
หลักสูตร
ปริญญาโทแผน ก 1 : ทําเฉพาะวิทยานิพนธ
ปริญญาโทแผน ก 2 : ทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชา
ปริญญาเอกแบบ 1 : ทําเฉพาะวิทยานิพนธ
แบบ 1.1 (รับผูสําเร็จปริญญาโท)
แบบ 1.2 (รับผูสําเร็จปริญญาตรี)
ปริญญาเอกแบบ 2 : ทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชา
แบบ 2.1 (รับผูสําเร็จปริญญาโท)
แบบ 2.2 (รับผูสําเร็จปริญญาตรี)

จํานวนหนวยกิต (ไมนอยกวา)
วิทยานิพนธ
รายวิชา
36
12
12
48
72

-

36
48

12
24

จากตารางขางตนจะเห็นวาโครงสรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไดกําหนดลักษณะและปริมาณ
ของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือมหาบัณฑิตวาตองมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 36
หนวยกิต โดยแบงเปนแผนการศึกษา 2 แผน คือ แผน ก ที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ และ
แผน ข ที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการศึกษาคนควาอิสระ ทั้งนี้
หลักสูตรแผน ก ยังแบงออกเปน 2 แผน ประกอบดวย แผน ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต กับแผน ก2 มีการทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
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และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต สวนหลักสูตรปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต
เปนการศึกษาที่เนนการวิจัยซึ่งมี 2 แบบ แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ
ที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
ทั้งนี้ วิทยานิพนธของแผนการศึกษาทุกแบบจะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน สําหรับปริมาณ
ของวิทยานิพนธไดกําหนดตามลักษณะของผูศึกษาดวย กลาวคือ
 ผูสําเร็จ ปริญ ญาโทที่เขา ศึก ษาหลัก สูตรปริญญาเอกในแผนการศึกษาแบบ 1 ตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต ถาเขาศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2 ตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
 ผูสําเร็จ ปริญญาตรีที่เขาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในแผนการศึกษาแบบ 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 ซึ่งเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ 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 ที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ และแบบ ก2 ที่มีการทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
 ปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
และวารสารหรือ สิ่งพิมพทางวิชาการที่จะตีพิมพนั้น จะตองมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
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1.3 อาจารยบัณฑิตศึกษา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีขอกําหนดเกี่ยวกับอาจารยประจํา
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
อาจารยใ นแตล ะหลัก สูต ร ทั้ ง คณาจารยป ระจํา และคณาจารยพิ เ ศษในแตล ะภาคการศึก ษา
โดยเผยแพร ข อ มู ล ดั ง กล า วในเอกสารหรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พร อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ให ทั น สมั ย
ตลอดเวลา ทั้งนี้ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูเผยแพร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูที่มีภาระหนาที่หลักในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร ซึ่งนาสังเกตวาเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ใหชัดเจน โดยใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรืออาจเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ซึ่งในระดับปริญญาโทตองไมต่ํากวารองศาสตราจารย
แตหลักสูตรปริญญาเอกจะตองดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย
อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน หลักสูตรปริญญาโท
ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หลักสูตรปริญญาเอก ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รองศาสตราจารย
นอกจากนี้ อ าจารย ผู ส อนยั ง ต อ งมี ป ระสบการณ ก ารสอนและการทํ า วิ จั ย ที่ มิ ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาดวย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในสวนที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธทั้งหลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่เปด
สอนหลักสูตรนั้น สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบั น ก็ ไ ด แต ห ากมี ค วามจํา เปน อยา งยิ่ง เปน สาขาวิช าที่ ข าดแคลนผู ท รงคุ ณ วุฒิ
อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาที่
อาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธห ลัก ได โ ดยอนุ โลม ในบทต อ ไปจะกลา วถึง รายละเอีย ดเพิ่มเติ ม
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เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
สวนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ อาจเปนอาจารยป ระจํา หรือผูทรงคุณ วุฒิภ ายนอกสถาบัน ก็ไ ด
แตตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ประเด็นที่นาสังเกต คือ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับนี้ตองการให
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ค วบคุ ม ดู แ ลวิ ท ยานิ พ นธ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ จึงมีขอกําหนดภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธวาอาจารยประจํา 1 คน จะเปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน แตหากหลักสูตรใดมี
อาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลพินิจของสถาบัน
อุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน
1.4 นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ค วามแตกต า งทั้ ง ในด า นภู มิ ห ลั ง
ประสบการณ พื้ นความรู ความสามารถ และจุด มุง หมายในการศึ ก ษาตอปริญญาชั้ น สูง ความ
แตกตางดังกลาวยอมมีผลตอการทําวิทยานิพนธและการใหคําปรึกษาในเรื่องดังกลาว อยางไรก็ตาม
ไมวาจะมีความหลากหลายเพียงใด วัตถุประสงคสําคัญในการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ก็คือการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตผูมีความภาคภูมิ เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงที่มี
"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)

เปนผูที่มีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและ
วิเคราะหอยางเปนระบบ
2) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ
3) เปนผูมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
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)
ภาษาดีประพฤติดี
ความคิดไตรตรองคม
คนควากาวหนาสู
สมองไวคิดไดพลัน

อีกทั้งมีรสนิยม
มั่นคงตรงไมแปรผัน
คิดคนอยูทุกคืนวัน
ทุกสิ่งสรรพสัมฤทธิ์เร็ว

จรัส สุวรรณเวลา (2545: 54-56) จัดกลุมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคเปน 6 ดาน คือ
1) กลุมคุณลักษณะดานวิชาชีพ หมายรวมถึงความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
2) กลุมความเปนนักวิชาการ หมายถึงความสามารถในการหาความรูเพิ่มเติม และคงความเปน
นักวิชาการไวตลอดไป ทั้งนี้ตองมีนิสัยใฝรูกํากับอยูดวยจึงจะสามารถเปนนักวิชาการไดใน
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 โดยมีคานิยมความเชื่อที่
ถู ก ต อ งสมฐานะทั้ ง ด า นสั ง คมและมนุ ษ ยธรรม เช น สั น ติ ภ าพ เสรี ภ าพ เสมอภาพ และ
เอกภาพ อันเปนเครื่องกํากับพฤติกรรมใหสามารถใชความรูและสมรรถนะไปในทางที่ถูก
ที่ควร สามารถยืนหยัดในหลักการเปนที่พึ่งของสังคมได
6) กลุมคุณธรรม จริยธรรม ตามสมควรแกฐานะของผูไดรับการศึกษาดี โดยสอดแทรก กํากับ
อยูในพฤติกรรมทุกดาน ทั้งกาย วาจาและใจ

นอกจากนี้ เ มื่ อ สํ า รวจเอกสารของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศพบว า ได ร ะบุ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคสําหรับมหาวิทยาลัยของตนไวหลายประการ สรุปไดวา
1) ความรูและทักษะในสาขาวิชา
 มีความรูลึกในศาสตรที่ศึกษา
 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 ทั้งในแวดวงนักวิชาการสาขาเดียวกัน
และสาขาวิชาอื่น ตลอดจนชุมชนทั่วไป
 สามารถถายทอดความรูใหผูอื่นโดยการสอนหรือการใหคําปรึกษาแนะนํา
 สามารถทํางานรว มกับผูอื่นไดอยางดี โดยใหความเคารพบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล
5) จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
 มีความตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอบุคคลอื่น สังคม
จริยธรรม และกฎหมาย ทั้งในฐานะนักวิจัยและนักวิชาการ
 มีความเขาใจและยอมรับความแตกตางดานความคิดเห็น ความหลากหลายของบุคคล
สังคมและวัฒนธรรม
 ใหความสนใจประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรของตน เพื่อแสวงหาความรูและทํา
การวิจัย ทั้งปญหาในระดับทองถิ่น 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 ขอคนพบจากวิทยานิพนธเปนการแสวงหาความรูที่มีฐานมาจากการวิจัย
ซึ่งจะชวย "สราง" หรือ "ตอยอด" องคความรูในสาขาวิชาใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น

การทําวิทยานิพนธจึงเปนการชวยใหนิสิตนักศึกษาไดรับการฝกฝนกระบวนการวิจัยซึ่ง
เปนกระบวนการทางปญญา ดังที่พระธรรมปฎก กลาววา (อางใน สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2544: 3)
"คําวา "วิจัย" มีความหมายเดียวกับ "ปญญา" วิจัยเปน synonym ของคําวาปญญา…..เปน
ลั ก ษณะหนึ่ ง ของการใช ป ญ ญา พร อ มทั้ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ ญาหรื อ ทํ า ให ป ญ ญาพั ฒ นาขึ้ น ด ว ย
ความหมายตามหลักนี้ คือ ปญญาเกิดจากปญญา และปญญาที่พัฒนาไดสูงสุดคือ "โพธิ" ซึ่ง คําวา
"โพธิ" ก็เปนชื่อหนึ่งของปญญา"

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตประการหนึ่งวา "วัฒนธรรมวิจัย" ของแตละศาสตรมีความ
แตกต า งกั น การให ค วามหมายกิ จ กรรมทางจิ ต ป ญ ญาของมนุ ษ ย จึ ง ต า งกั น ไปด ว ย กล า วคื อ
นั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ กลุ ม หนึ่ ง มองว า การวิ จั ย เป น การแสวงหาความรู (กิ จ กรรมทาง
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 มีวัตถุประสงคในการทําวิทยานิพนธทั้งระยะสั้นและระยะยาว 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
 ไดพบอาจารยที่ปรึกษาและตนแบบที่ดี (Finding Good Advisors and Models): นิสิตบางคน
ตองการทํางานวิทยานิพนธที่เปนงานชิ้นเอก ตองการไดอาจารยที่มีชื่อเสียงเปนที่ปรึกษา ได
รูจักคณาจารย นักวิชาการ ไดเครือขาย และไดเห็นตัวอยางผลงานที่ไดรับการประเมินดีมาก
หรือไดรางวัลเปนแนวทางในการทํางาน
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วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงคทั่วไปของมหาวิทยาลัยคือการสราง "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
ทําวิจัยที่จะทําใหเกิดแนวคิดใหมหรือดีขึ้นสําหรับสาขาวิชา 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

ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ ที่ จ ะเป น ที่ ย อมรั บ ได นั้ น จะต อ งเป น งานที่ แ สดงให เ ห็ น ความคิ ด
สรางสรรค (Creativity) ความเปนนักวิชาการ (Scholarship) และความเปนผูมีทักษะ (Skill)
ความคิดสรางสรรค (Creativity) แสดงออกจาก
 การพัฒนาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
 การคิดวิธีการออกแบบการวิจัยใหม
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ความเปนนักวิชาการ (Scholarship) แสดงออกจาก
 การคนหาและการจัดระบบความคิดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางลึกซึ้ง
 การสรุปนัยจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการกําหนด
และทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย
 การบูรณาการขอคนพบจากการวิจัยเขากับทฤษฎีหรือผลงานที่มีอยูเดิม
 การเสนอแนะนัยที่ไดจากขอคนพบสําหรับทฤษฎี งานวิจัย และการประยุกตใช
ความเปนผูมีทักษะ (Skill) แสดงออกจาก
 การสื่อสารในเชิงวิชาการ ทั้งการเขียนและพูด
 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
รายวิชาหลักและ
เครื่องมือการวิจัย

ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารยที่
ปรึกษา/กรรมการ

Positivist/
Quantitative
วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ การวัดและ
ประเมิน สถิติ
คอมพิวเตอร

Interpretative/
Qualitative
ปรัชญาและญาณวิทยา
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพ การวิจัย
ภาคสนาม (เชน การ
สังเกต การสัมภาษณ)
ทักษะการเขียนรายงาน

Pragmatic/
Mix-Method
รายวิชาวาดวยการวิจัย
เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาในอุดมการณ (เชน เชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
ทฤษฎีและวิธีการวิจัยดาน คุณภาพ ตอดวยรายวิชา
feminism) วิธีการวิจัยเชิง เนื้อหา/อานขอเขียน/
การฝกประสบการณ
ปริมาณหรือคุณภาพ
ภาคสนาม ที่ใหความรู
รายวิชาที่เนนการอาน
ขอเขียนแนวคิดในเรื่องที่ ทักษะการใชวิธีวจิ ัยทั้ง
สองวิธีรวมกัน
เกี่ยวของ
นักวิชาการหรือนักวิจัยที่ นักวิจัยเชิงปริมาณและ
นักวิจัยเชิงคุณภาพที่มี
ผานการศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจัยทั้ง
ประสบการณวิจัยใน
สองวิธีรวมกัน
หัวขอวิทยานิพนธ
เสนอกระบวนการวิจัย
เนนการนําเสนอกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับประเด็น ที่ใชระเบียบวิธีเชิง
ปญหาในอุดมการณ และ ปริมาณและคุณภาพ
กรอบแนวคิดและ
การเลือกใชระเบียบ
วิธีการใชทั้งสองวิธี
วิธีการวิจัยที่เหมาะสม
รวมกัน
Ideological

นักวิจัยเชิงทดลอง
มานุษยวิทยา สังคม
นักพฤติกรรมศาสตร วิทยา จิตวิทยา และ
และนักวิจัยเชิงสํารวจ สาขาวิชาที่ใชการวิจัย
เชิงคุณภาพ
เสนอกรอบแนวคิด
ลักษณะขอเสนอ เสนอ
โครงการวิจัย
กระบวนการวิจัยที่ใช working hypothesis
ตามระเบียบวิธี แสดง
วิธีการทาง
วิทยาศาสตรตามแบบ ความสามารถดานการ
เขียน การเสนอ
ประเพณี
ความคิด การจับ
ประเด็น
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
 การเรียนรายวิชาตองชวยใหนิสิตนักศึกษาเขาใจสาระของทฤษฎีที่จะนํามาใชในการทํา
วิทยานิพนธ วิธีการวิจัย และชวยพัฒนาเทคนิคที่จําเปนสําหรับการเก็บรวบรวม วิเคราะห
และรายงานขอมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ทฤษฎีที่จะนํามาใช ไมจํากัดเฉพาะทฤษฎีในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแตรวมถึงสาขาวิชาสังคมศาสตรดวย
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 นิสิตนักศึกษาตองการความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย จึงควรมีรายวิชาพื้นฐาน
เกี่ยวกับการออกแบบวิจัยในเชิงปริมาณ เชน การวิจัยแบบทดลอง การสํารวจ และใหเรียน
รายวิชาดานการวัดและประเมินผลเพื่อใหสามารถออกแบบการวิจัยสําหรับระเบียบวิธีการ
วิจัยแตละวิธี
 เพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะเชิ ง เทคนิ ค นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาควรเรี ย นรายวิ ช าด า นสถิ ติ และ
คอมพิวเตอร เพื่อเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล
 นิสิตนักศึกษาที่ชอบคนควาเชิงปฏิฐานนิยม ควรเลือกอาจารยที่ปรึกษาที่สนใจการวิจัยเชิง
ปริมาณ
แนวอรรถาธิบาย (Interpretative Approaches)
 นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจทํ า การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในแนวอรรถาธิ บ าย (Interpretative
Approaches) ควรเริ่มการศึกษาดวยการเรียนรายวิชาที่พัฒนาความคิดในเชิงญาณวิทยา
(epistemology) และปรัชญา (philosophy) เพื่อฝกการตั้งคําถาม การวิเคราะหและสังเคราะห
ความคิด เรียนรายวิชาที่สรางความรูความเขาใจระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งวิธีการทั่วไป
และวิธีการเฉพาะ เชน Ethnography, Phenomenology, Grounded Theory และ Case Study
ไดรับการฝกประสบการณวิจัยภาคสนามตามระเบียบวิธีดังกลาว รวมถึงการฝกวิเคราะห
ขอมูลและการเขียนรายงาน
 นิสิตนักศึกษาที่ตองการทําวิทยานิพนธแนวนี้ ควรเลือกอาจารยที่ปรึกษาที่สนใจและมีความ
เขาใจการวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวอุดมการณ (Ideological Approaches)
 เรียนรายวิชาเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่สนใจเปนพิเศษ เชน สิทธิสตรี (feminism) ทฤษฎี
วิพากษ (critical theory) และ postmodern เปนตน และรายวิชาที่ใหความรูความเขาใจการ
วิจัยทั้งในเชิงปฏิฐานนิยมและการตีความ (interpretative) ตลอดจนฝกประสบการณวิจัย
ภาคสนามโดยการทําวิจัยโครงการขนาดเล็กในหัวขอที่เปนประเด็นปญหาที่สนใจ
 นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ นวนี้ ควรเลื อ กอาจารย ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณแบบเดียวกัน
แนวปฏิบัตินิยม (Pragmatic Approaches)
 นิสิตนักศึกษาที่สนใจทําวิจัยตามแนวนี้ตองมีความรูความสามารถทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมทั้งเขาใจความสัมพันธระหวางระเบียบวิธีการวิจัยทั้งสองแนว การกําหนด
รายวิชาที่จะใหเรียนจึงควรเริ่มจากรายวิชาดานปริมาณเพื่อใหเขาใจสารัตถะหรือแกนของ
การวิจัย เชน รายวิชาดานวิจัย วัดและประเมิน และสถิติ รายวิชาที่เปนแกนของการวิจัยเชิง
ปริมาณ เชน พื้นฐานการศึกษาดานปรัชญา ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงรายวิชา
เกี่ยวกับวิธีการวิจัยเฉพาะในเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นควรเรียนรายวิชาและฝกทํางานวิจัยที่ใช
วิธีการวิจัยทั้งสองแบบ (mix-methods designs) รวมทั้งมีโอกาสฝกประสบการณภาคสนาม
โดยใหทําโครงการวิจัยขนาดเล็กที่ใชวิธีการวิจัยแบบผสมดังกลาว
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 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาตามแนวนี้อาจมีมากกวา 1 คน ทั้งนี้ควรมี
ผูเชี่ยวชาญทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

สรุปสาระสําคัญ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเนื่องจากเปนกลไกในการ
ผลิตผูมีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะดานซึ่งจะเปนผูนําทางปญญา ผูสานตอ
และผูสร างสรรค อ งค ค วามรู ที่ เ ปน นวั ตกรรม หลัก สูต รในระดับนี้จึง ใหความสํ าคัญต อการทํ า
วิทยานิพนธเพื่อฝกฝนใหนิสิตนักศึกษามีความรูความสามารถในการทํางานวิจัยดวยตนเอง และมี
คุณสมบัติที่พึงประสงคของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ปจจุบันการเปดหลักสูตรระดับปริญญาชั้นสูงมีแนวโนมเนนการวิจัยเพื่อสนองนโยบายการ
กาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (research university หรือ research-based university) มากขึ้น และ
เนื่องจากความหลากหลายของระเบียบวิธีการวิจัยและความตองการของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรที่เนนวิจัยจึงอาจทําไดหลายแนวทาง ซึ่งในบทนี้ ผูเขียนไดนําเสนอแนวการ
จัดการเรียนการสอนไว 4 แนวทาง คือ แนวปฏิฐานนิยม (Positivist Approaches) แนวอรรถาธิบาย
(Interpretative Approaches) แนวอุดมการณ (Ideological Approaches) และแนวปฏิบัตินิยม
(Pragmatic Approaches)
สําหรั บประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิก ารไดประกาศเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งใหความสําคัญกับการทําวิจัย 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 คุณสมบัตอิ าจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธระดับปริญญา
โทและเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนประกาศฉบับใหมที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนแนวปฏิบัติสําหรับมหาวิทยาลัยทุกแหงเพื่อประกันคุณภาพทาง
วิชาการ มีความแตกตางไปจากเกณฑเดิมในประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางและวิธีการ
พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533 สรุปไดดังตารางตอไปนี้
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หลักสูตรปริญญาโท
อาจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ ต อ งเป น ผู ไ ด รั บ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม
นอกเหนื อ จากงานวิ จั ย ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หากมีวุฒิต่ํากวาปริญญา
เอกตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย หรื อ เป น ผู ชํ า นาญพิ เ ศษใน
สาขาวิชานั้น
(ผูชํานาญพิเศษ หมายถึงผูที่ไมมีคุณวุฒิหรือไมได
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ แตมีผลงานทางวิชาการ
เทียบเทาผู ไดรั บปริญญาเอก หรือ ดํารงตําแหน ง
ทางวิชาการเทียบไดไมต่ํากวารองศาสตราจารย)

หลักสูตรปริญญาโท
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ร อ ง
ศาสตราจารย ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ ดํ า รง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตอง
มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้ น หรื อ สาขา วิ ช าที่ สั มพั น ธกั น แล ะต อ งมี
ประสบการณ ใ นการทํ า วิ จั ย ที่ มิ ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองไดรับปริญญาเอก
หรื อ เที ย บเท า ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธกัน หากมีวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกตองดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
หรื อ เป น ผู มี ผ ลงานวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จาก
งานวิ จั ย ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ
ปริญญา หรือเปนผูชํานาญพิเศษในสาขาวิชานั้น
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หลักสูตรปริญญาเอก
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตองเปนผูไดรับ
ปริญญาเอกหรื อเทีย บเท าในสาขาวิชานั้นๆ หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม
นอกเหนื อ จากงานวิ จั ย ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หากมีวุฒิต่ํากวาปริญญา
เอกตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น
(ผูเชี่ยวชาญ หมายถึงผูที่ไมมีคุณวุฒิหรือไมไดดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ แตมีผลงานทางวิชาการและมี
ความชํานาญในเรื่องที่จะสอนและสอบในระดั บ
ปริญญาเอกได โดยมีผลงานทางวิชาการเทียบเทาผู
ไดรับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เทียบไดไมต่ํากวาศาสตราจารย)
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูไดรับปริญญา
เอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน หากมีวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกตองเปนผู
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ร อ ง
ศาสตราจารย หรือเปนผูชํานาญพิเศษในสาขาวิชา
นั้น

หลักสูตรปริญญาเอก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารย
ประจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ร อ ง
ศาสตราจารย ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้ น หรื อ สาขา วิ ช าที่ สั มพั น ธ กั น แล ะต อ งมี
ประสบการณ ใ นการทํ า วิ จั ย ที่ มิ ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้ น หรื อ สาขา วิ ช าที่ สั มพั น ธ กั น แล ะต อ งมี
ประสบการณ ใ นการทํ า วิ จั ย ที่ มิ ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

จากตารางขางตนจะสังเกตวาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลั ก และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว มทั้ ง ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก
คุณสมบัติดังกลาวพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณดานการวิจัย
นอกจากนี้เ มื่อ ศึ ก ษารายละเอีย ดเพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ การแต งตั้ ง อาจารย ที่ป รึก ษาวิ ทยานิ พ นธจ าก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของจะเห็นวามีการเปดโอกาสใหแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งหมายถึงบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี
อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หากใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปน
บุคลากรประจําในสถาบันอุดมศึกษานั้น แตหากเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
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บุ ค ลากรประจํ า ในสถาบั น หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น ที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป
โดยสรุป สาระสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีดังตอไปนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
กําหนด หากแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดัง กลา วตอ งเปน บุค ลากรประจํา ในสถาบัน อุด มศึก ษานั้น แตใ นกรณีที่มีค วามจํา เปน อยา งยิ่ง
เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกํ า หนด ในกรณี ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก หากไม มี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธรวมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะไดโดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันแตตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้งนั้น
ดวย
3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีคุณวุฒิและ
ประสบการณตามกําหนด คือ ตองมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สั ม พั น ธ กั น หากไม มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก ต อ งมี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รองศาสตราจารย
ขอกําหนดดังกลาวผอนปรนจากเกณฑอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาเอกตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ซึ่งกําหนดวาหากไมมีวุฒิปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตองดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย นอกจากนี้ คุณสมบัติที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และหากเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งทําเฉพาะวิทยานิพนธ ตองมี
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และ
เปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได
4) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมตองเขาสอบ
วิทยานิพนธ และเนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับใหมใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพภายนอก จึ ง กํ า หนดว า อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาโทและเอก ต อ ง
ประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ซึ่งตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เชน
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรณีๆ ไป โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันและตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้งนั้น
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2.2 คุณสมบัติที่พึงประสงคของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาข า งต น กล า วถึ ง เฉพาะคุ ณ สมบั ติ ด า นวิ ช าการและประสบการณ ด า นการวิ จั ย ใน
สาขาวิชาที่จะใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา แตจากการประมวลเอกสารและผลงานวิจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของพบวานิสิตนักศึกษามีความคาดหวังใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูรูและติดตาม
กฎระเบีย บของมหาวิท ยาลัย ที่เ กี่ย วขอ งกับ การทํา วิท ยานิพ นธแ ละการสํา เร็จ การศึก ษา มี
ประสบการณในการใหคําปรึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติทางวิชาการและคุณลักษณะอื่นๆ ที่สําคัญคือ
1) ความสามารถและศรัทธางานวิชาการ (Academic Competence and Enthusiasm)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีศรัทธาตอการทํางานวิชาการ มีโลกทัศนกวาง มีความ
รอบรู ทันเหตุการณในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ขณะเดียวกันก็มีความรูลึกในศาสตรและ
ระเบียบวิธีการวิจัย (subject and methodology knowledge) ในสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
ตลอดจนมี ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง ความเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช านั้ น อย า งไรก็ ต าม อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ อ าจไม จํ า เป น ต อ งมี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะไปทุ ก เรื่ อ ง แต ต อ งสามารถให
คําแนะนําที่ดี เสนอแนะแนวทางหรือระเบียบวิธีการวิจัย และประเมินคุณภาพของผลงานวิจัยใน
เรื่องนั้นๆ 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
อุ ป นิ สั ย ส ว นตน นอกจากนี้ ยั ง มี ข อ สั ง เกตด ว ยว า การให คํ า ปรึ ก ษาแก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในระดั บ
บัณ ฑิต ศึก ษามีค วามแตกตา งจากนิสิต นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี นิสิต นัก ศึก ษาในระดับ นี้
สวนใหญเปนผูที่มีประสบการณการทํางานมาแลวระยะหนึ่งโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการให
คําปรึกษาแบบตางๆ เพื่อจะไดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาในความดูแล
นอกจากนี้ยังตองมีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนิสิตนักศึกษาอีกดวย อาทิ
 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 เห็นอกเห็นใจผูอื่น อดทน ไวตอความรูสึกของผูอื่น (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
คิ ด เห็ น และมองเห็ น ความพยายามของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา รั ก ษาระยะห า งไว พ อควร
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 กลา วคือ ตองมีวุ ฒิปริญญาเอกในสาขาวิ ชานั้น หรือสาขาวิชาที่สั มพัน ธกัน หากไมสํา เร็ จ
การศึกษาปริญญาเอกจะตองมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย เพราะในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการในระดับดังกลาว ผูที่ไดรับอนุมัติตองมีผลงานวิจัยมาแลว สําหรับคุณสมบัติ
ดานการวิจัย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับนี้กําหนดใหทั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา แตหากเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 หรือแบบวิจัยลวน
ซึ่งทําเฉพาะวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
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สิ่ง พิ ม พ ท างวิ ช าการซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล และเป น ผลงานที่ชี้ ชั ด ไดว า สามารถที่ จ ะ
สนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได
นอกจากคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขางตนแลว อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธยังตองมีคุณสมบัติที่สําคัญอีกบางประการ คือ เปนผูรูดานวิชาการและการวิจัย
รูหลักจิตวิทยาในการใหคําแนะนําและคําปรึกษา รูจักนิสิตนักศึกษาในความดูแล และรูจักปรับปรุง
ตนเองใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
เอกสารและรายการอางอิง
1. ศึกษาธิการ, กระทรวง. กลุมรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (พฤษภาคม 2548). เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
(อัดสําเนาเย็บเลม)
2. ทบวงมหาวิทยาลัย. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางและวิธีการพิจารณาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533. ใน สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย. (2546). แนวทางการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
3. Davis, Gordon B. (Revised May 24, 2004). Advising and Supervising Doctoral Studies: Lessons I Have
Learned. Carlson School of Management, University of Minnesota. Retrieved October 10, 2005 from
http://misrc.umn.edu/workingpapers/fullpapers/2004/0412_052404.pdf
4. Higson-Smith, Craig. (2000). Advising One-on-One. National Research Foundation methods materials on
research proposal writing for supervisors and mentors. Retrieved September 8, 2005 from
http://www.nrf.ac.za/methods/individ.htm
5. Kerlin, Bobbi A. (1999). Attributes of Effective and Ineffective Advisors. Retrieved October 16, 2005 from
http://www.kerlins.net/bobbi/research/myresearch/advisors.html

บทที่ 3
หนาที่และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.1 หนาที่และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลสําคัญที่สุดในกระบวนการทําวิทยานิพนธ มีบทบาทหนาที่ทั้ง
ดานบริหาร (administrative role) วิชาการ (academic role) ที่ปรึกษา (counseling role) และประกัน
คุณภาพ (quality assurance role) กลาวคือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองใหคําแนะนําทาง
วิ ชาการ กํ ากั บดู แลความก าวหน าในการดํ าเนิ นงานให นิ สิ ตนั กศึ กษาทํ าวิ ทยานิ พนธ ที่ มี คุ ณภาพ
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 แตขณะเดียวกันตองเปนผูชี้นํา (guide) พี่เลี้ยงหรือผูดูแล
(mentor) ผูสรางความเชื่อมั่น ผูใหกําลังใจ และเพื่อนรวมวิชาชีพรุนพี่ การสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวา งนิสิต นัก ศึก ษากับ อาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธจึง เปน ปจ จัย สํา คัญ ของความสํา เร็จ
แตความสัมพันธดังกลาวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยทั่วไป ในระยะแรกอาจารยที่ปรึกษามักทํา
หนาที่เปนครูผูสอน สวนนิสิตนักศึกษาเปนผูเรียนรู แตเมื่อเวลาลวงเลยไปทั้งสองฝายจะกลายเปน
เพื่อนรวมวิชาชีพ นิสิตนักศึกษาเปรียบเสมือนนักวิจัยรุนใหมที่ทํางานภายใตการดูแลของนักวิจัย
อาวุโส ดังแสดงในแผนภาพขางลางนี้ อยางไรก็ตามบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจ
แตกตางกันไปตามสาขาวิชาที่ศึกษาดวย
เริ่มทําวิทยานิพนธ
ความสัมพันธแบบ
ครู-ลูกศิษย

ทําวิทยานิพนธเสร็จ

ความสัมพันธแบบ
นักวิจัยอาวุโส-มือใหม

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) ผูใสใจมิติดานอารมณสังคมของนิสิต อาจารยที่ปรึกษาเชิงพาณิชย (Commercial supervisor) เปนผูใหบริการแกลูกคา
อาจารยที่ปรึกษาผูเปนพันธมิตร/หุนสวนอุตสาหกรรม (Industry partner) และอาจารยที่ปรึกษา
ผูเปนเพื่อนรวมงานวิจัย (Fellow researcher)
แนวคิดที่นาสนใจอีกแนวหนึ่งเปนของ Sean Murray (2003) ซึ่งเห็นวาการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธเปนกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนนักวิจัย อาจารย
ที่ปรึกษาจึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการและวิจัย เปนพี่เลี้ยง (mentor) เปนตัวอยางของนักวิจัย
เปนแหลงขอมูล เปนผูแนะนําการพัฒนาวิชาชีพ โดยตองมีความรับผิดชอบในฐานะนักวิจัย ทีส่ าํ คัญ
ตองมีความเปนผูนํา ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษาจึงมี
ลักษณะของผูนํากับผูตาม Murray จึงไดประยุกตแนวคิดของ James McGregor Burns เจาของ
รางวัล Pulitzer จากผลงานเรื่อง "Leadership" (1978) ซึ่งจําแนกผูนําตามลักษณะความสัมพันธเชิง
อิทธิพลที่มีตอผูตามมาจําแนกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามแนวคิดดังกลาวผูนําแบงเปน 2
ประเภท คือ ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) และผูนําแหงการแลกเปลี่ยน
(Transactional leadership) ผูนําประเภทแรกเปนผูนําที่มีลักษณะผูกพันทางศีลธรรม เชื่อวาผูนําและ
ผูตามจะรว มกัน สรางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคที่ดี กวาเดิมได ส วนผูนํา
ประเภทหลังมีความสัมพันธกับผูตามเสมือนหนึ่งดําเนินการแลกเปลี่ยนในเชิงการคา เปนผูน าํ ทีห่ วัง
สิ่งตอบแทน จึงพรอมจะใหรางวัลซึ่งอาจเปนวัตถุ ตําแหนงลาภยศ เพื่อแลกใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตน
ประสงค เชน เงิน การสนับสนุน บุญคุณ หรือความสัมพันธที่ดี อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงอาจ
จํ า แนกออกได เ ป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ที่ มี พ ฤติ ก รรมแบบผู นํ า ในการเปลี่ ย นแปลง
(Transformational supervision) กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีพฤติกรรมแบบผูนําแหงการ
แลกเปลี่ยน (Transactional supervision)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีพฤติกรรมแบบผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Transformational
supervision) มีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ
 มีบุคลิกภาพผูนํา (charisma) หรือพฤติกรรมในอุดมคติ คือ การมีวิสัยทัศน ความมั่นใจ และ
มาตรฐานการทํางานสูง เปนผูมีคุณธรรมและมาตรฐานจริยธรรมสูงในทุกสิ่งที่ทํา
 มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกระบวนการแสวงหาปญญา
 กระตุนความคิดสติปญญา ทําใหนิสิตนักศึกษาตั้งขอสงสัย สมมุติฐานและพิสูจนขอสงสัย
นั้นในทางสรางสรรค
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 ใสใจความแตกตางระหวางบุคคล ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาในฐานะปจเจกบุคคล ใหการฝก

ดูแล และโอกาสการเติบโตของแตละคน

นิสิตนัก ศึกษาที่ มองว าอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของตนเปนผูนําในอุดมคติ มั กตั้ง
ความหวังไวสูงเพราะมีความเชื่อมั่นศรัทธา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเภทนี้มักใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาเปนรายบุคคล เปนผูกระตุนใหตั้งคําถามในเชิงประเทืองปญญาเพื่อชวยกันแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค ขณะเดียวกันก็จะแนะนําใหแกปญหาตางๆ โดยคํานึงถึงมาตรฐานดาน
คุณธรรมและจริยธรรมดวย
ส ว นอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ที่ มี พ ฤติ ก รรมแบบผู นํ า แห ง การแลกเปลี่ ย น
(Transactional supervision) มักมองวาการดูแลใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธไดตามเปาหมาย
ตองแลกเปลี่ ย นกับรางวั ล บางครั้ง อาจารยจึง จํา เปน ตอ งเปลี่ย นพฤติ ก รรมและรู ปแบบการให
คําปรึกษาใหตรงกับความคาดหวัง ลักษณะการใหรางวัลที่จะเลือกใชตามสถานการณที่เกิดขึ้นใน
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแบงไดเปน 4 แบบ ดังนี้
 อาจารยที่ปรึกษาใหรางวัลแบบมีเงื่อนไข (Contingent Reward) โดยมีการกําหนดงานที่นิสิต
นักศึกษาตองทําอยางชัดเจน จะใหรางวัลหรือแรงจูงใจเมื่อไดผลงานตามคาดหวัง
 อาจารยที่ป รึก ษาใชอิท ธิพ ลโดยการลงโทษหรือ ใชม าตรการอื่น ๆ มาแกไ ขพฤติก รรม
หากนิสิตนักศึกษาทํางานไมดีหรือทํางานไมเปนไปตามมาตรฐาน (Passive Management
by Exception)
 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาใช อิ ท ธิ พ ลเหนื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาโดยเข า มาลงมื อ กํ า กั บ ดู แ ลงานที่ นิ สิ ต
นักศึกษาทําอยางเต็มที่ และใชมาตรการแกไขพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหแนใจวางานที่ทําจะ
สําเร็จดวยดีตามมาตรฐาน (Active Management by Exception)
 อาจารยที่ปรึกษาใชวิธีการเปนผูนําแบบปลอยเสรีเต็มที่ (Laissez-Faire Leadership) หรือ
"วางมือ" เพิกเฉย ไมใสใจทั้งผลการทํางานและตัวนิสิตนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาไมสนใจ
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
 อาจารยที่เห็นวาการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ (โดยเฉพาะปริญญาเอก) เปนการสอนขั้นสูง
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งตองใชเวลาและทํางานอยางทุมเทในทุกขั้นตอนของการวิจัย รวมทั้งตองดูแล
พฤติกรรมดานจริยธรรมในการทํางานดวย
 อาจารยที่เห็นวาการทําวิทยานิพนธคือ "การพัฒนาความสามารถดานการวิจัย" จะให
คําปรึกษาที่เนนระเบียบวิธีวิจัย
 อาจารยที่เห็นวาการทําวิทยานิพนธเปน "การขยายพรมแดนความรู" จะสนับสนุนใหนิสิต
นักศึกษาทําวิจัยเชิงวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้งและสรางสรรค
 อาจารยที่เห็นวาการทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการตอรอง (negotiated process) จะปรับ
วิธีการใหคําปรึกษาในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการทําวิทยานิพนธตามที่ตกลงกับนิสิต
นักศึกษา ลักษณะความสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาจึงเปลี่ยนแปลง
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) ซึ่งสรุปลักษณะความสัมพันธ
ดังกลาวไดดังตอไปนี้
 ผูใหคําปรึกษา (Advisor) : ผูมีประสบการณวิชาชีพซึ่งเต็มใจใหความรู ชวยแกปญหาทาง
เทคนิค เสนอทางเลือกที่ดีใหนิสิตนักศึกษา
 ครู (Teacher) สอนเทคนิคและทักษะการวิจัย
 พี่เลี้ยง (Mentor/Tutor) ผูใหการดูแลหรือพี่เลี้ยง
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 นาย (Master) ผูใหการฝกงาน
 ผูอํานวยการ (Director) เสนอความคิด ตัดสินใจหัวขอ วิธีการวิจัย
 ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูอนุเคราะห (Sponsor) ชวยใหนิสิตนักศึกษาเขาถึง
แหลงขอมูลหรือนักวิชาการในสาขาวิชาที่สนใจ จัดทรัพยากรและสิ่งจําเปนสําหรับงานวิจัย
ของนิสิตนักศึกษา
 ผูนําทาง (guide) เสนอแนะใหทําตารางเวลาการทํางานตามขั้นตอนการวิจัย
 นักวิจารณ (critic) ใหขอคิดเพื่อปรับปรุงแกไขวิธีดําเนินการวิจัย และรายงานผลการวิจัย
 ผูใหเสรีภาพ (freedom giver) ใหนิสิตนักศึกษาเปนผูตัดสินใจ สนับสนุนความคิดของนิสิต
 ผูใหการสนับสนุน (supporter) ผูประคับประคองอารมณและรักษาจริยธรรม ใหกําลังใจ
แสดงความใสใจ ทวงติงนิสิตนักศึกษาเมื่อจําเปน
 เพื่อน (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) บทบาทในฐานะนักวิชาการและนักวิจัยที่ทันสมัย เปนผูแสวงหาความรูและพัฒนา
ตนเองโดยใช ก ระบวนการวิ จั ย อย า งต อ เนื่ อ งสม่ํ า เสมอเพื่ อ ให มี ค วามรู ทั น สมั ย ก า วทั น ต อ
ความกาวหนาในศาสตรของตน
2) บทบาทในฐานะครู มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนผูที่มุงมั่นชี้แนะ อบรม สั่งสอน
และถ า ยทอดความรู รวมทั้ ง ชี้ นํ า ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแสวงหาความรู ด ว ยตนเอง จนสามารถทํ า
วิทยานิพนธที่มีคุณภาพไดสําเร็จตามศักยภาพ
3) บทบาทในฐานะตนแบบ ควรมีบุคลิกลักษณะ โลกทัศน และพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดี
ใหนิสิตนักศึกษายึดถือหรือเลียนแบบได
4) บทบาทในฐานะที่ปรึกษา ตองสามารถคิดวิเคราะห คิดเชิงวิพากษ สามารถใหขอคิดเห็น
ใหขอมูลปอนกลับ ชี้แนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธที่ถูกตองใหนิสิตนักศึกษาได โดยไมทําให
นิสิตนักศึกษาหลงทางหรือหลงประเด็น รวมทั้งตองเปนผูมีศาสตรและศิลปะในการใหคําปรึกษา
เปนอยางดี
5) บทบาทในฐานะผูมีความพรอมในการเปนที่ปรึกษา ตองมีความพรอม 3 ดาน คือ ความ
พร อ มด า นเวลาในการดู แ ลนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาอย า งใกล ชิ ด และต อ เนื่ อ งทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอก
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
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาดั ง กล า วไม มี สู ต รตายตั ว แต โ ดยทั่ ว ไปอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
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
ตํ า แหน ง งาน หรื อ ศึ ก ษาต อ หลั ง จบปริ ญ ญาโท/ปริ ญ ญาเอก เขี ย นคํ า รั บ รองที่ ดี ใ ห นิ สิ ต
นักศึกษาเพื่อใชสําหรับการสมัครงาน

John Hockey (1997) กลาวถึงงานที่ปรึกษา (supervisory crafts) สําหรับนิสิตนักศึกษาใน
หลักสูตรที่เนนการวิจัยวามีงานหลัก 2 ประการ กลาวคือ ในระยะแรก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ทําหนาที่บริหารจัดการทั่วไปเกี่ยวกับโครงการวิจัยของนิสิตนักศึกษา เริ่มตั้งแตชวยกําหนดหัวขอ
ขอบขายของการวิจัย ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการวิจัย ระเบียบวิธีและวิธีดําเนินการวิจัย เมื่อนิสิต
นักศึกษาเริ่มลงมือทําวิทยานิพนธแลว อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ถายทอดความรูและเทคนิคดานการ
วิจัยในเชิงปฏิบัติใหแกนิสิตนักศึกษา ซึ่งในการทําหนาที่ดังกลาว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอง
มีทักษะที่จําเปน 6 ประการ คือ
 การสรางความสัมพันธที่มีความสมดุล (balancing) ความสมดุลระหวางการทําหนาที่ให
ความชวยเหลือนิสิตนักศึกษากับการเปนผูตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธเปนคนแรก ความ
สมดุลระหวางการวิจารณติชม (criticism) กับการชวยเหลือ (assistance)
 การมองการณไกล (foreseeing) สามารถประเมินคุณลักษณะและคุณสมบัติที่จําเปนตางๆ
สํ า หรั บ การทํ า วิ จั ย ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และประเมิ น สถานการณ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได ใ น
กระบวนการทําวิจัย
 การบริหารเวลา (timing) สามารถบริหารจัดการเวลา กํากับดูแลกระบวนการทําวิจัยของ
นิสิตนักศึกษาใหเปนไปตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน รูขอจํากัด และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
 การวิจารณ (critiquing) รักษาคุณภาพมาตรฐานโดยไมจํากัดความคิดและการสรางสรรค
การวิจารณติชมในที่นี้หวังผลเชิงบวก ไมไดทําเพื่อใหนิสิตนักศึกษาทอถอย เปนการทาทาย
ใหนิสิตนักศึกษาหัดคิดและเขียนเชิงวิพากษ นําเสนอแนวคิดอยางเปนตรรกะ สามารถเขียน
รายงานและนําเสนอขอคนพบที่ตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
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 การใหขอมูล (informing) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองใหขอมูลในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ตองทํา และสิ่งที่ตองพบเมื่อทําวิทยานิพนธ ใหเห็นภาพของการทําวิทยานิพนธ
ทั้งกระบวนการตามสภาพความเปนจริง (realistic) โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ยังไมมี
ประสบการณวิจัย
 การแนะนํา (guiding) นิสิตนักศึกษาควรไดรับการแนะนําที่ชวยทําใหผลงานมีคุณภาพและ
ไดรับการพัฒนาความเปนนักวิชาการ (intellectual guidance) ขณะเดียวกันก็ควรไดรับการ
แนะนําใหเขาสูวงการวิชาชีพ (career guidance) ดวยการรวมทํา/นําเสนอผลงานวิจัย
ส ว น R. B. Winston และคณะ (อ า งใน สุวิ ม ล ว อ งวาณิช และนงลัก ษณ วิรั ช ชัย , 2546: 15)

ไดเสริมความจําเปนของการทําบทบาทดานตางๆ ของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสรางความสัมพันธที่
สมดุลในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธไวดังนี้
 เปนผูวิจารณที่ชางคิด ขณะเดียวกันก็เปนอาจารยที่ปรึกษาที่สรางสรรค
 เปนนายงานที่จริงจังเด็ดขาด ขณะเดียวกันก็เปนเพื่อนรวมงานที่สนับสนุนลูกศิษย
 เปนนักวิชาการที่ยึดเปนตนแบบได ขณะเดียวกันก็เปนผูชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ
 เปนผูที่เครงครัดตอระเบียบแบบแผน ขณะเดียวกันก็เปนผูที่รูวิธีหลีกเลี่ยงระบบ รูจักใช
ความเปนนักวิจัยที่มีความสามารถล้ําลึก และเปนครูที่มีบารมี

อยางไรก็ตามการทําหนาที่ดังกลาวมีปจจัยเกี่ยวของหลายดาน นักวิชาการหลายทานเห็น
ตรงกั น ว า นอกจากป จ จัย ด า นพื้ น ความรู ค วามสามารถของนิ สิ ต แล ว บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะและความ
ตองการของนิสิตนักศึกษายังสงผลตอความสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาใน
ดานตอไปนี้ (Marie desJardins, 1994)
 ขอบขายของการใหคําแนะนํา (Amount of direction) : นิสิตนักศึกษาบางคนตองการให
อาจารยที่ปรึกษา "ปอน" หัวขอวิจัย ชวย "เขียน" โครงรางวิจัย บางคนตองการทําทุกอยาง
ดวยตนเอง
 ความสัมพันธสวนตัวกับการใหกําลังใจ (Personal interactions and psychological support):
นิสิตนักศึกษาบางคนตองการปรึกษาเรื่องสวนตัว บางคนตองการเฉพาะเรื่องวิชาการ
 ขอบขายและรูปแบบการวิจารณติชม (Amount and type of criticism) : นิสิตนักศึกษาบาง
คนตองการใหอาจารยใหคําแนะนําทั่วไป บางคนตองการใหแจงเปนเรื่องๆ ใหชัดเจน
 ความถี่ในการปรึกษา (Frequency of interaction) : นิสิตนักศึกษาบางคนตองการพบ
อาจารยที่ปรึกษาบอยๆ บางคนตองการพบนานๆ ครั้ง

นอกจากนี้อาจารย ที่ ปรึ กษาวิทยานิพ นธยังมีความรับผิด ชอบต อนิสิตนั ก ศึก ษาในดาน
จริยธรรม (ethical responsibilities) ในฐานะนักวิชาชีพ กลาวคือ (1) อาจารยที่ปรึกษาตองเลือกทํา
สิ่งที่ดีที่สุดทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิตนักศึกษาในทุกสถานการณ (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
คณะกรรมการที่ ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ ซึ่ งอาจเปนบุคคลภายนอก และมหาวิ ทยาลั ยไม ได กําหนด
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 ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยไดมาจากความสามารถในการผลิต
ผลงานวิชาการที่มีคุณคาและมีความเปนเลิศทางวิชาการตามที่สังคมคาดหวัง อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจึงมีหนาที่รักษาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อใหนิสิตซึ่งเปนผูไดประโยชนโดยตรงจากการทํา
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 หนาที่และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในกระบวนการทําวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาทหลากหลายดังกลาวมาขางตน แตการทําบทบาท
ดังกลาวขางตนในกระบวนการทําวิทยานิพนธแตละระยะมีจุดเนนที่แตกตางกัน ขอคิดที่นาสนใจ
คือบัญญัติ 11 ประการสําหรับการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงระยะตางๆ ของ Richard James และ Gabrille Baldwin (1999) ที่ไดกลาวไวดังนี้
ระยะแรกของการใหคําปรึกษา
1) อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทเปนหุนสวน (partnerships) ทางวิชาการกับนิสิตนักศึกษา มี
ความรูความสนใจหัวขอวิจัยตรงกัน มีบุคลิกภาพที่ไปกันได และอาจตกลงกับนิสิตนักศึกษา
ใหตั้งอาจารยที่ปรึกษารวมหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติม
2) อาจารยที่ปรึกษาตองเรียนรูตัวตนของนิสิตนักศึกษา ประเมินเรื่องที่ตองชวยเหลือนิสิต
นักศึกษาอยางจริงจัง ทั้งดานวิชาการและดานจิตวิทยา-สังคม ตองสอบถามพื้นความรูเชิง
ทฤษฎีและทักษะของนิสิตนักศึกษาที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งสอบถาม
ความเขาใจระเบียบวิธีการวิจัย ทักษะเชิงเทคนิคที่จําเปน เชน การวิเคราะหสถิติ การใช
คอมพิวเตอร และทักษะการเขียน
3) อาจารยที่ปรึกษาตองรวมกําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการวิจัยกับนิสิตนักศึกษา
4) อาจารยที่ปรึกษาตองกําหนดความคาดหวังและเปาหมายการทํางานรวมกับนิสิตนักศึกษา
อยางมีเหตุผล รวมทั้งรูปแบบการใหคําปรึกษาที่จะใชรวมกัน เชน การใหคําปรึกษาแบบ
สั่งการหรือปลอยเสรีเต็มที่
ระหวางการดําเนินการวิจัย
5) อาจารยที่ปรึกษาตองสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาฝกเขียนรายงานตั้งแตตน ใหเสนอรายงาน
บอยครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
6) อาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูเริ่มกําหนดความถี่ของการใหคําปรึกษาและใหขอมูลปอนกลับ
(feedback) ที่มีคุณภาพสูง
7) อาจารยที่ปรึกษาตองใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยของภาควิชา
8) อาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูใหกําลังใจ สรางแรงบันดาลใจและจูงใจไมใหนิสิตนักศึกษา
ทอถอยหรือเบื่องานที่ทํา
9) อาจารยที่ปรึกษาตองใหความชวยเหลือปญหาดานวิชาการและสนใจปญหาสวนตัวของนิสิต
นักศึกษา
ชวงสุดทายของการใหคําปรึกษา
10) อาจารยที่ปรึกษาตองใหความสนใจอาชีพที่นิสิตนักศึกษาจะทําหลังสําเร็จการศึกษา
11) อาจารยที่ปรึกษาตองดูแลการทํารายงานวิจัยและการนําเสนอรายงานขั้นสุดทายใหเปนไป
ตามนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาและจริยธรรมของ
นักวิจัย
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เมื่ อ จํ า แนกบทบาทของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาในระยะต า งๆ เป น ระยะก อ นขออนุ มั ติ ทํ า
วิทยานิพนธ ระยะหลังไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ ระยะสอบวิทยานิพนธ และระยะหลังการ
สอบวิทยานิพนธ จะสรุปบทบาทหนาที่ไดดังนี้
3.2.1 การใหคําปรึกษาในระยะกอนขออนุมัติทําวิทยานิพนธ
สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรทําในการพบกับนิสิตนักศึกษาในครั้งแรกๆ คือ การ
เรียนรูนิสิตในความดูแล การทําความเขาใจธรรมชาติของการวิจัย และการวางแผนทํางานรวมกัน
กอนลงมือหาหัวขอวิทยานิพนธ การเขียนขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธหรือเคาโครงวิทยานิพนธ
(Thesis Proposal) และการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สรุปไดดังนี้
1) สํารวจความสนใจและเรียนรูนิสิต
เมื่ อ พบกั น ครั้ ง แรก อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ค วรเรี ย นรู แ ละทํ า ความเข า ใจนิ สิ ต
นักศึกษาในเรื่องตอไปนี้ (The University of Michigan, 2005; Craig Higson-Smith, 2000.)
• เปาหมายการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา: พื้นความรู ประสบการณ โครงการวิจัยที่สนใจ
• จุดแข็งและจุดออนของนิสิตนักศึกษา: ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยที่เคยทํา ทักษะจําเปนใน
การวิจัย เชน ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห ความสามารถดานสถิติ การใชภาษา
เปน ตน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายวิชาหรือการหาประสบการณที่จะชวยพัฒนาทักษะเพื่อ
กําจัดจุดออน
• รูปแบบการทํางาน (Work Style) ของนิสิตนักศึกษา: เรียนรูวิธีการทํางานของนิสิตนักศึกษา
และบอกลักษณะการทํางานของตนเองใหนิสิตนักศึกษารู รวมทั้งตกลงกันวาตองการการให
คําปรึกษาในรูปแบบใดระหวางการกํากับใกลชิดกับปลอยใหเปนอิสระ
• ทําความคาดหวังใหกระจาง (Clarifying Expectations): รวมกันกําหนดเรื่องตอไปนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเขาใจผิดหรือผิดใจกันในภายหลัง
 เปาหมายการวิจัย (Goals): ใหนิสิตนักศึกษาเขียนเปาหมายการวิจัย และทําตารางเวลา
การทํางาน โดยชี้ใหเห็นวาแมการทําวิจัยจะยากลําบากแตทาทายและไมพนวิสัยที่จะ
ทํ า ได ในขั้ น ตอนนี้ ทั้ ง สองฝ า ยควรตกลงตารางเวลาดํ า เนิ น งานและระดั บ ขั้ น ของ
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ (Milestone Plan for Completion) โดยกําหนด
ระยะเวลาตามสภาพความเปนจริงเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติและเปนเครื่องมือติดตามงาน
ใหสําเร็จตามความคาดหวัง
 ความเปนไปได (Feasibility) : ใหขอมูลและชวยวางแผนการศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษา
บรรลุเปาหมายของการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ เชน ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่ตองเรียนและที่ควรเรียน การฝกงาน/การฝกประสบการณวิชาชีพที่จําเปน
หรือปรับแผนการศึกษาใหมถาเห็นควร
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 วิธีการพบเพื่อใหคําปรึกษา (Meetings): ความถี่ของการนัดหมาย ชวงเวลาที่พบได
ขอจํากัดของเวลา เชน ภาระงานดานบริหาร ตกลงวิธีการนัดหมายและวิธีการติดตอที่
สะดวกทั้งสองฝาย เชน ใช e-mail ใหรายชื่ออาจารยคนอื่นที่จะพบไดกรณีฉุกเฉิน
 การใหคําติชม/ขอมูลปอนกลับ (Feedback): บอกวิธีการทํางานของอาจารยใหนิสิต
นั ก ศึ ก ษารู ล ว งหน า เช น เวลาที่ ต อ งการใช ใ นการอ า นงานนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา วิ ธี ก าร
วิพากษวิจารณ เชน ใหขอคิดกวางๆ หรือลงรายละเอียด ใหเขาใจถึงเจตนาดีของอาจารย
 รางขอเสนอโครงการ/รายงานวิทยานิพนธ (Drafts): ความสมบูรณ ความเรียบรอย และ
รูปแบบการพิมพงานที่สงใหอาจารยตรวจสอบ
 การตีพิมพและการนําเสนอผลงาน (Publishing and Presenting): ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการพิมพ วารสารวิชาการที่ควรสงผลงานไปตีพิมพ การประชุมวิชาการใน
สาขาวิชาที่ควรเขารวมประชุม ในบางกรณีอาจจําเปนตองตกลงวิธีการระบุชื่อเจาของ
ผลงานถาวิทยานิพนธที่นิสิตนักศึกษาทําเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยที่อาจารยไดรับ
ทุ น สนั บ สนุ น หรื อ มี ข อ กํ า หนดของมหาวิ ท ยาลั ย ให ร ะบุ ชื่ อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ
 ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property): ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องวิ ท ยานิ พ นธ ข อ มู ล ที่ ร วบรวมเพื่ อ การวิ จั ย และ
ผลประโยชนที่เกิดจากการวิจัย (ถามี)

หลังจากนั้นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรทําความเขาใจธรรมชาติของการวิจัย โดย
ชี้แจงใหนิสิตนักศึกษารูวาการทําวิทยานิพนธเริ่มจากการมีแนวคิดกวางๆ หรือเลือกประเด็นปญหา
ที่สนใจแลวจํากัดขอบเขตใหแคบลงจนไดคําถามการวิจัย จากนั้นจึงเลือกระเบียบวิธีการวิจัยที่ชวย
ใหคําตอบของการวิจัย แลวจึงเริ่มเขียนขอเสนอโครงการวิจัยหรือโครงรางวิทยานิพนธ ในขั้นตอนนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองทําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจธรรมชาติของการวางแผนวิจัยวาเปน
กระบวนการคิดทบทวนไปมาเพื่อเขียนคําถามการวิจัยใหรัดกุมและพิจารณาเลือกใชระเบียบวิธีการ
วิจัยที่ดีที่สุดตามแผนภูมิขางลางนี้
แนวคิดหรือ
ประเด็นปญหา
กวางๆ
(Idea or broad
topic area)

เลือกปญหา/ตั้ง
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
วิทยานิพนธควรทําใหนิสิตนัก ศึกษาตระหนักวาการเขียนโครงรางวิทยานิพนธเร็วเกินไปเปน
อันตรายและเสียเวลาโดยใชเหตุ นิสิตนักศึกษาจะตองไมเริ่มเขียนโครงรางวิทยานิพนธจนกวาจะได
อานเอกสารและงานวิจัยที่ไดคนความาอยางกวางขวาง ไดรวบรวมขอคิดเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่
สนใจจากนักวิชาการและนักวิจัย และใชเวลาคิดใครครวญเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําวิจัยและระเบียบวิธี
วิจัยที่จะใชมาแลวอยางรอบคอบ
2) กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ
เรื่องยากที่สุดในการใหคําปรึกษา คือ การเลือกหัวขอวิทยานิพนธ บางครั้งอาจารยที่ปรึกษา
อาจต อ งชั่ ง ใจว า จะเป น ผู กํ า หนดหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ใ ห เ พราะเห็ น ว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษายั ง ด อ ย
ประสบการณ หรือจะใหนิสิตนักศึกษาตัดสินใจเลือกประเด็นปญหาและหัวขอวิทยานิพนธดวย
ตนเอง ปญหาสําคัญคือการที่นิสิตนักศึกษาไมมีความคิดเลยวาจะทําวิทยานิพนธเรื่องอะไร หรือไม
แนใจวาอาจารยจะเห็นดวยกับเรื่องที่สนใจ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงควรใหคําปรึกษาใน
ลักษณะที่จะชวยใหนิสิตนักศึกษามีความมั่นใจและเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาจ
แบงเปนขั้นตอนดังนี้ (James E. Mauch and Namgi Park, 2003: 42-43)
ระยะที่หนึ่ง ขั้นสํารวจ (exploratory phase): หากนิสิตนักศึกษายังไมมีหัวขอที่สนใจ อาจารย
ที่ปรึก ษาควรช ว ยหาหัว ข อ ที่ นา ศึกษา โดยให ข อมู ล เกี่ย วกั บสถานภาพงานวิจั ยในสาขาวิ ช า
ปญหาสําคัญ แหลงศึกษาและวิธีการคนควา เชน การคนขอมูลทาง electronic-assisted literature
เพื่อรวบรวมงานในประเด็นปญหา (problem area) หลักๆ สําหรับเลือกหัวขอวิจัย และควรให
คําแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานวิทยานิพนธที่คาดหวังสําหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก
ระยะที่สอง เนนปญหาการวิจัย (problem focus): นิสิตนักศึกษาอาจเลือกหัวขอได 2-3 หัวขอ
หรืออาจมีประเด็นปญหาที่สนใจมากกวาหนึ่งเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาควรชวยนิสิตนักศึกษา
พิจารณาความสําคัญของแตละเรื่อง โดยการใหทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ระยะที่สาม กําหนดคําถามและสมมุติฐานการวิจัย: ใหนิสิตนักศึกษาลองเขียนคําถามและ
สมมุติฐานการวิจัยมาใหเพื่อนและอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา อาจารยที่ปรึกษาไมควรชี้นําเกินไป
แตควรสรางบรรยากาศความรวมมือ (cooperative helpfulness) ชวยนิสิตนักศึกษาทําความ
กระจางเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาและจํากัดขอบขายของงาน

การเลือกหัวขอหรือปญหาการวิจัยที่ดีตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางเกณฑ 3 ดาน คือ
เกณฑสวนบุคคล (Personal Consideration): นิสิตนักศึกษาสนใจปญหาที่เลือกศึกษาโดย
ปราศจากอคติหรือความลําเอียง มีความรูความสามารถดานวิชาการและงานวิจัยเพียงพอที่จะ
ศึกษาปญหา สามารถหาแหลงขอมูลและเครื่องมือการวิจัยที่จําเปน ตลอดจนมีเวลาและมีเงินทุน
เพียงพอที่จะทําวิจัยในเรื่องดังกลาว
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เกณฑดานวิชาการ (Academic Consideration): ปญหาการวิจัยมีความสําคัญ ตรงกับสาขาวิชาที่
ศึกษา เปนงานวิจัยที่จะสรางองคความรูใหมหรือขยายพรมแดนความรูใหสาขาวิชา สงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาการ เปนงานวิจัยที่จะสรางหรือพัฒนาระเบียบวิธีการ/เครื่องมือการวิจัยใน
สาขาวิชา สามารถหาทรัพยากรและการสนับสนุนดานวิชาการ ไมขัดนโยบายของภาควิชา คณะ
และมหาวิทยาลัย มีขนาดโครงการและขอบขายของการวิจัยพอเหมาะที่จะทําสําเร็จไดภายใน
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑดานสังคม (Social Consideration): ขอคนพบจากการวิจัยเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม
ชุมชนเฉพาะแหง หนวยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ หัวขอการวิจัยไมซ้ําซอนกับงานวิจัยของ
ผูอื่น และนักวิชาการ/นักวิจัยสามารถนํางานวิจัยที่ศึกษาไปคนควาตอใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นได

3) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนงานที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับการเขียน
โครงรางวิทยานิพนธและการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ แตนาสังเกตวานิสิตนักศึกษาสวนใหญ
มักทํางานในสวนนี้ไดไมดีที่สุด เชน สรุปประเด็นจากเอกสารตางๆ มาเขียนตอกันโดยไมมีการสรุป
หรือสังเคราะหกรอบแนวคิดที่จะนํามาใชในการวิจัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะชวยนิสิต
นักศึกษาไดโดยการแนะนํารายชื่อเอกสารที่ควรอานและใหตัวอยางที่ดีของการเขียนสรุปและ
สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทางใหนิสิตไดศึกษา อาจารยที่ปรึกษาชวยนิสิต
นักศึกษาในขั้นตอนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้ (Izabel Soliman, 1999.)
• กํากับ (monitor) การทบทวนเอกสารและงานวิจัยเพื่อใหแนใจวา
 นิสิตนักศึกษาเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่จะทําวิทยานิพนธ
 นิสิตนักศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากหลายแหลง
 นิสิตนักศึกษามีขอสรุปประเด็นที่มีผูศึกษาแลวและประเด็นที่ยังไมมีผูศึกษาในเรื่องที่จะ
วิจัย
• สํารวจกรอบแนวคิดของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
 ใหนิสิตนักศึกษาเขาใจวาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยไมใชการสรุปยอเอกสารหรือ
รายงานตางๆ มาเรียงกัน แตเปนกระบวนการที่จะชวยใหนิสิตนักศึกษาไดคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบงานวิจัยและเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
• ชวยแกปญหาและกําหนดขอบขายของการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
 ระบุระยะเวลาที่จะรวบรวมเอกสาร
 เลือกงานที่เปนตัวแทนของเรื่องที่ศึกษา ไมจําเปนตองศึกษางานทุกชิ้นอยางละเอียด
 กําหนดเกณฑการเลือกงานที่เกี่ยวของ
 ทําความกระจางเกี่ยวกับหัวขอการวิจัยซึ่งจะชวยใหมีจุดเนนในการคนความากขึ้น

39
• สนับสนุนใหคนควาดวยการคิด/เขียนแบบไตรตรอง (reflective/writing approach) โดยใหนิสิต
นักศึกษา
 สรุปยอเรื่องที่ไดเรียนรูจากการคนควาเอกสาร
 เขียนขอคิดที่จะตองทบทวนหรือหาขอมูลเพิ่มเติม
 ระบุวาการคนควาทําใหเปลี่ยนความเขาใจเรื่องที่ศึกษาหรือไม และจะเปลี่ยนเนื้อหา
งานวิจัยอยางไร
• ทบทวนเอกสารเชิงวิพากษเพื่อใหนิสิตนักศึกษาแสดง
 จุดเนนที่จะนํามาใชกับงานวิจัยในเชิงทฤษฎี วิธีการวิจัย และผลผลิต (outcomes)
 เปาหมายที่ควรทําการประเมินเชิงวิพากษ และสังเคราะหงานวิจัยที่ทํามาแลว
 ความครอบคลุมงานวิจัยและเอกสารหลักในเรื่องที่ศึกษา
 การสรางกรอบแนวคิดและ/หรือระเบียบวิธีการวิจัยจากเอกสารและงานวิจัยที่ทบทวน

4) ออกแบบและกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย
สิ่งจําเปนในขั้นตอนนี้คือความเขาใจของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนดําเนินการวิจัย
ในขั้น ตอนต า งๆ ตั้ง แต ต น ไปจนถึ ง การสรุป อภิป รายผลและใหขอ เสนอแนะสํา หรับ การวิจัย
กับ ความรู ใ นระดั บ ใชก ารได เ กี่ย วกั บ ระเบีย บวิธีก ารวิจั ย ทั้ ง เชิง ปริ ม าณและคุณ ภาพแต ล ะวิธี
นิสิตนักศึกษามักมีปญหาเลือกระเบียบวิธีที่ไมเหมาะสมกับปญหาการวิจัย ตองการใชระเบียบ
วิธีก ารวิจัยที่ ไมเคยศึกษาในรายวิชามากอนแตห วังพึ่งอาจารยที่ปรึกษาใหชี้นํ าการวิจัยไปตาม
ขั้นตอน อยางไรก็ตามอาจารยที่ปรึกษาตองไมลืมวาการทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการที่ชวยให
นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู สิ่งที่ควรทํา คือ ใหโอกาสนิสิตนักศึกษาไปศึกษาหนังสือตําราวาดวย
ระเบียบวิธีการวิจัย ปรึกษาอาจารยที่เชี่ยวชาญ หรือกําหนดใหไปเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหากจําเปน
ไมควรปลอยใหดําเนินการวิจัยตอไปโดยยังไมมีความรูความเขาใจเพียงพอ เพราะหากทําผิดพลาด
อาจสายเกินไปที่จะแกไขในภายหลัง
5) พัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ (Research Proposal)
โครงรา งวิ ท ยานิพ นธ ที่ ดี เ ป น กุญ แจสํา คั ญ ของการทํา วิจัย S. Joseph Levine (2005)
ใหขอคิดวาโครงรางวิทยานิพนธควรประกอบดวยเนื้อหา 3 บทแรกของรายงานการวิจัย คือหลักการ
และเหตุผล การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และวิธีดําเนินการวิจัย และกอนลงมือ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาควรใหนิสิตนักศึกษาตรวจสอบตนเองในประเด็น
ตอไปนี้
 ฉันไดอานและวิเคราะหงานวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่ศึกษาประเด็นปญหาเดียวกับหัวขอของฉันแลว
 ฉันไดศึกษาตัวอยางโครงรางวิทยานิพนธของคนอื่นๆ ที่ศึกษาประเด็นปญหาที่ฉันทําหรือ
ใกลเคียงกันแลว
 ฉันเขาใจระเบียบวิธีและขั้นตอนดําเนินการวิจัยตางๆ ที่จะใชในวิทยานิพนธเปนอยางดี
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 ฉันมีความสามารถที่จะทําวิจัยตามขั้นตอนทุกขั้น
 ฉันไดเลือกพื้นที่ที่จะศึกษา กลุมตัวอยางของการวิจัย และไดศึกษาความเปนไปไดแลว
 ฉันมีแรงจูงใจและมุงมั่นที่จะทําวิจัยในหัวขอวิทยานิพนธเรื่องนี้

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

1) ชื่อวิทยานิพนธที่คาดวาจะใชคืออะไร จะเรียกวิทยานิพนธของตนเองวาอะไร
2) นิสิตนักศึกษาตองการทําอะไร เมื่อทําเสร็จแลวจะไดความรู แนวปฏิบัติ หรือขอคิดอะไรบาง
(ในขั้นนี้ไมจําเปนตองอยูในกรอบของทฤษฎี)
3) ถา จะทํ าสิ่ งที่ ต อ งการให เ สร็ จต อ งมี ขั้น ตอนอะไรบ าง วางขั้ น ตอนเปน ลํ าดั บได อย างไร
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวิจัยอะไรบาง เพราะเหตุใด
4) นิสิตนักศึกษาคิดวาตองการความชวยเหลืออะไรบางหากจะทําสิ่งที่ตองการ เมื่อไร จะหา
ความชวยเหลือเหลานั้นไดอยางไร
5) โครงการวิจัยที่จะทําไปเกี่ยวของกับคนอื่นนอกจากตนเองหรือไม อยางไร ใหคนเหลานั้นทํา
อะไร นานแคไหน ตองการคําอนุญาตเปนกรณีพิเศษหรือไม
6) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลงมือทําสิ่งที่เสนอ จะเริ่มอยางไร การใชเวลาในแตละวันตั้งแตตนจนจบ
งานวิจัยจะเปนอยางไร
7) เหตุใดจึงคิดวาจะสามารถแสดงใหเห็นไดวาไดทําสิ่งที่เสนอเสร็จลุลวงแลว จะพิสูจนใหคน
อื่นเห็นไดอยางไร

นิ สิต นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ญ หาในการเขีย นโครงรา งวิท ยานิพ นธส ว นใหญ มั ก จะลงมื อเขีย น
ขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธเร็วเกินไปโดยไมไดใชเวลาคิดและคนควาประเด็นปญหาที่สนใจ
อยางเพียงพอ งานที่นําเสนอจึงไดรับการแกงานหลายครั้งจนอาจรูสึกทอถอย อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจึงควรใหคําแนะนําและกํากับดูแลใหศึกษาคนควาเรื่องที่จะทําการวิจัยจนมีความรู
ความเขาใจเปนอยางดีเสียกอนลงมือเขียนโครงรางวิทยานิพนธ ขณะเดียวกันก็ควรใหตัวอยาง
รูปแบบและวิธีการเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่ดีที่แสดงใหเห็นการเขียนที่มีความเปนเหตุเปนผล
อยางเชื่อมโยงกัน มีเครื่องมือใหนิสิตนักศึกษาไดประเมินทักษะการเขียนและการใชภาษาของตน
เพื่อไปพัฒนาทักษะที่จําเปน นอกจากนี้ตองระลึกวาเอกสารโครงรางวิทยานิพนธเปนผลงานของ
นิสิตนักศึกษา เมื่อตรวจงาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจชวยแกไขสํานวนภาษาไดบาง แตไม
ควรเอาสํานวนของตนไปเขียนใหแทน
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6) ขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ (ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปน
กรรมการดวย) มีหนาที่หลักในการประกันคุณภาพงานวิจัยและพิจารณาความพรอมของนิสิต
นักศึกษาที่จะลงมือดําเนินการวิจัยในสาขาวิชา โดยปกติ จะมีบทบาทดังตอไปนี้
 ใหขอแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัย
 ใหค วามเห็น ชอบขอ เสนอโครงรา งวิท ยานิพ นธข องนิสิตนัก ศึก ษาซึ่ง จะเปรีย บเสมือ น
"พิมพเขียว" ของการวิจัย
 ตัดสินคุณภาพงานเขียนของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนเนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียน การใช
ภาษา การออกแบบวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
 ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มเติมความรูและทักษะที่จําเปนในการทําวิทยานิพนธ
 ใหความเห็นชอบรูปแบบการนําเสนอรายงานการวิจัยตามที่นิสิตนักศึกษาเสนอ หากเปน
รูปแบบที่ไมเปนไปตามคูมือของมหาวิทยาลัยตองพิจารณาเปนพิเศษ
 ดูแลใหไมมีการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและไมขัดตอจริยธรรมหรือนโยบายมหาวิทยาลัย

ขอนาสังเกต คือ หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธที่จะไดรับการอนุมัติตองมี "ความใหม"
สามารถดําเนินการได (manageable) และเปนงานที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ที่สําคัญ คือ มีคุณคาในเชิงวิชาการและ/หรือสรางองคความรูใหแกสาขาวิชาในระดับหนึ่ง แสดงให
เห็นความเปนนักวิชาการของนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอกตองแสดง
ใหเห็นความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเอง แสดงใหเห็นความสามารถในการเลือกใชระเบียบ
วิ ธี ก ารวิ จั ย ได อ ย า งเหมาะสม กั บ เป น ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพในการแสวงหาคํ า ตอบป ญ หาโดย
กระบวนการวิ จั ย และกระบวนการทางป ญ ญา โดยปกติ คณะกรรมการจะประเมิ น คุ ณ ค า ของ
วิทยานิพนธในเชิงวิชาการจากประเด็นตอไปนี้ (Gordon B. Davis, 2004)
 ความสําคัญของคําถาม ปญหา หรือสมมุติฐานการวิจัย หัวขอวิทยานิพนธควรเปนเรื่องใหม
ที่มุงอธิบาย แกปญหา ตรวจสอบหรือตรวจซ้ําคําถาม ปญหา หรือสมมุติฐานการวิจัย โดย
พิจารณาไดจากการวิเคราะหขอมูล การตีความขอมูล การออกแบบวิจัย หรือการกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การใชทฤษฎีในกระบวนการวิจัย ดําเนินการวิจัยบนฐานทฤษฎี (theory-based) โดยทฤษฎี
ที่ใชอาจเปนทฤษฎีในสาขาวิชาที่ศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
 การไดขอคนพบใหมหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้น ขอคนพบที่ไดจากวิทยานิพนธอาจทําให
มีขอมูลหลักฐานเพิ่มเติมที่จะหาคําตอบสําหรับประเด็นปญหาที่ยังมีขอขัดแยงกัน หรือเพิ่ม
ความนาเชื่อถือใหยอมรับหรือปฏิเสธความคิดความเชื่อที่มีอยูเดิม
 การใช ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ใหม ห รื อ ปรั บ ปรุ ง ขึ้ น เพื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห ห รื อ ตี ค วามข อ มู ล
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใชชวยใหไดขอมูลสําคัญที่เพิ่มองคความรูในสาขาวิชา
 การสรางแนวคิดหรือทฤษฎีใหม หรือพัฒนาใหดีขึ้น เพิ่มความแข็งแกรงดานองคความรู
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 การออกแบบหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือแนวคิดใหม เปนการนําเสนอผานกระบวนการ

ตรรกะ (reasoning) หรือการพิสูจนในสถานการณจริง

นิสิตนักศึกษาจะมีความเครียดมากในขั้นตอนนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงควรทํา
ความเขาใจจุดมุงหมายและเจตนาที่ดีของการสอบโครงรางวิทยานิพนธซึ่งเปนการทําความเขาใจ
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
บริ ห ารและกํ า กั บ ดู แ ลให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาดํ า เนิ น การวิ จั ย ไปตามขั้ น ตอนที่ เ สนอในโครงร า ง
วิทยานิพนธ และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ในชวงนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรใหนิสิต
นักศึกษาเขียนรายงานความกาวหนา (Progress Report) เปนลายลักษณอักษรซึ่งอาจควบคูกับการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธควรประกอบดวย
วัตถุประสงค ผลการดําเนินการวิจัยในชวงที่ผานมา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและการแกไข
การดําเนินงานวิจัยที่จะทําตอไป ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองประเมินผลความกาวหนา
ในการทําวิ ทยานิ พ นธ ทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น รวมทั้ง ควรชี้ แ นวทางในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นใหนิสิตนักศึกษาดวย
2) ตรวจแกไขรายงานวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาที่ดูแลใหรายงานที่เขียนไดมาตรฐาน ดวยการประเมิน
การเขียนรายงานวิทยานิพนธในภาพรวมเพื่อดูตรรกะ (logic) ของงาน อานรายงานวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณเพื่อใหคําวิจารณครั้งสุดทาย วิพากษวิจารณ/ใหขอมูลปอนกลับที่สรางสรรคเกี่ยวกับ
รูปแบบ โครงสราง การตั้งประเด็นโตแยง การวิเคราะห ฯลฯ อาจารยที่ปรึกษาควรใหนิสิตนักศึกษา
วางแผนการเขียนวิทยานิพนธบทตางๆ จนไดรายงานฉบับสมบูรณ และใหเรียนรูวาสิ่งสําคัญที่สุด
ในการเขียนรายงานวิทยานิพนธ คือ "ความชัดเจน" (clarity) โดยนิสิตนักศึกษาตองรูวาเขียนรายงาน
วิจัยเสนอกลุมใด และเมื่อนิ สิตนักศึกษาสงรางรายงานวิจัย อาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบวา
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รายงานวิจัยที่นิสิตนักศึกษาเขียนตอบประเด็นเจ็ดประการขางลาง และใหขอสังเกตไปทบทวน
แกไขใหมในประเด็นตอไปนี้







ทําวิจัยเรื่องอะไร
เหตุใดจึงเลือกศึกษางานวิจัยเรื่องนี้
เกิดอะไรขึ้นบางในการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยมีความหมายในเชิงทฤษฎีอยางไร
ผลการวิจัยมีความหมายในเชิงปฏิบัติอยางไร
ประโยชนสําคัญๆ ที่ผูอานไดรับคืออะไร
 มีสิ่งใดบางที่ยังหาคําตอบไมได

สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการใหคําปรึกษา 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) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเป น ผู กํ า หนดแนวทางการแก ไ ขป ญ หาและรู สึ ก ว า วิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการ
แกปญหานั้นเปนวิธีที่ถูกตอง
2) อาจารยที่ปรึกษาเกิดความรูสึกวานิสิตนักศึกษาไมสามารถคิดหาทางสรางสรรคงานของ
ตนเองไดและไมสามารถควบคุมกระบวนการทํางานดวยตนเองใหสําเร็จได
3) อาจารยที่ปรึกษาพอใจในความคิดของตนเองมากกวาความคิดที่เสนอโดยนิสิตนักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาตองดูแลใหเขียนวิทยานิพนธใหเสร็จตามกําหนดเวลา แตนาสังเกตวา
นิสิตนักศึกษามักใชเวลาเขียนนานกวาที่คาด สิ่งที่จะชวยได คือ การกระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดและ
เขียนตลอดเวลามากกวาใชเวลาคิดนานๆ แลวจึงเขียน แนะนําหนังสือที่ควรอานเกี่ยวกับวิธีการ
เขียนรายงานวิทยานิพนธ กําหนดใหสงรางรายงานเปนระยะ หาวิธีการใหนิสิตเรียนรูมาตรฐานที่
คาดหวัง ซึ่งในกรณีหลังนี้ อาจารยที่ปรึกษาอาจชวยไดโดยการใหคําติชมดวยความหวังดี มีความ
เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ชี้ใหเห็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาทําไดดีและอธิบายเหตุผล หากให
แกไข ก็ควรระบุใหชัดเจนวาใหแกไขที่ใด เพราะเหตุใด และประเด็นที่ตองมีในรางที่แกไขใหม
S. Joseph Levine (2005) ใหขอสังเกตและขอแนะนําในการเขียนรายงานวิทยานิพนธวา
 นิสิตนักศึกษาที่มีปญหาเขียนรายงานวิทยานิพนธสวนใหญมักคิดวาตองเริ่มเขียนรายงาน
บทที่ 1 กอนแลวเขียนเรียงตามบท ที่จริงควรเริ่มเขียนรายงานสวนที่นิสิตนักศึกษาคิดวา
นาสนใจและเขียนไดดีที่สุดกอน และควรอานรายงานวิทยานิพนธที่มีวิธีการเขียนและมี
ระบบการนําเสนอที่ดีกอนสัก 2-3 เลม

44
 นิสิตนักศึกษาสวนใหญมีปญหาดานทักษะการใชภาษา เชน ใชคําหลายคําในความหมาย
เดียวกัน ควรใหนิสิตนักศึกษาใชประโยชนจากการนิยามศัพท/คําที่ใชในการวิจัย และใชคํา
เดียวกันทุกครั้งเพื่อไมใหเกิดความสับสน นอกจากนี้ยังใชภาษาคลุมเครือ ไมชัดเจน ซึ่งนิสิต
นักศึกษาบางคนหวังพึ่งอาจารยที่ปรึกษาใหตรวจแกไขภาษาในรายงานใหดวย อยางไรก็ตาม
ยั ง มี ข อ ถกเถี ย งกั น อยู ถึ ง แม ว า มหาวิ ท ยาลั ย ส ว นใหญ จ ะมี ห ลั ก การว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เปนผูรับผิดชอบการเขียนรายงาน อาจารยที่ปรึกษามือใหมที่ยังมีนิสิตนักศึกษาในความดูแล
ไมมากนักอาจมีเวลาตรวจภาษาและคําผิดให แตอาจารยที่ปรึกษาอาวุโสจะเห็นวาสิ่งสําคัญกวา
คือการดูแลใหรายงานวิทยานิพนธเปนที่ยอมรับไดในทางวิชาการ/วิชาชีพ จึงเนนการให
คําปรึกษา/ดูแลมาตรฐานการดําเนินการวิจัยใหถูกตองตามหลักวิชามากกวาตรวจคําผิดและ
สํานวนภาษา อยางไรก็ตามสิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาชวยนิสิตนักศึกษาไดคือการชี้จุดออนใน
การเขียนและใหตัวอยางรายงานวิทยานิพนธที่ดี เพื่อที่นิสิตนักศึกษาจะไดไมประสบปญหา
ภายหลังเมื่อตองเสนอรายงานใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือมหาวิทยาลัย หรือเมื่อ
ตองเขียนบทความวิชาการไปตีพิมพเผยแพร
 ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจรายงาน โดยอาจตกลงกันวาจะใหสงงานทีละบท หรือ
สงรายงานทั้งเลม ใหเพื่อนนิสิตนักศึกษาอาน/วิจารณ และแกไขงานใหเรียบรอยกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

การเขียนรายงานการวิจัยใหถูกตอง ชัด เจน และสื่อ ความหมายไดตามสิ่งที่ไ ดพ บจริง
มีความสําคัญตอการประเมินคุณภาพของงานวิทยานิพนธ นอกจากทักษะดานการวิจัยและการคิด
วิเคราะห อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงควรแนะนําใหนิสิตนักศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นิสิตนักศึกษาที่ออนภาษาอังกฤษอาจจับใจความจากเอกสารตนฉบับไม
ถูกตองซึ่งเปน อันตรายในทางวิชาการหากมีการนํ าไปอางอิงและสงผลตอความนาเชื่อถือของ
วิทยานิพนธเลมนั้น นอกจากนี้ยังมีปญหาในการเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษ แมนิสิตนักศึกษาจะไป
จางมืออาชีพใหแปล แตบอยครั้งพบวาใชศัพททางวิชาการไมถูกตองทําใหตองเสียเงินเปลา ดังนั้น
แมอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมจําเปนตองตรวจคําผิดและสํานวนภาษาทั้งเลม แตควรไดอาน
งานกอนสงดวยเพราะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีชื่อและลายเซ็นของตนปรากฏในรายงาน
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
 นําเสนอรายงานโดยใช เวลาอธิบายระเบี ยบวิ ธีการวิ จัย มากเกินไปจนไม มีเวลากลา วถึ ง
ขอสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ตั้งทาไมรับฟงความเห็นของคณะกรรมการ ควรเปน "ผูฟง" ที่ดี พยายามจับประเด็นเพื่อ
อธิบาย มีจุดยืน ไมคลอยตามไปทุกเรื่อง โดยระลึกวาคนที่รูและเขาใจกรอบแนวคิดและ
เนื้อหาที่นําเสนอในวิทยานิพนธดีที่สุด คือ นิสิตเจาของผลงาน
 ไม จ ดประเด็ น ต า งๆ ที่ ค ณะกรรมการเสนอแนะ/ให แ ก ไ ขเพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง รายงาน
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

3.2.4 การใหคําปรึกษาระยะหลังการสอบวิทยานิพนธ
หลังการสอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่สําคัญอีก 2 ประการ คือ ดูแลใหนิสิต
นั ก ศึ ก ษาแก ไ ขรายงานตามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการและส ง รายงานวิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด กับดูแลใหนิสิตนักศึกษานําสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไป
เขียนเปนบทความหรือเผยแพรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาอาจไม ท ราบวิ ธีก ารเขี ย นบทความวิ จัย หรื อ บทความ
วิชาการและบทคัดยอตามแบบที่วารสารตางๆ กําหนด อาจารยที่ปรึกษาจึงควรใหมีโอกาสฝกเขียน
บทความแบบตางๆ ใหเขาใจความแตกตางระหวางบทความทั่วไป เชน บทความลงหนังสือพิมพ
บั น ทึ ก ประจํ า วั น กั บ บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารในประเทศ (ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารตางประเทศระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ รวมทั้ งควรแนะนําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจความสํ าคัญของการเขี ยนบทคัดยอ
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(abstract) ทั้งนี้ สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2544: 161-172) ใหความเห็นวาบทคัดยอตองสั้นกระชับแต
ไดใจความครบถวนวา "ทําไมจึงทํางานวิจัยเรื่องนี้" "ทําอะไร" "ทําอยางไร" และ "ไดผลอะไรบาง"
เนื่องจากบทคัดยอมีหนาที่
"ทําใหคนอานรูวา paper นี้เกี่ยวกับอะไร เพื่อใหเขาตัดสินใจไดวาเขาตองการอาน
รายงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) หรือไม บทคัดยอเปนการ 'ยอความ' ของรายงานวิจัยฉบับเต็ม
จึงตองมีขอมูลพียงพอที่จะทําหนาที่นี้อยางสมบูรณ"

เมื่อนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิจัยเสร็จแลว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งและความสมบู ร ณ ข องบทความ ให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล ง สนั บ สนุ น ค า ใช จ า ย
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงเผยแพร เชน การประชุมวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หนวยงาน
ที่สนับสนุนการการตีพิมพผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษา รายชื่อวารสารทางวิชาการที่สําคัญใน
สาขาวิชา ซึ่งหากเปนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตควรใหรายชื่อวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (peer review) กอนการตีพิมพ ตลอดจนให
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการติดตอหนวยงาน/บรรณาธิการวารสารที่รับเผยแพรวิทยานิพนธ และ
หาทางสนับสนุนใหไดรับการตีพิมพหรือนําเสนอที่ประชุมวิชาการตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม จะเห็ น ว า อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ มี บ ทบาทและหน า ที่ สํ า คั ญ ในทุ ก
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
กับอาจารยที่ปรึกษา ในขั้นตอนนี้อาจารยตองเปนฝายเริ่ม (proactive) วางขอตกลงของการให
คําปรึกษา ทําความเขาใจความคาดหวังและวิธีการเรียนของนิสิตนักศึกษา ศึกษาความตองการ
การดูแลเอาใจใส (pastoral needs) การสรางความเปนมิตรและความไวใจจะงายขึ้นถาใหนิสิต
นักศึกษาติดตอไดสะดวก ใหรูวาสามารถพูดคุยอยางเปดอกเรื่องการเรียน อาจารยที่ปรึกษาจึงทํา
หนาที่เหมือน "ครูฝกการเรียน" (learning coach) เปนเพื่อนรวมเรียน (learning partnership) ที่ให
เกียรติ ไววางใจกัน
ขั้นตอนแรก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแนะนําและชี้ชองทางใหนิสิตนักศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงที่เหมาะสม สิ่งสําคัญคืออาจารยที่ปรึกษาควรใหกําลังใจและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหนิสิตนักศึกษาไดฝกทักษะการวิเคราะหและการคิดเชิงวิพากษเพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษาเลือก
หัวขอการวิจัยและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนที่สอง ใหนิสิตนักศึกษารูจักนักวิชาการทองถิ่น ชาติ และนานาชาติเพื่อจะไดเขาถึง
รายงานที่ยังไมตีพิมพและความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจ ไดมีโอกาสพบพูดคุย
ขอความรูคําแนะนําจากนักวิชาการชั้นนําในวงการ สองขั้นตอนแรกนี้ชวยใหนิสิตนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาประเมินชองโหวขององคความรูในหัวขอซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสราง
โครงการวิจัยที่ดี
ขั้นตอนที่สาม ฝกใหนิสิตนักศึกษามีความรูทักษะดานระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม และใน
กรณีที่สมควร ใหโอกาสเขามารวมงานกับแหลงทุน เชน โรงงานเอกชน และดวยกระบวนการ
อภิปรายและประเมินผลอยางตอเนื่อง การใหคําปรึกษาที่ดีการจัดทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการ
เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหทางสถิติ นิสิตนักศึกษาจะสามารถออกแบบและดําเนินการวิจัย
ของตนเองได
ขั้นตอนที่สี่ ซึ่งเปนขั้นตอนการเขียนรายงาน จึงเปนการใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาที่จะ
ทบทวนแผนงานทําวิทยานิพนธ แกไขปรับปรุงรายงานการวิจัยเบื้องตนและใหขอมูลยอนกลับ
ในเวลาอันควร
ขั้นตอนสุดทาย อาจารยที่ปรึกษาจะทําบทบาทเปนพี่เลี้ยง (mentor) เชน แนะนําและเลือกวารสาร
ที่ควรตีพิมพบทความที่เกี่ยวกับงานของนิสิตนักศึกษา หรือการเขียนขอเสนอโครงการสําหรับ
คัดเลือกนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ นอกจากนี้ อาจารยที่ปรึกษายังสนับสนุนนิสิตนักศึกษาได
ดวยการเสนอชื่อเขารับรางวัล ประกอบกับคํานิยมจากคณะกรรมการสอบ ซึ่งเปนการชวยให
นิสิตนักศึกษากาวเขาสูการเปนนักวิชาการในสาขาวิชาอยางเต็มตัว

สําหรับกระบวนการทําวิทยานิพนธแบบองครวมที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธมีบทบาทเปนผูใหกระบวนการเรียนรูแบบแทรกแซงตามขั้นตอนต างๆ ผูเขียนได
นําเสนอเปนแผนภาพไวในหนาตอไป
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อาจารยที่ปรึกษา
แนะแหลงคนควา : เอกสาร

กระบวนการ
นําไปสู ความเหมาะสมของ
• เอกสารที่ใชคนควา
• บรรณานุกรมอางอิง

ทําความรูจัก ใหนสิ ิตคุนเคย
ผลงานนักวิชาการชั้นนําระดับ
ทองถิน่ - นานาชาติ

สงเสริม การมีสวนรวมใน
การประชุมวิชาการ
ติดตอ ใหนิสิตพบ
นักวิชาการเปนการสวนตัว

ใหการฝกฝน
• ประเมินผลงาน/ใหขอมูล
ปอนกลับอยางตอเนื่อง
• สอนรายวิชาเพิ่มเติมตาม
จําเปน เชน สถิติ
• ฝกการเขียน/นําเสนอราย
งานวิจัย
ติดตอ ขอการสนับสนุนจาก
แหลงทุน

อภิปราย/แกไข ขอเสนอ
โครงการ/รายงานวิจัย
เบื้องตน
ปรับปรุง ขั้นตอนการทําวิจัย
หากจําเปน
แจกแจง ความรูทจี่ ําเปนตอง
ศึกษาเพิม่ เติม
จัดหา สถานทีฝ่ กปฏิบัติ

นิสิตนักศึกษา

เลือก หัวขอที่จะศึกษาเปน
วิทยานิพนธ
คนหา เอกสารงานวิจัย
ทบทวน เอกสารงานวิจัย
ทําความรูจัก นักวิชาการชั้น
นําระดับทองถิ่น - นานาชาติ

ออกแบบ การวิจัย
เขียน ขอเสนอโครงการวิจัย
สอบ เคาโครงวิทยานิพนธ
ลงมือ ทําการวิจัย

ประเมิน วิธีวิจัย/ขอคนพบ
ประเมิน การวิเคราะหสถิติ
แกไขปรับปรุง รายงาน
สนับสนุน การตีพิมพผลงาน

เขียน รายงานวิทยานิพนธ
สอบ ปองกันวิทยานิพนธ

เปนพี่เลี้ยง ใหนิสิตนํา
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร

เลือก วารสารวิชาการ
แนะนํา ใหรวมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
แกไขปรับปรุง บทความ
สงเสริม การตีพิมพเผยแพร

เขียน บทความและเอกสาร
เสนอที่ประชุมวิชาการ
ตีพิมพ บทความวิจัย

สงเสริม คัดเลือกวิทยานิพนธ
เพื่อรับรางวัล

ประเมิน
• คุณคาทางวิชาการ
• คุณภาพงานวิจัย
• ประโยชนที่ไดจากขอ
คนพบ

แกไขปรับปรุงและประเมิน
ความถูกตอง/คุณคาของงาน

รับปริญญา ไดรบั การอนุมัติ
ตามระดับการศึกษา

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
รูปแบบขึ้นกับป จจัยหลายดานโดยเฉพาะปจจัย ดานบุคลิกลักษณะของนิสิต นอกจากนี้การทํา
บทบาทหนาที่และความสัมพันธดังกลาวยังเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการทําวิทยานิพนธใน
แตละขั้นตอน
เอกสารและรายการอางอิง
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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 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (dissertation advisor)
และนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร (candidate)
จากการประมวลเอกสาร งานวิจัย และประสบการณใ นการใหคํ าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ
ผูเขียนสรุปปญหาและอุปสรรคในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธไดดังนี้
4.1 ปญหาและอุปสรรคดานหลักสูตร
4.1.1 ความไมชัดเจนของ "มาตรฐาน" และ "คุณภาพ" วิทยานิพนธ
มาตรฐานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอกมักระบุหลักเกณฑไ ว
กวาง ๆ แตเพียงวาวิทยานิพนธตองมีความใหม (originality) ความลุมลึกทางวิชาการ (scholarly depth)
และความสําคัญ (significance) ปญหาแรกของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจึงเริ่มตั้งแตการทํา
ความเขาใจหลักเกณฑดังกลาวอยางเปนรูปธรรม แตจริงๆ แลวก็อาจเปนไปไดทีเดียววา "ไมมี
วิท ยานิพ นธเ ล ม ใดจะอ า งไดอย า งเต็ ม ปากวา เปน งานใหมที่แ ทจ ริง " (Pat Cryer, 1997) อาจารย
ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธจึงตองตอบคําถามที่ไมมีคําตอบที่แนนอนเลยวา "ความใหม" "ความลุมลึก"
"ความสําคัญ" ที่มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาคาดหวังคืออะไร นอกจากนี้ยังตองอธิบายใหเห็น
วาวิทยานิพนธปริญญาโทและปริญญาเอกแตกตางกันอยางไร และตนจะชวยใหนิสิตนักศึกษาที่
สวนใหญยังเปนนักวิจัย "มือใหม" สรางผลงานที่มี "ความใหม" "ความลุมลึก" และ "ความสําคัญ"
ตามคาดหวั ง ภายในระยะเวลาการศึ ก ษาที่ จํ า กั ด ได อ ย า งไร ในกรณี นี้ หากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธตั้งความคาดหวังไวสูงเกินไป นิสิตนักศึกษาก็อาจไมสําเร็จการศึกษา แตหากตั้งความ
คาดหวังไวต่ําเกินไป ผลงานที่นําเสนออาจมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานซึ่งก็จะกระทบถึงชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยได
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4.1.2 ขอจํากัดดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรที่เนนการวิจัย
แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับใหมมี
ความยืดหยุนมากดังไดกลาวถึงมาแลวในบทที่ 1 นิสิตนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาแบบทํา
วิทยานิพนธอยางเดียวที่เรียกกันวาแบบ "วิจัยลวน" หรือแผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาควบคูกับ
การทําวิทยานิพนธ และหากจะศึกษาตอระดับปริญญาเอก นิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สามารถศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาเอกไดเลยโดยไมตองผานปริญญาโทมากอน โครงสราง
หลักสูตรดังกลาวมีขอดี แตการบริหารหลักสูตรในทางปฏิบัติมีปญหาที่สงผลถึงการทําวิทยานิพนธ
บางประการ คือ
1) จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธในหลักสูตร นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาตอปริญญาขั้นสูง
ในหลักสูตรแบบ "ตอยอด" ซึ่งผานการศึกษาสาขาวิชาเดียวกันอยางตอเนื่องโดยทั่วไปนาจะมีพื้น
ความรูดานวิชาการและวิจัยเพียงพอสําหรับการทําวิทยานิพนธ อยางไรก็ตามหลักสูตรจํานวนไม
นอยโดยเฉพาะหลักสูตรสหสาขาวิชา (interdisciplinary) อาจรับนิสิตนักศึกษาตางสาขาวิชามา
ศึกษาตอ นิสิตนักศึกษาเหลานี้จึงตองเริ่มตนศึกษาองคความรูและระเบียบวิธีการวิจัยของสาขาวิชา
ใหม แตหากพิจารณาโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานฉบับใหมจะเห็นวานิสิตนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอกที่สําเร็จปริญญาโทจากสาขาวิชาอื่นอาจเรียนรายวิชาเนื้อหาเพิ่มอีกเพียง 12
หนวยกิตหรือประมาณ 4-6 รายวิชาก็สามารถทําวิทยานิพนธจํานวน 36 หนวยกิตไดแลว หากสําเร็จ
การศึกษาปริญญาโทในแผนการศึกษาแบบ ข ซึ่งไมมีการทําวิทยานิพนธจะยิ่งไมมีพื้นฐานความรู
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) ซึ่งเทียบไดเปน 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 ปญหาอุปสรรคในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจงึ
อาจเริ่มมาตั้งแตตนโดยการรับนิสิตนักศึกษาไมเหมาะสมกับแผนการศึกษา โดยเฉพาะหากเปน
หลักสูตร mid-career program แตนิสิตนักศึกษามีคุณสมบัติเหมาะกับ entry-level program ซึ่งอาจ
ทําใหสําเร็จการศึกษาชากวาเวลาที่กําหนดหรือไมสําเร็จการศึกษา
โดยปกติมหาวิทยาลัยหรือคณะจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการเขาศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทและเอกในแผนการศึกษาตางๆ อยูแลว เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ
คุณสมบัติขั้นต่ําดานภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะครุศาสตรบางหลักสูตรกําหนดให
ผูสมัครเขาศึกษาสอบพื้นฐานความรูดานการวิจัยหรือ Great R ซึ่งวัดการคิดอยางมีเหตุผล (logical
thinking) ใหไดคะแนนไมต่ํากวาหลักสูตรกําหนด อยางไรก็ตามปจจุบันมหาวิทยาลัย/คณะตอง
เผชิญ กั บ ปจ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ผ ลัก ดัน ใหต อ งตัด สิน ใจลดหย อ นเกณฑก ารคัด เลือ ก
ผู เ ข า ศึ ก ษา อาทิ จํ า นวนผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาที่ ล ดลงอย า งต อ เนื่ อ ง กระแสการแข ง ขั น ระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดรับสมัครนิสิตเขาศึกษาเชิงรุกในรูปแบบตางๆ เปนตน การลดหยอนเกณฑ
การคัดเลือกจึ งอาจนํามาสูป ญหาการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพมาตรฐานไดในทายที่สุด 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
วิท ยานิพ นธไ ด เสนอหัว ข อวิท ยานิ พ นธที่ ไ มไ ดตั้ง ใจจะทําการศึก ษา หรือ เปลี่ ย นแปลงหัว ข อ
วิทยานิพนธไปศึกษาประเด็นปญหาที่ตางไปจากหัวขอเดิม ทําใหการเรียนรายวิชาและการฝก
ประสบการณวิจัยไมสอดคลองกับปญหาการวิจัยที่เลือกมาศึกษาเปนวิทยานิพนธ
4) การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษาจะทําวิทยานิพนธไดดีหาก
ไดรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ และความสนใจประเด็น
ปญหาการวิจัยตรงกัน มหาวิทยาลัยในตางประเทศจํานวนมากจึงคัดเลือกผูเขาศึกษาโดยพิจารณา
ความพรอมและความเชี่ยวชาญ (expertise) ของคณาจารยในหลักสูตร ผูสนใจเขาศึกษาตองเสนอ
โครงการวิจัยที่จะทําเปนวิทยานิพนธมาใหพิจารณาและจะรับเขาศึกษาหากอาจารยในหลักสูตรที่มี
ความเชี่ยวชาญตรงกับประเด็นปญหาของการวิจัยรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แตนาสังเกต
วา มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยไม ไ ด ใ ชเ กณฑพิ จารณาดั ง กลา วอยา งจริ งจั ง แม แ ตการรับนิสิ ต
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นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบวิจัยลวน บางมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสมัครเสนอโครงการวิจัยมา
ใหพิจารณา แตบอยครั้งจะพบวาประเด็นปญหาในวิทยานิพนธที่ศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
เปนคนละเรื่องกัน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจไมมีความลุมลึก
หรือความเชี่ยวชาญ (expertise) ตรงกับวิทยานิพนธ ทําใหมีปญหาในการใหคําปรึกษาและทํางาน
รวมกัน ยิ่งกวานั้น ในไมชานี้มหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแหงจะตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลน
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
เงื่ อ นไขและเงื่อนเวลาที่ เ กี่ ย วข องกับการทําวิทยานิพ นธซึ่งมหาวิทยาลั ย กํ า หนดไวใ น
ระเบียบวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนกลไกหนึ่งที่ใชควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธและ
เปนตัวชี้วัดสําคัญประการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอกตามเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ประกาศดังกลาวครอบคลุมเงื่อนไขและเงื่อนเวลาสําหรับกระบวนการทําวิทยานิพนธ
ทุกขั้นตอนตั้งแตระยะกอนเสนอขออนุมัติทําวิทยานิพนธไปจนถึงระยะการสอบและการเผยแพร
วิทยานิพนธ เชน คุณวุฒิของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) การวัดความพรอมในการทําวิจัยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยการสอบวัด
คุณสมบัติ (qualifying examination) การตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก การสอบวิทยานิพนธระบบเปดใหผูสนใจเขารวมฟง และการกําหนดใหนิสิต
นักศึกษาปริญญาเอกเผยแพรสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเปนภาษาตางประเทศกอนสําเร็จการศึกษา
เปน ตน ส ว นการควบคุ ม คุณ ภาพการใหคํา ปรึก ษาวิท ยานิพ นธก็มี เ งื่ อ นไขกํา หนดไวเ ชน กัน
ซึ่ง โดยทั่วไปจะกําหนดไวเฉพาะเงื่อนไขดานจํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแล อยางไรก็ตาม
กลไกควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธยังมีปญหาที่สําคัญ คือ
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1) ขาดกลไกตรวจสอบ (monitoring mechanism) ที่มีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบ
บอยครั้ง คือ มหาวิทยาลัยยังขาดการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กําหนดไว
เปนกลไกควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธอยางจริงจัง สงผลใหการ
ดําเนินการไมเปนไปตามเงื่อนไข เชน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีนิสิตนักศึกษาในความดูแล
เกินจํานวนที่กําหนด เปนตน นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวากลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดสวนใหญเปน
กลไกที่ใชสําหรับควบคุมขั้นตอนการศึกษาเพื่อใหสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร แตไม
มีหลักประกันในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับมาตรฐานการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธหรือมาตรฐานการ
ประเมินผลสอบวิ ท ยานิพ นธ การดํ า เนิน การดัง กลาวจึงขึ้น กับ ภาควิชา/สาขาวิช าที่ศึ ก ษา และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแตละชุดซึ่งอาจมีเกณฑมาตรฐานตางกัน
2) กลไกควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธสําหรับแผนการศึกษาแบบ "วิจัยลวน" กลไก
ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ ที่ มหาวิ ทยาลัยกําหนดไวเ ปนเกณฑกลางไมไ ดจํา แนกหลั ก เกณฑ
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
วิท ยานิ พ นธ แต ค ณะ ภาควิช า และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธจํ า นวนหนึ่ งกลั บต อ งการให
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 ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในสวนของ
ภาษาไทยพบวาการสื่อขอความทางการเขียนเพื่อใหเกิดความเขาใจอยูในระดับไมนาพอใจ
ในสวนของภาษาอังกฤษพบวาการพูดเพื่อสื่อขอความอยูในระดับออน บัณฑิตที่สามารถใช
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 ความรูรอบตัวหรือความรูทั่วไปทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมของบัณฑิตยังมีไมมากพอ

สําหรับปญหาในการทําวิทยานิพนธนั้น ผูเขียนไดสัมภาษณนิสิตนักศึกษากลุมหนึ่งและ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ (David Sternberg, 1981; Varun Grover, 2001; Gordon B.
Davis, 2004) แลวเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธในทุกขั้นตอน และ
ปญหาที่เกิดจากคุณลักษณะสวนตัวของนิสิตนักศึกษา ดังนี้
4.2.1 ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการทําวิทยานิพนธ
1) การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ปญหาสําคัญที่พบมากที่สุด คือ การเสนอ
หัวขอวิทยานิพนธซึ่งเปนขั้นตอนแรก และเปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธไดอยางดี
ดังคํากลาวที่วา “A question well-stated is a question half-answered” อยางไรก็ตามนาแปลกใจที่
นิสิตนักศึกษาจํานวนมากคิดหัวขอวิทยานิพนธไมไดเลย แมจะไดเรียนรายวิชาเฉพาะสาขามา
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ระยะเวลาหนึ่ง แลว ก็ต าม โดยเฉพาะนิสิต นัก ศึก ษาปริญ ญาเอกที่พ ยายามจะคิด หัว ขอ ที่มี
"ความใหม" ทํา ใหเ กิด ปญหาวานิสิตนัก ศึก ษาบางคนเสนอหัว ขอ และโครงรางวิท ยานิพ นธ
หลายครั้งแตไ มผา นความเห็น ชอบจากอาจารยที่ปรึก ษาวิท ยานิพ นธ เมื่อ ประมวลปญ หาของ
นิสิตนักศึกษาในการเสนอหัวขอวิทยานิพนธจะพบวามีลักษณะหลายประการ คือ
 ไมมีประเด็นปญหาที่สนใจแนนอน มีความสนใจหลายเรื่อง เปลี่ยนหัวขอการวิจัยเกือบ
ทุกครั้งที่มาพบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 ไมเคยปรึกษาหารือเรื่องที่จะทําวิทยานิพนธกับอาจารยในสาขาวิชาเพื่อดูความเปนไปได
 เสนอหัวขอไมตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา
 เสนอหัวขอโดยยังไมไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอยางดี คนควาเอกสารไม
กวางขวาง ไมลึกซึ้งพอ หรือไมทันสมัย
 เสนอประเด็นปญหาการวิจัยที่ไมมีความสําคัญหรือไมมีความลุมลึกเพียงพอ
 เสนอหัวขอทําวิทยานิพนธที่เปนไปไดยาก (unrealistic) หรือมีขอบเขตกวางขวางจนอาจ
ดําเนินการไมเสร็จในระยะเวลาตามหลักสูตร (unmanageable)

เมื่อระยะเวลาการศึกษาผานไปจนใกลถึงกําหนดที่ตองไดรับการอนุมัติหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ จึง "ควา" หัวขอวิทยานิพนธที่ดูเหมือนจะทําใหสําเร็จการศึกษาไดมากที่สุดมาเสนอ
เปนโครงรางวิทยานิพนธ ทั้งที่หัวขอดังกลาวเปนประเด็นปญหาที่ไมอยูในความสนใจของตนและ
ยังไมไดทําการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของใหลึกซึ้งครอบคลุม ทําใหกรอบแนวคิดทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีวิจัยไมชัดเจน อีกทั้งไมไดคิดถึงขอจํากัดดานตางๆ ในการทํางานวิจัยหัวขอดังกลาวให
สําเร็จ สวนโครงรางวิทยานิพนธ (research proposal) ก็เสนอมาแตเพียงกรอบความคิดกวางๆ
บอยครั้งไมมี "ปญหาการวิจัย" (research problem) หรือเขียนมาคลุมเครือ ระเบียบวิธีการวิจัย
(research methodology) ไมชัดเจนหรือไมเหมาะสมกับปญหาการวิจัย ลักษณะการเขียนไมมีการ
เชื่อมโยงความคิดอยางเปนเหตุเปนผล (logic) แตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธจําใจตองใหผานไปดวยขอจํากัดดานเวลา การเริ่มตนที่
หละหลวมเชนนี้จะนําไปสูปญหาการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนตอไป
สาเหตุของปญหาดั ง กลา วสว นใหญเ กิ ดจากความสามารถในการทบทวนเอกสารและ
ความรูดานระเบียบวิธีวิจัย สาเหตุที่พบบอย คือ
 อานไมพอ (inadequate reading) คนควาเอกสารไมกวางขวาง ไมลึกซึ้ง ไมทันสมัย ไม
คนควางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่จะชวยใหเขาใจประเด็นปญหาดีขึ้น นิสิตนักศึกษาบาง
คนอาจไม รู แ หล ง ค น คว า หรื อ ไม มี วิ ธี ก ารค น คว า ที่ ดี หรื อ มี ข อ จํ า กั ด อื่ น ๆ เช น
ภาษาตางประเทศ
 ขาดการบูรณาการความคิด (lack of conceptual integration) นําขอมูลที่ไดจากการคนควา
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
ไมเหมาะกับปญหาการวิจัยเพราะไมรูวามีระเบียบวิธีที่ดีกวา หรือจงใจใชระเบียบวิธีวิจัยที่
คุนเคยหรือใชงาย หรือเลือกระเบียบวิธีที่จะดึงความสนใจในการพิจารณาโครงการแตไมมี
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 บอยครั้งจะพบวาการเขียนรายงานผลการวิจัยของนิสิตนักศึกษาเปนเพียงการเรียบเรียง
เอกสารที่เกี่ยวของ ขาดการอางอิงผลงานวิชาการที่นํามาใชในการศึกษาอยางถูกตอง และยังตกอยู
ใน "ทะเลขอมูล" หาขอสรุปไมไดเมื่อตองสังเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงเปนที่นาเสียดาย
หากนิสิตนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธอยางทุมเทไมสามารถถายทอดผลงานใหเปนที่เขาใจไดในการ
เขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ในทางตรงขาม นิสิตนักศึกษาอีกจํานวนหนึ่งนํารางรายงาน
วิท ยานิพ นธ มาให พิ จารณาเมื่อ ใกล กําหนดการสอบ อาจารยที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิ พนธไ มมีโอกาส
ตรวจสอบอย า งละเอี ย ด และไม มี เ วลาให ข อ แนะนํ า ในการนํ า เสนอรายงานผลการวิ จั ย ต อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
สวนปญหาที่พบมากระหวางการสอบปองกันวิทยานิพนธ นอกจากการเตรียมตัวไมพรอม
และมีความวิตกกังวลเกินไปแลว นิสิตนักศึกษาบางคนยังใชเวลาบรรยายความสําคัญของประเด็น
ปญหา การออกแบบ ระเบียบวิธีและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมากเกินไปจนแทบไมไดกลาวถึงขอ
คนพบและอภิปรายผลการวิจัยซึ่งเปนสวนที่แสดงถึงกระบวนการทางปญญาที่แทจริงของผูที่จะ
เปนมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตอีกดวย
4) การเผยแพรวิทยานิพนธ ปญหาดานทักษะการวิจัยและทักษะดานภาษาขางตน
ส ง ผลต อ การเขี ย นบทความทางวิ ช าการและการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ต อ ที่ ป ระชุ ม ทางวิ ช าการ
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
นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ตกต า งกั น ย อ มส ง ผลกระทบต อ การให คํ า ปรึ ก ษา จาก
การศึกษาเอกสารพบวาสามารถแบงนิสิตออกไดเปน 4 กลุม คือ (Gordon B. Davis, 2004: 6)
 นักคิดหรือปญญาชน ใหคุณคาความลุมลึกดานวิชาการ สนใจเพิ่มความรูในสาขาวิชาให
ลึกซึ้ง ตองการทํางานวิจัยพื้นฐาน (pure research) เลือกทําวิทยานิพนธในหัวขอที่ตนเห็น
คุณคาโดยไมสนใจระยะเวลาที่ตองใชในการศึกษาหรือการประยุกตใช
 นักวิชาการ/นักวิชาชีพที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ตองการเพิ่มวุฒิเพื่อนําความรู
ไปปฏิบัติในหนาที่การงาน ตองการทํางานวิจัยประยุกต (applied research) เลือกหัวขอ
วิทยานิพนธที่จะเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพ
 ผูประกอบวิชาชีพที่ตองการแสดงปญญา ตองการไดปริญญาขั้นสูงโดยเฉพาะดุษฎีบัณฑิต
เลือกหัวขอวิทยานิพนธที่ตองใชการคิดวิเคราะหชั้นสูง ตองการคุณภาพของงาน โดยไม
จําเปนตองศึกษาประเด็นปญหาของการวิจัยที่ตรงกับอาชีพการงานของตน
 ผูแสวงหาปริญญาบัตร ตองการปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตเพื่อแสดงคุณวุฒิ หรือ
เพื่อใหตนเองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดสําหรับกิจการบางอยาง จึงตองการทําวิทยานิพนธ
เพียงเพื่อใหผานการพิจารณาโดยเร็ว ไมสนใจคุณภาพของงาน

ป ญ หาในการให คํ า ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ อาจารย แ ละนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
คาดหวังไมตรงกัน เชน อาจารยที่ปรึกษาตองการทําหนาที่ใหดีที่สุดเพื่อประกันคุณภาพวิทยานิพนธ
ใหไดมาตรฐานตามที่สังคมและมหาวิทยาลัยคาดหวัง ขณะที่นิสิตนักศึกษาในความดูแลตองการ
เพียงปริญญาบัตรและสําเร็จการศึกษาใหเร็วที่สุด หรือในทางกลับกันหากนิสิตนักศึกษาเปนคนที่
ตองการความสมบูรณแบบ (perfectionist) ก็อาจจะรูสึกวายังทํางานไมไดดีตามที่ตนคาดหวังแมวา
อาจารยจะเห็นวาขอมูลที่คนความาสามารถตอบปญหาการวิจัยไดแลวก็ตาม
อีกประการหนึ่งนาสัง เกตวาปจ จุบัน มีผูส นใจศึก ษาตอ ระดับบัณ ฑิตศึก ษานอยลงมาก
เมื่อประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษานอย และอาจารยไมมีทุนวิจัยใหดาํ เนินโครงการ
ที่นา สนใจ ทํา ใหไ มส ามารถดึง ดูด นิสิต นัก ศึก ษาเกงๆ ได บางสาขาวิช ามีอัต ราการแขงขัน ต่ํา
แต จํ า เป น ต อ งรั บ เข า เรี ย นเพื่ อ ให มี จํ า นวนมากพอที่ จ ะบริ ห ารหลั ก สู ต รได อ ย า งคุ ม ค า ในเชิ ง
เศรษฐศาสตร นิสิตนักศึกษาที่เขามาจึงมีปญหาทั้งดานคุณภาพ (พื้นความรู) ความตั้งใจจริงในการ
มาทําวิจัย และการอุทิศเวลาอยางเต็มกําลัง สงผลใหสําเร็จการศึกษาชา หรือผลงานไมมีคุณภาพ
เทาที่ควร
4.2.3 ปญหาดานคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนมากเห็นวาการทําวิทยานิพนธเปนเรื่องยาก
เพราะเปน งานวิจัย เรื่อ งแรกและไมมีค วามมั่น ใจ กลุม ที่ "ทํา ไดทุก อยา งยกเวน วิท ยานิพ นธ"
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("ABD" - All But Dissertation) มักโทษวาเหตุที่ทําวิทยานิพนธไมเสร็จเพราะการทําวิทยานิพนธ
ไมมี "สูตรสําเร็จ" หรือ "มาตรฐานที่แนนอน" (dissertation anomie) ไมไดรับการฝกทักษะการวิจัย
ที่เพียงพอ และไมไดรับความเอาใจใสจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Joan Rodman ซึ่งเปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดทําการสัมภาษณนิสิตนักศึกษาปริญญาเอก
พบวานิสิตนักศึกษากลุม "ABD" มีบุคลิกภาพและลักษณะดังนี้
 สรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นไดยาก
 ใหความชวยเหลือผูอื่น แตไมแสวงหาความชวยเหลือสําหรับตนเอง
 เคยประสบปญหาชีวิตกะทันหันขณะมีชีวิตราบรื่นหรือกําลังคิดวามีชีวิตที่ดี

สวนบุคลิกภาพและลักษณะเดนของผูที่สําเร็จการศึกษาไดเร็วกวากําหนด คือ





มีความสัมพันธในเชิงวิชาชีพอยางใกลชิดกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผลิตผลงานไดแมมีความวิตกกังวล
ยอมรับความไมสมบูรณแบบ (imperfection)
มีสถานภาพสมรสเกือบทุกคน
 มีความวิตกกังวลเชนเดียวกับผูที่สําเร็จการศึกษาชา แตรูจักจัดการปญหา

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








ความเปนอิสระและความเชื่อมั่น
ความรูเชิงทฤษฎีที่กวางขวางหรือเจาะจง
ความสามารถทําวิจัยหลายวิธีหรือเทคนิคเฉพาะเรื่อง
ความสามารถในการออกแบบในกรอบแนวคิด ระเบียบวิธี และตัวชี้วัด ที่เปนไปได
ความสามารถในการใชเหตุผลในการอธิบาย ถกเถียงประเด็นทางวิชาการ
ความรูและทักษะดานเทคโนโลยี (technological literacy)
ความสามารถในการเขียนเรียงความที่เขาใจงาย
 ทักษะชีวิตและการจัดการที่เหมาะสมสําหรับทุกมิติของชีวิต การทําวิจัย การหาเงิน ความ
ตองการสวนตัว และสังคม

ทั้งนี้ Sinclair เสนอวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองไมคาดหวังวานิสิตนักศึกษาจะเปน
ฝายบอกปญหาแตจะตองเปนฝายสังเกตปญหาเอง นิสิตนักศึกษาที่มีปญหามักสงสัญญาณเตือน
(warning signals) เชน ขาดการติดตอ ไมสงงาน ไมมาพบตามนัดหรือเลื่อนเวลานัดติดตอกัน ซึ่ง
เปนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเพราะเชื่อวาตนไมมีความกาวหนาในการทํางาน
สําหรับขอผิดพลาดของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น Varun Grover (2001) ได
สรุปปญหาจากประสบการณในระดับบัณฑิตศึกษาของเขาไว 10 ประการ ดังนี้
 เรียนรายวิชาตามใจชอบ ไมวางแผนการเรียนใหสามารถประสานความรูและทักษะจาก
รายวิชาตางๆ มาเปนประโยชนในการหาหัวขอและดําเนินการทําวิทยานิพนธ
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 ปลอยใหบุคคลอื่นไมวาจะเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือเพื่อนนิสิตนักศึกษา มีอิทธิพลตอการ
เลือกเรียนรายวิชาและกําหนดโครงการศึกษาแทนตน
 ไมรูจักจัดลําดับความสําคัญของงาน เขารวมงานทางวิชาการและงานสังคมมากจนไมมีเวลา
ทําวิทยานิพนธของตนเอง
 ไมเคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไมเคยขอความชวยเหลือ ทั้งที่การเขาศึกษาตอทําใหมีโอกาส
พบเพื่อนและผูมีประสบการณที่เปนประโยชนกับการทํางานวิทยานิพนธ
 ไมรูจักทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งที่จะเปนการชวยขยายฐานความรูและความรวมมือในการทํา
วิทยานิพนธและการทํางานอาชีพในอนาคต
 หยุ ด พั ก นานเกิ น ไปหลั ง ผ า นการสอบต า งๆ ตามขั้ น ตอนสํ า เร็ จ การศึ ก ษา เช น สอบวั ด
คุณสมบัติ สอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ จนหมดความสนใจที่จะทําวิทยานิพนธตอ
 หลบหนา ไมรูจักเขาหาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 ตั้งเปาหมายการทําวิทยานิพนธไวสูงเกินไป การทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการเรียนรู และ
วิทยานิพนธที่เสนอเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรไมจําเปนตองเปนงานชิ้นโบวแดงของชีวิต
 ไม รู จั ก ประสานความขั ด แย ง หรื อ ความเห็ น ที่ ไ ม ล งรอยกั น ระหว า งอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ หลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวม (ถ ามี) 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 อาจารยที่ปรึกษาหรือแมกระทั่งสมาชิกครอบครัว
 เหี่ยวแหงใจ (Too Long in Transit) ทอถอย ลังเลไมกลาเสนองาน กลัวสอบไมผาน

นอกจากนี้ยังมีลักษณะการทํางานอื่นๆ ที่เปนปญหาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ อาทิ
 คาดหวังวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะบอกหัวขอและวิธีการวิจัยทุกขั้นตอน ถาทํา
วิทยานิพนธไมเสร็จหรือไมดี เปนความผิดของอาจารย ไมใชของนิสิตนักศึกษา
 คิดเอาเองวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาที่เพื่อตัวเอง ไมไดสนใจนิสิตนักศึกษา
 คิดวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอายุมากไป/นอยไป ไมรูเรื่องที่ทําเทากับตน
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ทําวิทยานิพนธตามเวลาราชการ
ไมเคยเตรียมพรอมมาประชุมรวมกับอาจารยที่ปรึกษา ไมเคยจดบันทึกระหวางการปรึกษา
ไมเคยจดบันทึกยอหรือทําบรรณานุกรมหนังสือหรือเอกสารวิชาการที่อาน
ไมสนใจตรวจสอบผลการวิเคราะหหรือตรวจคําสะกดในรายงานวิทยานิพนธที่เขียน เพราะ
เปนงานของอาจารยที่ปรึกษา
 ไมมาพบ ยกเลิกนัดกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธบอยๆ โดยไมมีเหตุผล ไมบอกลวงหนา
หรือบอกกระชั้นชิด
 สงงานใหอาจารยที่ปรึกษาวันศุกร 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 การเลือกเทคนิ คการวิ เ คราะห ทางสถิติ
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 ปญหาดานการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
กําหนดคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกวา
"อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา"

มหาวิทยาลัยจึงตองมีจํานวนคณาจารยประจําหลักสูตรผูมีคุณสมบัติตามเกณฑเพียงพอเพื่อ
แตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แตตามขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะพบวามหาวิทยาลัยกําลังประสบปญหาขาดแคลนอาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย และ
อาจารยที่มีประสบการณวิจัยสูงในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษเนื่องจากเกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกตามโครงการเปลี่ ย นเส น ทางชี วิ ต ฯ โดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า คื อ จุ ฬ าลงกรณ
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
การศึกษาระดับปริญญาเอกและยังมีประสบการณในการทําวิจัย น อย การจัดอาจารยที่ ปรึก ษา
วิทยานิ พ นธ ผูมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละประสบการณใ นการใหคํ าปรึ ก ษางานวิจัย หรื อวิ ทยานิ พ นธ จ ะเป น
อุปสรรคสําคัญซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาหามาตรการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรุนใหมตอไป
4.3.2 ปญหาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระบบอาจารยที่ปรึกษาเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของคุณภาพการผลิตบัณฑิต
แตเปนที่สังเกตวาระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยสวนใหญพัฒนาขึ้นเปนระบบอาจารยที่
ปรึกษาดานวิชาการและกิจการนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
แนะนําใหการปรึกษาในเรื่องการศึกษาเลาเรียนและอาชีพ การอบรมสั่งสอนดานระเบียบวินัยและ
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พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ แต แ ทบจะไม มี ก ารพั ฒ นาระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเลย การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจึงมีอุปสรรคเนื่องจาก
 ไมมีการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่จะชวยใหอาจารยที่ไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่ดังกลาวเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ไม มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เช น "คู มื อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ "
หลักเกณฑเกี่ยวกับ "มาตรฐานการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ (advising standards)" ระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธที่ควรรู
 ไมมีระบบ/กระบวนการประเมินคุณภาพและการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(monitoring process) ดานการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธอยางจริงจัง สวนมากจะมีเฉพาะ
ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแล และการรายงานจํานวนนิสิตนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา
 ไมมีระบบพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งอาจารยที่ปฏิบัติงานอยูแลวและอาจารยเขา
ใหม มหาวิทยาลัยมักมีความเชื่อที่ผิดวาอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงทุกคน
โดยเฉพาะปริญญาเอกสามารถทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได ทั้งที่ผูที่จะใหการให
คําปรึกษาที่ดีตองมีความรูและผานกระบวนการฝกฝนทักษะอยางเปนระบบ

4.3.3 ปญหาดานความเขาใจเปาหมายของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
เปาหมายที่แทจริงของการทําวิทยานิพนธนอกเหนือจากการไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คือ
การชว ยให นิ สิตนัก ศึก ษาเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใหมีความเป น นักวิชาการและนัก วิจัย
อาจารยที่คุมวิทยานิพนธโดยไมเขาใจเปาหมายดังกลาวจึงมักคุมนิสิตนักศึกษาโดยหวังใหเกิด
ผลงานวิจัยอยางเดียว ไมคิดหาเครื่องมือ (ซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางการทําวิจัย) เพื่อ
พัฒนานิสิตนักศึกษา (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2544: 40) ขณะที่คณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งมีความเขาใจเปาหมายดังกลาว มักใหโอกาสนิสิตนักศึกษาเปน
"ศิษยกนกุฏิ" และมีเทคนิคกระบวนการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธฉันท "กัลยาณมิตร" ที่ชวยใหทั้ง
นิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษามีประสบการณการเรียนรูที่ดีดวยกันทั้งสองฝาย โดยที่นิสิต
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตามคณาจารยจํานวนไมนอยยังไมเขาใจ
บทบาทหนาที่ของการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการ
ใหคําปรึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวใหมีความรูในการเลือกเทคนิคการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม
กับความแตกตางของนิสิตนักศึกษา จึงอาจเกิดปญหาความสัมพันธหรือการสื่อสาร ความมุงหวังที่
จะใหการทําวิทยานิพนธเปนการฝกประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทาง
ปญญาจึงไมอาจบรรลุผลได
4.3.4 ปญหาดานแรงจูงใจในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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 ปญหาดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คุณ ลัก ษณะและบุคลิก ภาพของอาจารยที่ปรึก ษาวิท ยานิพ นธที่พึง ประสงคโ ดยทั่ว ไป
คือ การเปนผูรูลึก รูรอบ ดานวิชาการ (knowledgeable) ตั้งใจจัดสรรเวลาใหนิสิตนักศึกษาไดพบ
(availability) เพื่อขอคําปรึกษา รูเขารูเรา ใหกําลังใจนิสิตนักศึกษา (supportive) เปนผูใสใจตรวจ
แกไข ใหขอแนะนํางานที่เสนอ (responsive) ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาจึงเปนปจจัยหนึ่ง
ของความสํ า เร็ จ ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ การที่ อ าจารย มี ส าขาวิ ช าที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะและมี
โครงการวิจัยอยูในมือมีผลดีหลายประการ (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2544: 41) กลาวคือ ทําใหนิสิต
นักศึกษา





มั่นใจไดวาอาจารยรูจริงวาจะทําอะไร
มั่นใจไดวาเปนหัวขอที่ควรทํา
มั่นใจไดวาอาจารยมีขอผูกมัดและเอาจริงในงานวิจัยนี้
มั่นใจไดวามีทรัพยากรทําวิจัย
 มั่นใจไดวาเสร็จแลวจะมีคุณภาพ (หากหนวยงานที่ใหทุนมีการประเมิน)

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาอาจารยจํานวนไมนอยไมแสดงสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญอยาง
ชั ด เจน นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจึ ง อาจเลื อ กเป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ โ ดยเข า ใจว า สามารถคุ ม
วิ ท ยานิ พ นธ ไ ด ทุ ก เรื่ อ ง และยั ง มี อ าจารย ที่ ไ ม ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสบการณ ก ารวิ จั ย เช น
ผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัยขนาดใหญที่ไดรับทุนสนับสนุน
ในดานกระบวนการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ Nigel Ward (1995:7) ไดประมวลขอผิดพลาด
ตางๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมควรทําไวหลายประการ ที่นาสนใจมีดังนี้
 มอบหมายใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธในหัวขอที่เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยที่อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดรับทุนสนับสนุนหรืองานวิจัยสวนตัว
 ใหนิ สิต นัก ศึกษาในความดูแลทํ าวิ ทยานิพ นธ หัว ขอ เดีย วกั น เปลี่ ย นแปลงหัว เรื่อ งเพีย ง
เล็กนอย หรือใหเลียนแบบขอเสนอโครงการวิจัยของเกา หากเปนเรื่องเดียวกับงานของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวยยิ่งดี
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 ไมเคยไปดูแลการทํางานในหองทดลอง หรือพื้นที่ทําการวิจัยของนิสิตนักศึกษา เรียนรูผล
การดําเนินงานวิจัยเทาที่นิสิตรายงาน
 ไมใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในความดูแลเอง มอบหมายใหนิสิตรุนพี่ไปทําหนาที่แทน
 ไม สง เสริม ให นิสิ ตนั กศึ กษาคิ ด วิเ คราะหด ว ยตนเอง หากนิสิ ตนั กศึ กษามี ความเห็ น ทาง
วิชาการที่ตางออกไปจะไมรับฟงและใชคําพูดบั่นทอนกําลังใจ
 ใจดีเกินไป ผานงานทุกชิ้นที่นิสิตนักศึกษานําเสนอแมมีขอผิดพลาด คลาดเคลื่อน
 หลีกเลี่ยงความขัดแยงกับนิสิตนักศึกษา ไมตามงาน ปลอยตามใจ
 เรียกรองใหนิสิตนักศึกษาทํางานเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแมวาจะเปนงานที่อยูนอกเหนือขอบเขต
การวิจัย
 ตรวจงานนิสิตนักศึกษาอยางมากที่สุดเพียง 1 ครั้ง
 ไมเคยยอมรับกับนิสิตนักศึกษาตรงๆ วาไมมีความรูหรือไมถนัดในเรื่องที่ถาม
 ไม เ คยแนะนํ า ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไปร ว มการประชุ ม ทางวิ ช าการ หรื อ ไปพบนั ก วิ ช าการ
นักวิจัยที่มีผลงานหรือประสบการณเกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธ
 ไมเคยนัดใหนิสิตนักศึกษามารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ การทํางานทุก
อยางขึ้นกับนิสิตนักศึกษา
 ปลอยใหนิสิตนักศึกษาทําวิทยานิพนธในหัวขอที่ลาสมัย หรืออยูในกระแสนิยมมากเกินไป
 ชอบใหนิสิตนักศึกษาเขียนอางอิงความเห็นหรือผลงานของตนไวในรายงานวิทยานิพนธ
 ไมแนะนําวารสารทางวิชาการที่ควรนําบทความจากวิทยานิพนธไปเผยแพร ปลอยใหนิสิต
นักศึกษาหาที่ลงบทความวิจัยเอง
 เปน ตัว อยางที่ไม ดี เชน ไม เ คยลงมือ ทํ า งานวิจั ย ในหอ งทดลองดว ยตนเอง ไปรว มงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยไมศึกษาขอมูลไปลวงหนา ไมวางแผนการทํางาน งานทุกชิ้น
ตองเรงใหทันกําหนดเวลา
 ใหนิสิตนักศึกษาเลือกคนที่อยากรูจักเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) หรือ
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ แม ว า คนนั้ น จะไม ส นใจเรื่ อ งที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทํ า เป น
วิทยานิพนธ
 สรางปญหากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

สรุปสาระสําคัญ
การให คําปรึ กษาวิ ทยานิพนธเปนกระบวนการสําคัญที่จะเอื้ออํ านวยใหนิสิตนั กศึ กษา
ประสบผลสํ า เร็ จ ในการศึ ก ษาและได รั บ กระบวนการเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของการเป น
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง อยางไรก็ตามการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธมีปญหาและอุปสรรค
ทั้งในเชิงโครงสรางและกระบวนการจากปจจัยเชิงสถาบันและบุคคลที่เกี่ยวของ เริ่มตั้งแตความ
เขาใจที่ไ มตรงกั น หรือความไม ชัดเจนของเปาหมายการทําวิทยานิพ นธใ นหลั กสูตรการศึ ก ษา
ปริ ญญาขั้ น สู ง ลั ก ษณะวิ ท ยานิ พ นธ ที่พึ ง ประสงคห รือเป น มาตรฐานสํา หรับ หลัก สู ตรปริญ ญา
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มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสําหรับแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยแบบตางๆ ทั้งแบบ "วิจัยลวน" และ
แบบเรียนรายวิ ชาควบคูกับวิทยานิพนธ ทั้ งที่ปรัชญาและแนวคิดดังกลาวเปน ตัวกํ าหนดความ
คาดหวั ง ทั้ ง ในส ว นของสถาบั น การศึ ก ษา ผู เ รี ย น ผู ส อน และสั ง คมโดยส ว นรวม นอกจากนี้
กระบวนการบริหารหลักสูตรนับตั้งแตการคัดเลือกผูที่เขาศึกษาใหเหมาะกับประเภทหลักสูตร
ก็เปนอุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่งของการไดมาซึ่งปจจัยนําเขา (inputs) ที่มีคุณภาพ และสัมพันธ
ไปถึงปญหาการวางแผนการเรียนรายวิชาเนื้อหาและรายวิชาวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมใหนิสิต
นักศึกษา กระบวนการเรียนการสอนที่ใหประสบการณวิจัย กระบวนการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
การสร า งบรรยากาศในการวิ จั ย และการกํ า กั บ กลไกควบคุ ม คุ ณ ภาพวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการให
คําปรึกษาใหมีผลในการปฏิบัติจริงเพื่อผลิตวิทยานิพนธที่มีคุณภาพมาตรฐานตามคาดหวัง
ส ว นป ญ หาและอุ ป สรรคด า นนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพบได ใ นกระบวนการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ทุ ก
ขั้นตอน นับตั้งแตการที่นิสิตนักศึกษาไมไดรับการเตรียมตัวใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ
และวิจัยที่เพียงพอสําหรับการทําวิจัยดวยตนเอง ขั้นตอนที่เปนปญหามากที่สุด คือ การเสนอหัวขอ
และโครงรางวิ ทยานิ พนธ ซึ่ งจะส งผลตอไปถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย ตาม
ขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ จนกระทั่งการเขียนรายงาน การสอบปองกันวิทยานิพนธ และการ
เผยแพรวิทยานิพนธ นอกจากนี้ยังมีปญหาจากแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาขั้นสูงของ
นิสิตนักศึกษา คุณลักษณะสวนตัว เชน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยในการเรียนและการทํางาน ภาระ
ดานการประกอบอาชีพ ตลอดจนปญหาดานอารมณและสังคม โดยเฉพาะการรักษาความสัมพันธที่ดี
กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สําหรับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานอาจารย นอกจากปญหาดานคุณลักษณะสวนบุคคล
ความเข า ใจและความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว ยั ง มี
ข อ สั ง เกตว า ในไม ช า นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย จะประสบป ญ หาขาดแคลนคณาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี
ประสบการณ สู ง ด า นการวิ จั ย เนื่ อ งจากการเกษี ย ณอายุ ร าชการและการออกจากราชการก อ น
กํา หนดเวลา สภาพดั ง กล า วย อ มส ง ผลกระทบต อ การแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ที่ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ กํ า ห น ด ใ น ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 อีกประการหนึ่งนาสังเกตวามหาวิทยาลัยยังไมมีการวางระบบ
อาจารยที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ ขาดการพัฒนาความรูทักษะในการใหคําปรึกษาและการบริหาร
งานวิจัย และขาดระบบตรวจสอบคุณภาพการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งกวานั้น
อาจารยสวนใหญยังขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจดังกลาว และมักจะเห็นวางานสอนและงาน
ผลิ ต ผลงานวิ จั ย เป น หน า ที่ ห ลั ก ของการเป น อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย มากกว า การให คํ า ปรึ ก ษา
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 เรื่อง การวิเคราะหโครงการใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาขั้นสูง ณ ตางประเทศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เงินทุนสนับสนุนของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. (อัดสําเนาเย็บเลม)
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). วิกฤติอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจยั . อางใน สุภาพ ณ นคร และคณะ (2547). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษา
วิเคราะหรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย. สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: หางหุน สวนจํากัด ภาพ
พิมพ.
7. สุธีระ ประเสริฐสรรพ. (2544). สนุกกับงานวิจัย. (พิมพครั้งที่ 4) กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

8. สุวิมล วองวาณิช 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
13.

14.
15.
16.
17.

Institutional Obstacles. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
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
Hirst, Graeme. (1994). How to be a Terrible Graduate Student. Retrieved October 12, 2005 from
http://www.cs.iastate.edu/~honavar/badstudent.html
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
Mastering the dissertation: Common mistakes. (n.d.). Retrieved October 10, 2005 from
http://www.korepetycje.com/dissertation-mistakes.html
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-A2836098B6952D29/2536/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
การปฏิบัติที่ดีในการใหคาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ
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
ความสําเร็จดังกลาวขึ้นกับปจจัยหลายประการ ที่สําคัญที่สุด คือ ตัวอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ
นั้นเอง แตก็ยังมีความเขาใจผิดที่สําคัญอยางยิ่งคือการคิดวาอาจารยทุกคนโดยเฉพาะผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได ประกอบกับอาจารย
จํานวนมากยังขาดแรงจูงใจในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และยังตองการทําวิจัยของ
ตนเองมากกวา ในตางประเทศมีผลการวิจัยพบวาเหตุผลสําคัญที่อาจารยรับหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ คือ ความตองการสรางองคความรูใหมในศาสตรและเพิ่มพูนความรู ในสาขาวิชา
ตองการชื่อเสียงในวงวิชาชีพ และสรางความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem)
การทําวิทยานิพนธใหสําเร็จจึงขึ้นกับปจจัยสําคัญหลายประการ เปนตนวา การทําบทบาท
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การจัดโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทําวิจัยในคณะและ
มหาวิทยาลัย นโยบายดานวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
การจัดโครงสรางและขั้นตอนการบริหารที่เอื้ออํานวยตอการทํางานวิจัย และการหลอมรวมนิสิต
นัก ศึก ษาเขากับวัฒนธรรมวิจัยของสถาบัน Lester F. Goodchild และคณะ (1997: 41-46, 74)
เสนอวาปจจัยสําคัญของการทําวิทยานิพนธ คือ การที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดโปรแกรมการศึกษา
ใหเ หมาะกับ ลัก ษณะการทําวิจัย ของนิสิต นัก ศึก ษาโดยเฉพาะหลัก สูต รที่มีแ ผนการเรีย นแบบ
"วิจัยลวน" การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การเรียนรูและเขาใจบุคลิกลักษณะเฉพาะของ
กลุมนิสิตนักศึกษา และการสรางบรรยากาศของการวิจัย โดยการ
 สรางชุมชนทางวิชาการที่สงเสริมการศึกษาและการทําวิจัยในระดับปริญญาขั้นสูง
 จัดกลุม พี่เลี้ยง (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 และปจจัยอื่นๆ สรุปไดดังนี้
1) ปจจัยดานโครงสราง (structural factors) หมายถึง องคประกอบที่อาจารยที่ปรึกษาตอง
จัดใหแกนิสิตนักศึกษา เปนองคประกอบที่ตองมี (directive aspects) ประกอบดวย
 กระบวนการตางๆ ขององคกร (organization process) เชน การกําหนดบทบาทอาจารย
ที่ ป รึ ก ษา การจั ด อาจารย ที่ ป รึ ก ษา การเลื อ กนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในความดู แ ล การรายงาน
ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
 ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ (accountability and stages) เชน การตกลงวิธีการทํางาน
ระหวางอาจารยกับนิสิตนักศึกษา การกํากับเวลาทําวิทยานิพนธทุกขั้นตอน
 การเสริมสรางทักษะ (skill provision) เชน ทักษะการเขียน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
การเสนอรายงานปากเปลา ทักษะการบริหารเวลา

2) ปจจัย ดานการสนับสนุน (support factors) เปนองคประกอบที่องคกรและอาจารย
ที่ปรึกษาจัดใหแตไมเปนขอกําหนด (non-directive aspects) เปนสิ่งที่เลือกได (optional) แบงเปน
 การดูแลเอาใจใส เชน การทําหนาที่พี่เลี้ยง (mentoring) การใหกําลังใจ การจัดกลุมสนับสนุน
ทั้งจากกลุมนิสิตนักศึกษา และอาจารยอื่น
 วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ จํ า เป น เช น คู มื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คอมพิ ว เตอร ห อ งทํ า งาน
นักศึกษาโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
 ความสนับสนุนดานการเงิน เชน ทุนวิจัย ทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
 การสนับสนุนดานเทคนิค เชน การสรางเครือขายสนับสนุน (network) โครงการฝกอบรม
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

3) ปจจัยอื่นๆ (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) การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษารายบุคคล (individual supervisory arrangements) เชน ความถี่
หางของการพบเพื่อขอคําปรึกษา คุณภาพของการติชมใหขอมูลยอนกลับ
3) ความแตกต า งของกลุ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและลั ก ษณะเฉพาะของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เช น นิ สิ ต
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 ที่สําคัญ คือ มีการวางแผนที่รัดกุมแลวปฏิบัติจริง
ตามที่กําหนดไว มีการวางแผนโดยเตรียมขอมูลที่ตั้งใจจะศึกษาตั้งแตเรียนรายวิชาปที่ 1 โดย
มีการเตรียมงานแตละขั้นตอนอยางละเอียด และมาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยาง
สม่ําเสมอ
2) กลยุทธการดําเนินการทําวิทยานิพนธ ที่สําคัญ คือ
- ขั้น การเสนอโครงรา งวิท ยานิพ นธ พิจ ารณาหาหัว ขอ วิท ยานิพ นธเ รื่อ งที่นา สนใจ
มีความสําคัญและเปนประโยชน ในการหาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรพิจารณาหา
อาจารยที่มีความเขาใจและสนใจหัวขอที่ผูวิจัยสนใจ และมีเวลาใหกับผูวิจัย
- ขั้นดําเนินการทําวิทยานิพนธ เริ่มจากการศึกษาคนควาเอกสาร อานเอกสารที่นาสนใจที่
เกี่ยวของกับวิทยานิพนธที่ทําและเก็บรวบรวมใหไดมากที่สุดแลวจึงตัดออกภายหลัง
สรางเครื่องมือรวบรวมความคิดเห็นจากผูรู ผูเชี่ยวชาญหลายคน สรุปวิเคราะหขอมูล
โดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลักและสรุปใหตรงประเด็น/ชัดเจนตามความเปน
จริง อภิปรายผลตามขอคนพบที่ได และการเขียนรายงานตองสรุปประเด็นสําคัญและใช
คําใหกระชับเขาใจงายและตรงประเด็น
- การสอบปองกันวิทยานิพนธ ตองศึกษาวิทยานิพนธของตนเองใหเขาใจชัดเจนตลอด
ตั้งแตเริ่มตนทําจนแลวเสร็จ
3) กลยุทธการบริหารเวลาการทําวิทยานิพนธ ที่สําคัญ คือ มีการรวมกันกับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธวางแผนตารางเวลานัดหมาย มีการคนควาเอกสารตลอดเวลาที่วาง โดยคนควา
เอกสารในหองสมุดทุกวันแลวจดบันทึกสรุปรายละเอียด มีการจัดสรรเวลาในการเขียน
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วิทยานิพนธอยางตอเนื่อง มีการอุทิศเวลาในการทําวิทยานิพนธอยางจริงจัง ตลอดจนการ
ลาเรียนเต็มเวลาจนกระทั่งทําวิทยานิพนธแลวเสร็จ
4) กลยุทธการเขียนวิทยานิพนธ ที่สําคัญคือ มีการเขียนใหกระชับ ชัดเจน รัดกุม

โดยสรุป อาจกลาวไดวาปจจัยของการใหคําปรึกษาไปสูความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ
ประกอบดวยปจจัยทั้งดานสถาบัน อาจารย และนิสิตนักศึกษา ที่สําคัญ คือ
ปจจัยดานสถาบัน หมายรวมถึงการสราง "วัฒนธรรมวิจัย" และ "ชุมชนนักวิจัย" การจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่เนนวิจัย คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
สําหรับการวิจัย แหลงทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับอาจารยและนิสิตนักศึกษา การจัดระบบการ
บริหารจัดการที่สงเสริมบรรยากาศการวิจัย และระดับการสนับสนุนของภาควิชา
ปจจัยดานอาจารย การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ความเขาใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่
การพัฒนาทักษะที่จําเปน คุณภาพของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
ปจจัยดานนิสิตนักศึกษา การพัฒนาความรูดานเนื้อหาวิชาการ การพัฒนาความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับการวิจัยและการบริหารจัดการเวลา
ปจจัยรวมดานอาจารยและนิสิตนักศึกษา ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษาซึ่งจะนําไปสู "การเปนเพื่อนรวมวิชาชีพตลอดชีวิต"

ในที่นี้จะกลาวถึงปจจัยสําคัญบางประการ สวนผูที่สนใจกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสําเร็จใน
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหประสบการณตามขั้นตอนตางๆ จะพบไดในตอนทายของบทนี้
5.2 ขอแนะนําในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
จากการค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ ก ล า วถึ ง คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธสามารถสรุปขอแนะนําสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดดังนี้
5.2.1 เขาใจจุดมุงหมายและกระบวนการทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองเขาใจฐานคิดของหลักสูตร (program assumptions) ซึ่ง
เป น ที่ ม าของความหมาย เป า หมาย และกระบวนการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ต ามข อ กํ า หนดของ
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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หรื อ ไม มี เ ลย การให คํ า ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแต ล ะแบบจึ ง มี
จุดมุงหมายและรูปแบบตางกัน
นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรรูจุดมุงหมายและลักษณะงานวิจัยที่แตกตางกัน
ระหวางวิทยานิพนธปริญญาโท (master's thesis) และดุษฎีนิพนธ (doctoral dissertation) นโยบาย
และทิศ ทางการวิ จั ย ระเบี ย บปฏิ บั ติ และทรัพ ยากรสนั บ สนุน ของมหาวิ ทยาลัย คณะ ภาควิ ช า
ตลอดจนมีทั ก ษะและเครื่องมือที่ จํา เปน สําหรับการใหคํ าปรึ กษาวิท ยานิพ นธ เชน คูมื อการทํา
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) อาจารยที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษามี
ความสัมพันธเชิงอํานาจ เปนความสัมพันธแบบประเพณีที่นิสิตนักศึกษารับฟงคําสั่งจาก
อาจารย หนาที่หลักของอาจารยที่ปรึกษา คือ การเปนผูใหขอมูล (information givers) เชื่อวา
นิสิตนักศึกษาทุกคนมีความพรอมที่จะเรียนในสาขาวิชาเทากัน อาจารยเพียงแตใหขอมูลของ
ขั้นตอนสําเร็จการศึกษา เชน รายวิชาที่ตองเรียน นิสิตนักศึกษาก็จะสําเร็จการศึกษาได ถามี
ขอมูลเพิ่มเติม ก็เปนหนาที่ของนิสิตนักศึกษาที่จะตองรู ถาไมรู ถือวาเตรียมตัวไมดี
 การใหคําปรึกษาเชิงพัฒนา (Developmental Advising) ความสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษากับนิสิตนักศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่อง มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
ศักยภาพของนิสิตนักศึกษา เชื่อวานิสิตนักศึกษาแตละคนมีความแตกตางกันทั้งพื้นฐานดาน
วิชาการ สังคม อารมณ จึงตองการการดูแลเอาใจใสไมเหมือนกัน อาจารยที่ปรึกษาชวยนิสิต
นักศึกษาวางเปาหมาย แนะนําวิธีการพัฒนาทักษะและทัศนคติที่เอื้อตอความงอกงามทาง
ปญญาและ "ตัวตน" ใหพัฒนาไปในแนวทางที่นิสิตนักศึกษาตองการ โดยนิสิตนักศึกษาตอง
เปนผูรับผิดชอบการพัฒนาทักษะ
 การใหคําปรึกษาแบบภาคีหรือพันธมิตร (Partnership Advising) อาจารยที่ปรึกษากับนิสิต
นักศึกษามีความสัมพันธฉันทเพื่อนรวมวงวิชาการ ไมจําเปนตองดูแลมากเกินจําเปน
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รูปแบบการใหคําปรึกษาขางตนอาจมีจุดเนนตางกัน แตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควร
ไดรับการพัฒนาทักษะทั้งสามรูปแบบเพื่อที่จะไดรูจักเลือกรูปแบบตามลักษณะนิสิตนักศึกษาซึ่งมี
ความหลากหลายกันระหวางหลักสูตรตางประเภทและตางระดับ แมนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร
เดียวกันก็มีวุฒิภาวะและแรงจูงใจในการศึกษาแตกตางกัน บางคนอาจมาศึกษาตอระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตเพราะตองการเปนที่ยอมรับ (recognition) หรือตองการมีเกียรติ
(prestige) แตบางคนตองการปริญญาเปนใบเบิกทางสําหรับการเริ่มงานหรือเลื่อนตําแหนงตาม
เงื่อนไขของการประกอบอาชีพ (career requirements)
ในตอนตอไปนี้ ผูเขียนจะขอกลาวถึงแนวทางการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาบางแนวทาง
เพื่อเปนตัวอยางสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดังตอไปนี้
แนวทางแรก เปนขอแนะนําของ Gordon B. Davis (2004) ซึ่งประมวลขอเสนอแนะจาก
ประสบการณการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ Davis เห็นวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรเลือก
รูปแบบการใหคําปรึกษาใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเขาแบงออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ
กลุมที่ 1 : นิสิตนักศึกษาที่ขาดวุฒิภาวะและขาดความมั่นใจ อาจมีความรูและทักษะในการทําวิจัย
แตไมสามารถทํางานดวยตนเองได ตองการใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แนะหัวขอวิทยานิพนธ และเปน
พี่เลี้ยง (mentor) ในการทําวิจัยทุกขั้นตอนอยางใกลชิด
กลุมที่ 2 : นิสิตนักศึกษาที่มีวุฒิภาวะและความมั่นใจอยูระดับหนึ่ง มีความมั่นใจทําวิจัยอยูบางแต
ยังคงตองการใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธชี้แนะวิธีดําเนินการวิจัยและใหคําปรึกษาคอนขาง
ใกลชิดในลักษณะ "พี่เลี้ยง" (mentor) ที่ทํางานรวมกัน
กลุมที่ 3 : นิสิตนักศึกษาที่มีวุฒิภาวะและมีความมั่นใจสูง มีความเชื่อวาสามารถทําวิจัยไดดวย
ตนเอง แตยังตองการมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในลักษณะเพื่อนรวมงาน "อาวุโส" ที่ใหเพียง
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
หั ว ขอวิ จัย ยอ ยในโครงการโดยไมเ ขา ใจกรอบแนวคิด หลั ก ของโครงการใหญ รูป แบบการให
คําปรึกษาแบบนี้ใชไดเหมาะกับนิสิตนักศึกษากลุมที่ 1 แตใชไมไดเลยกับนิสิตนักศึกษากลุมที่ 3
สวนนิสิตนักศึกษากลุมที่ 2 อาจใชไดแตจะมีความตึงเครียด
2) การใหคําปรึกษาแบบกึ่งนาย-ลูกนอง กึ่งเพื่อนรวมงาน (Collegial Master/Apprentice
Style) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคําปรึกษาอยางมีขอบเขต แตเขมงวดนอยกวาแบบแรก นิสิต
นักศึกษาอาจเลือกหัวขอ/ปญหาวิจัยไดเองแตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะเต็มใจใหคําปรึกษา
เฉพาะเมื่อเปนหัวข อหรื อระเบีย บวิธีการวิจั ยที่ถนัด นิสิตนัก ศึกษาจึงตองเป นผูรับผิดชอบงาน
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 แต ใ ห คําปรึ ก ษาเรื่องทั่ ว ๆ ไป ไมใ หคํ าแนะนํา คําติชม หรื อติ ดตามงานแบบลง
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 เปนผูริเริ่มเสนอปญหา
การวิจัย เลือกระเบียบวิธีการวิจัยที่จะใช เขียนแผนดําเนินการวิจัย ฯลฯ อาจารยที่ปรึกษาเปนเพียง
ผูใหขอเสนอแนะ นิสิตนักศึกษาที่เหมาะกับการใหคําปรึกษาแบบนี้ควรมีวุฒิภาวะปานกลางและมี
ความคิดริเริ่ม 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 และกลุมที่เหมาะสมกับการใหคําปรึกษารูปแบบตางๆ ตามขอเสนอของ Gordon B. Davis
รูปแบบ
การใหคําปรึกษา

บทบาท

ความเหมาะสมในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
ใชไดเหมาะ เพราะ อาจเหมาะที่จะใช จะเกิดความขัดแยง
นิสิตนักศึกษาเปนผู อาจารยที่ปรึกษาเขาไป นิสิตนักศึกษาตอง
การใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา
แตจะตึงเครียด
กํากับดูแล และกําหนด ศึกษาปญหาการวิจัย นิสิตนักศึกษา
ฝกงาน ทําวิจัยตาม
กับอาจารยที่ปรึกษา
แบบนาย-ลูกนอง วิทยานิพนธเปนผู
ตองการใหอาจารย เพราะอาจารยที่
แนวทางการดําเนินงาน ของอาจารย ทํางาน
ประเด็นปญหาที่
วิทยานิพนธเพราะ
ออกคําสั่ง มีความรู
ที่ปรึกษา
วิจัยโดยตรง นิสิต
อาจารยที่ปรึกษา
ตามคําสั่งที่ไดรับ
ความเชี่ยวชาญดาน
ปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษา
วิทยานิพนธกําหนด นักศึกษาไดเรียนรู
และอาจไมไดพัฒนา วิทยานิพนธบอกทุก ตองการออกคําสั่ง ตองการทํางานเปน
เนื้อหาและประเด็น
ความสามารถทําวิจัย อยาง
ปญหาของการวิจัย
ทุกเรื่อง ขณะที่นิสิต อิสระ
เฉพาะวิธีการทําวิจัย
ดวยตนเอง
เปนอยางดี
นักศึกษาตองการ
ภายใตกรอบของ
ความเปนอิสระบาง
อาจารยที่ปรึกษา
คอนขางเหมาะ
อาจใชได แตตึง
นิสิตนักศึกษากําหนด อาจารยที่ปรึกษา
อาจเกิดความตึง
นิสิตนักศึกษาถูกตี
การใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา
เครียดบาง เพราะ
ประเด็นปญหาการวิจัย วิทยานิพนธรูสาระและ กรอบใหทํางาน
วิทยานิพนธเปน
แบบกึ่งนายเพราะมีกรอบการ เครียดได เพราะ
ลูกนอง กึ่งเพื่อน ผูเชี่ยวชาญที่จํากัดการ ภายในกรอบงานและ วิธีการวิจัย สามารถให ภายใตขีดจํากัดดาน นิสิตนักศึกษาตอง ทํางานชัดเจน รูวา นิสิตนักศึกษาตอง
ความสามารถของ
ทํางานโดยมี
ใหคําปรึกษาเฉพาะ
รวมงาน
คําแนะนําตามความเห็น วิจัยของอาจารยอาจ แสดงความคิดริเริ่ม อาจารยที่ปรึกษา
ขีดจํากัด
ตองทํางานที่ไมอยูใน ในระดับหนึ่ง
ประเด็นปญหาที่อยู อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
ของผูเชี่ยวชาญ นิสิต
วิทยานิพนธ วางแผน นักศึกษาสามารถเลือก แผนการวิจัยของตน
ในขอบเขต
ตองการใหทําอะไร
ความสามารถดานการ และขั้นตอนดําเนินการ ปญหาที่ตนสนใจโดย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว
แตก็มีอิสระในการ
วิจัยตามอาจารย
วิจัยของตนเอง
ทํางานไดดวย
ทํางานกับอาจารย
จะตึงเครียด เพราะ ใชไดเหมาะ เพราะ เหมาะที่จะใช
มีความเสี่ยงทํางาน
นิสิตนักศึกษาริเริ่ม
อาจารยที่ปรึกษา
การใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา
แบบเพื่อน
นิสิตนักศึกษาตอง เพิ่มความมั่นใจให พอควร มีความตึง
วิทยานิพนธมักเปน ปญหาการวิจัยใหมซึ่ง วิทยานิพนธและนิสิต วิจัยในเรื่องใหมที่
เครียดเล็กนอย ถาทั้ง
รวมงาน
แสดงความคิดริเริ่ม นิสิตนักศึกษา
อาจารยอาวุโสที่ยินดี ตองการทักษะที่ตนยัง นักศึกษารวมกันทําวิจัย เปนไปไมได ไมมี
ความแนนอนวาทั้ง
อาจารยที่ปรึกษา
ระหวาง
เพื่อพัฒนาสาระและ
ทํางานวิจัยในหัวขอที่ ไมมี ทํางานกับ
วิทยานิพนธและ
กระบวนการให
วิธีการวิจัยใหมๆ นิสิต อาจารยและนิสิต
นิสิตนักศึกษาเสนอ อาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษาทํา
คําปรึกษา
ไดพัฒนาตนเองภายใต นักศึกษาจะไดพัฒนา
และขยายขอบขายการ วิทยานิพนธใน
ตนเอง
วิจัยปญหา/วิธีการ
ลักษณะผูรวมงานรุน ความสัมพันธในการ
ใหคําปรึกษาไปถึง
วิจัยที่สนใจรวมกัน
ปญหาและทักษะการ เยาวที่รวมกันพัฒนา ทํางานรวมกับอาจารย
วิจัยใหมๆ
องคความรูใหม
ขอดี

ขอเสีย
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รูปแบบ
การใหคําปรึกษา
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)
บทบาท

อาจารยที่ปรึกษา
การใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา
แบบใหแนวทาง วิทยานิพนธมักเปน
และขอเสนอแนะ อาจารยอาวุโสที่ให
คําแนะนํากวางๆ
ทั่วไป แตตนเองไมมี
ความสามารถทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับประเด็น
ปญหาและวิธีการวิจัย

นิสิตนักศึกษา
นิสิตนักศึกษาทํางาน
โดยอิสระในลักษณะ
ผูรวมงานรุนเด็ก
เสนอหัวขอปญหา
และวิธีการวิจัยเพื่อขอ
คําปรึกษาแนะนําจาก
อาจารยวิทยานิพนธ
รูจักพัฒนาทักษะวิจัย
ที่จําเปน

การใหคําปรึกษา
แบบปลอยวาง

นิสิตนักศึกษาเปน
นักวิจัยอิสระ ริเริ่ม
เสนอปญหาการวิจัย
พัฒนาทักษะที่จําเปน
เสนอแผนการ
ดําเนินการวิจัยให
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธพิจารณา
อนุมัติในภาพรวม

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทําหนาที่
ควบคุมคุณภาพ ให
ขอเสนอแนะตามคํา
ขอหรือในเอกสาร
เฉพาะที่นิสิต
นักศึกษาเสนอมา
ตรวจสอบคุณภาพ
โดยรวมของงานที่
เสนอ

ขอดี
นิสิตนักศึกษา
สามารถพัฒนาทักษะ
การวิจัยและทํางาน
วิจัยอยางอิสระ
ระหวางที่อาจารยให
คําปรึกษา/
ขอเสนอแนะ นิสิต
นักศึกษาอาจทําวิจัย
หัวขอกวางและใช
วิธีการวิจัยแบบตางๆ
นิสิตนักศึกษา
สามารถทํางานโดย
อิสระ อาจารยที่
ปรึกษาไมคอยเขามา
กํากับดูแล นิสิต
นักศึกษาทํางานวิจัย
ตามหัวขอที่เลือกเอง

ความเหมาะสมในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
เหมาะมาก
ใชได
นิสิตนักศึกษาอาจไมได ไมควรใช
มีความเครียดเพียง
รับคําแนะนําอยาง
จะเครียดมากเพราะ แตอาจเครียดบาง
เพราะนิสิตนักศึกษา เล็กนอย เพราะนิสิต
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
นิสิตนักศึกษาไม
ตองเปนผูคิดริเริ่ม นักศึกษาเปนคน
ประเด็นปญหาหลายๆ สามารถคิด/ทํา
มั่นใจ อาจารยที่
เรื่องจากอาจารยที่
กระบวนการวิจัยได
ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปรึกษา นิสิตนักศึกษา เอง
ใหอิสระและให
เปนผูรับผิดชอบ
ขอคิดที่ดีสําหรับ
คุณภาพงานวิจัยและ
การจัดการกระบวนการ
ผลงาน
ดําเนินการวิจัย
ใชไมไดเลย เพราะ ไมควรใช
นิสิตนักศึกษาอาจทํา
อาจใชได
ขอผิดพลาดที่เสียหาย ไมมีคําแนะนําให ความสัมพันธ
แตมีความเสี่ยง
นิสิตนักศึกษาเทาที่ ระหวางนิสิต
เพราะขาดการ
เพราะอาจารยที่
ตองการ
เสนอแนะและขาด
นักศึกษากับอาจารย ปรึกษาวิทยานิพนธ
คําปรึกษา ทํางานติดขัด
กับนิสิตนักศึกษามี
ที่ปรึกษา
ไมสําเร็จตามเงื่อนเวลา
ความคาดหวัง
วิทยานิพนธไมดี
นิสิตนักศึกษาไมได ตางกัน
รับขอมูลปอนกลับ
สําหรับผลงานเทาที่
ตองการ
ขอเสีย
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เมื่อพิจารณาจากตารางสรุปขางตนจะเห็นวาโดยหลักการแลว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ควรใชรูปแบบการใหคําปรึกษาที่อยูตรงกลาง 3 รูปแบบ และหลีกเลี่ยงการใหคําปรึกษาแบบสุดขั้ว
ทั้ ง สองรู ป แบบ อย า งไรก็ ต าม ก อ นเลื อ กรู ป แบบการให คํ า ปรึ ก ษาที่ จ ะใช อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษาควรประเมินตนเองกอนเพื่อจะไดเลือกรูปแบบการใหคําปรึกษาและ
วิธีการทํางานรวมกันไดเหมาะสม สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรประเมิน คือ
 จุดออน จุดแข็ง ความชอบ ความถนัด และขอจํากัดของตน เชน ตําแหนงบริหาร ภาระงาน
สอน จํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแล
 รูปแบบการใหคําปรึกษาที่ถนัดที่สุด 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
วิทยานิพนธแตละสาขาวิ ชาจะมี รูปแบบการใหคําปรึ กษาตางกัน หากมองวาการใหคําปรึก ษา
วิทยานิพนธเปน "กระบวนการเรียนรูแบบแทรกแซงอยางตอเนื่อง” (intervention continuum) ก็จะมี
ระดับความเขมขนมากนอยตางกัน ดังนี้
 การใหคําปรึกษาแบบ “ปลอยวาง” (hands off) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเขาไปยุงกับ
งานวิจัยของนิสิตนักศึกษานอยมากเพราะมีความเชื่อพื้นฐานวานิสิตนักศึกษาพึ่งตนเองได
นิสิตนักศึกษาจึงตองเรียนรูที่จะทํางานดวยตนเอง และเห็นวาการทํางานใหสําเร็จตามเวลา
เปนความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาเอง
 การใหคําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธคอยกํากับติดตาม
ตรวจสอบงานวิ จั ย ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาอยู เ ป น ประจํ า เป น การให คํ า ปรึ ก ษาแบบสั่ ง การ
(directive) หรือ "หุนสวน"

การใหคําปรึกษาทั้งสองแบบมีทั้งขอดีและขอเสีย และตองเลือกใชใหเหมาะกับวุฒิภาวะ
ระดั บ ความสามารถของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา ในมุ ม มองนี้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรที่ทําวิทยานิพนธเชิงทดลอง มักขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ทําโครงการวิจัยใหญ
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ในเรื่องเดีย วกั น หรือใกล เ คี ย ง และเพื่อ ใหก ารดํา เนินการวิ จั ยโครงการย อ ยสอดรับกั น การให
คําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) ก็เปนสิ่งจําเปนและอาจทําใหนิสิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
เร็วขึ้น ในทางตรงกันขาม นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตรมักทําวิทยานิพนธที่มีความเปน
ปจเจก (individualistic) สูง การใหคําปรึกษาแบบ“ปลอยวาง” (hands off) ก็อาจจะเหมาะสมกวาแต
อาจทําใหนิสิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษาชาเพราะในความเปนจริงนิสิตนักศึกษาตองการความ
ชวยเหลือมากกวาที่อาจารยคิด นอกจากนี้ยังนาสังเกตดวยวาการใหคําปรึกษาในสาขาวิชาเดียวกันก็
ยังมีระดับและวิ ธีการตางกัน เชน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ ในสาขาวิชาสังคมศาสตรที่ใ ห
คําปรึกษาแบบ "เกาะติด" มักใชวิธีการใหปรึกษาโดย "การตกลงแบบหุนสวน" (partnership
arrangement หรือ collaborative intervention) มากกวา “การสั่งการ”
ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ การเลือกใชรูปแบบการใหคําปรึกษาอาจปรับเปลี่ยนไดตาม
ขั้น ตอนของการศึก ษาตามหลัก สูต รและการทําวิท ยานิพ นธ อาจารยที่ป รึก ษาแบบ "เกาะติด "
(hands on) ใหความสําคัญกับการความสัมพันธกับนิสิตนักศึกษาที่เขาใหม∗ และพยายามใหนิสิต
นักศึกษาคนดังกลาวไดรับความรวมมือจากเพื่อน อาจารย และบุคลากรอื่น ระยะแรกนิสิตนักศึกษา
ที่เขาใหมจะไดรับการแนะนําแบบ "สั่งการ" เพื่อประโยชนในการวางแผนการเรียนที่จะพัฒนา
ความพรอมดา นวิชาการและการวิจั ย แตเ มื่อลงมือทําวิท ยานิพ นธ แ ลว นิ สิตนัก ศึก ษาตอ งเปน
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานวิจัยและมีหนาที่รายงานความกาวหนาของการวิจัยใหทราบ โดยอาจารย
ที่ปรึกษาจะเขาไป "สั่งการ" เฉพาะเวลาที่นิสิตนักศึกษาตองการเปนครั้งคราว สําหรับนิสิตนักศึกษา
ที่ชวยตัวเองได อาจใหคําปรึกษาแบบ "วางมือ" (hands off) อยางไรก็ตามการใหชวยตนเองไมได
หมายความวา ให แ ยกตั ว ไปทํ า งานคนเดีย ว แต อ าจทํ า งานกลุ ม ร ว มกั บ เพื่อ น นั ก วิ ช าการ หรื อ
บุคลากรอื่นดวย แตหากตองการการปรึกษาใกลชิดเปน พิเศษ อาจารย ที่ปรึกษาอาจจัดเวลาให
คําปรึกษาแบบไมทางการ และหากมีสัญญาณเตือนวานิสิตนักศึกษามีปญหา อาจารยที่ปรึกษาแบบ
"เกาะติด" (hands on) จะเปนฝายไปหานิสิตนักศึกษาเอง ไมรอใหมาหา เพราะเห็นวาปญหาตางๆ
ควรได รับ การแก ไ ขแตแ รก แม ว า จะเป น เรื่ อ งเล็ ก น อ ยก็ ต าม กิจ กรรมที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาแบบ
"เกาะติด" (hands on) ใชเพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษาทํางานกาวหนาและสําเร็จลุลวงไดดี มีอาทิ
 ใชกระบวนการกลุม (teamwork approach) สรางกลุมนิสิตนักศึกษาในความดูแลทั้งแบบ
ทางการและไมทางการ จัดเวลาอยางยืดหยุนใหพบกันหรือนัดหมายใหคําปรึกษาตัวตอตัว
 ใหนิสิตนักศึกษาเขียนรายงานสั้นๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่มอบหมายใหอานเปนระยะ
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 ชั่วโมง)
 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)
โดยปลอ ยใหนิสิตนัก ศึก ษาคน ควาเองสรุป เองโดยลําพัง หรือ จะใหคํา ปรึก ษาแบบ "เกาะติด "
(hands on) โดยการชี้นํา สั่ง หรือบอกรายชื่อผลงานที่ตองการใหนิสิตนักศึกษาอาน หรืออาน
เอกสารและงานวิจัยไปพรอมกับนิสิตนักศึกษาแลวมารวมกันสรุปกรอบแนวคิดกับวางแผนการวิจัย
ไมไดมองวานิสิตนักศึกษาตองทํางานดวยตนเอง
ระยะสุดทาย ในชวงเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจตอง
เลื อ กรู ป แบบการให คํ า ปรึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคน โดยทั่ ว ไปเมื่ อ ทํ า งานวิ จั ย เป น
เวลานานขึ้น การใหคําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) จะยิ่งลดลง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จะเปลี่ยนบทบาทจาก "ผูสั่งการ" เปน "เพื่อนรวมวิชาชีพ" มากขึ้น ใหนิสิตนักศึกษาเปนตัวของ
ตัวเองเพราะมีวุฒิภาวะมากขึ้น พึ่งตนเองไดมากขึ้น อยางไรก็ตามอาจารยที่ปรึกษาจะกลับมาให
คําปรึกษาแบบ "เกาะติด" (hands on) หรือ "สั่งการ" อีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนการเขียนรายงาน
โดยเฉพาะชวงสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
แนวทางที่สาม เสนอโดย Terry Garfield และ Frank Alpert (2002: 263-273) ซึ่งสังเคราะห
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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แบบปลอยเสรีเต็มที่ (Laissez-faire style)
 ไมมีโครงสรางขั้นตอนมาก ใหการสนับสนุนนอย
 นิสติ นักศึกษาไดรับแรงจูงใจและทักษะการจัดการคอนขางจํากัด
 อาจารยที่ปรึกษาไมชี้นํา และไมตกลงที่จะทํางานรวมกันอยางใกลชิด
 อาจารยที่ปรึกษาดูเปนคนอบอุน ใสใจ เอื้ออาทร แตไมกาวกาย

แบบประคบประหงม (Pastoral style)
 ไมมีโครงสรางขั้นตอนมาก ใหการสนับสนุนมาก
 นิสิตนักศึกษามีทักษะการจัดการต่ํา อาจารยที่ปรึกษาเปนผูหยิบยื่นสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ที่จําเปนให
 อาจารยที่ปรึกษาคอนขางดูแล ใหการสนับสนุนเปนการสวนตัว แตไมเขามากําหนดทิศ
ทางการทํางานแตละขั้นตอน

แบบชี้นํา (Directional style)
 มีโครงสรางขั้นตอนมาก ใหการสนับสนุนนอย
 นิสิตนักศึกษามีแรงจูงใจในการทํางานสูง เห็นประโยชนจําเปนจากการทํากิจกรรมที่มี
โครงสรางขั้นตอนเชน กําหนดวัตถุประสงค ทํางานเสร็จและสงงานตรงเวลาดวยตนเอง
โดยไมตองใชสิ่งสนับสนุนจากสถาบัน
 อาจารยที่ปรึกษามีความใกลชิด พบนิสิตนักศึกษาสม่ําเสมอ แตตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
การทํางานวิทยานิพนธ

แบบสัญญา (Contractual style)
 มีโครงสรางขั้นตอนมาก ใหการสนับสนุนมาก
 นิสิตนักศึกษามีแรงจูงใจในการทํางานสูง สามารถวางแผนงานและทํางานดวยตนเอง
 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาควบคุ ม ทิ ศ ทางการทํ า งาน มี ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ และมี
ความสัมพันธระหวางกันที่ดี
 ตองการเวลาจากอาจารยที่ปรึกษามากที่สุด

อาจารยที่ปรึกษาที่ดีตองรูจักเปลี่ยนรูปแบบการใหคําปรึกษาไปตามสถานการณ เชน ให
การดูแลใกลชิดเมื่อมีปญหาวิกฤติในชีวิต และปรับรูปแบบการใหคําปรึกษาเปนระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ชวงเลือกหัวขอวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษายังไมมีหัวขอที่สนใจชัดเจน คนเอกสาร
กวางๆ เพื่อหาหัวขอวิจัย การใหคําปรึกษาเปนแบบปลอยเสรีเต็มที่ (Laissez-faire) เพราะยังไมมี
โครงสรางขั้นตอนมาก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมตองใหการสนับสนุนมากนัก
ระยะที่ 2 ชวงเขียนโครงรางวิทยานิพนธ หลังนิสิตนักศึกษาไดหัวขอ ปญหาและวัตถุประสงค
ของการวิจัย อาจารยจําเปนตองใหคําแนะนําอยางเปนทางการมากขึ้นเพื่อชวยการออกแบบและ
ระเบียบวิธีการวิจัย การใหคําปรึกษาจึงเปนแบบชี้นํา (Directional style)
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ระยะที่ 3 ชวงดําเนินการวิจัย ระหวางเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล นิสิตนักศึกษาตองการ
กําลังใจมาก ในระยะนี้นิสิตนักศึกษาอยากไดการสนับสนุนและคําแนะนําที่ชัดเจนมีขั้นตอน การ
ใหคําปรึกษาจึงเปนแบบสัญญา (Contractual style)
ระยะที่ 4 ชวงเขียนรายงานวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษาเริ่มลงมือเขียนรายงาน อาจตองการการ
สนับสนุนลดลง แตยังคงตองการคําชี้แนะเกี่ยวกับขั้นตอนที่ชัดเจน การใหคําปรึกษาจึงอาจ
กลับไปเปนแบบชี้นํา (Directional style)

การเปลี่ยนรูปแบบการใหคําปรึกษาไปตามสถานการณขางตนแสดงเปนแผนภาพไดดงั นี้
สูง

ประคบประหงม
(Pastoral)

สัญญา
(Contractual)

การสนับสนุน
(Support)

ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 1
ปลอยเสรีเต็มที่
(Laissez-faire)

ชี้นํา
(Directional)

ต่ํา
ต่ํา

โครงสราง (Structure)

สูง

(เสนประ แสดงความจําเปนใหคําปรึกษาแบบประคบประหงม (Pastoral style) เปนครั้งคราว
เมื่อนิสิตมีปญหาวิกฤติ ทอแท กลุม ใจ)

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. 19901998 รูปแบบปฏิสัมพันธของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่เสนอไดแก
1) ปฏิสัมพันธแบบกํากับ (Strong Interaction) มักพบในการวิจัยดานวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะการวิจัยแบบทดลองในหองปฏิบัติการที่ตองใชเทคโนโลยีทันสมัย นิสิตนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองพบกันเปนประจําเพื่อรวมวางแผนการวิจัย รายงานผลการทดลอง
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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 และเปนผูริเริ่มการดําเนินงานในทุกขั้นตอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาที่เพียงให
คํา แนะนํา เกี่ย วกับหัว ขอวิจัย ตางๆ ที่นา จะทํา ได แลว ใหนิสิตนัก ศึก ษาไปอา นงานเพิ่มเติมเอง
สักระยะหนึ่งกอนตัดสินใจเลือกหัวขอวิทยานิพนธ ระหวางลงมือทําวิทยานิพนธไปจนกระทั่งเขียน
รายงานวิจัย นิสิตนักศึกษาไดพบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธนอยมาก เปนครั้งคราว ไมแนนอน
โดยอาจารยจะอานรายงานวิจัยใหคราวๆ เทานั้น การใหคําปรึกษาแบบนี้อาจทําใหนิสิตนักศึกษา
รูสึกวาถูกทอดทิ้ง เควงควาง
3) ปฏิสัมพันธแบบสายกลาง (Intermediate Interaction) ใหคําปรึกษาตามขอตกลง นิสิต
นั ก ศึ ก ษาตกลงกั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ว า จะพบกั น บ อ ยครั้ ง แค ไ หนเพื่ อ รายงาน
ความกาวหนา เชน สัปดาหละครั้ง เดือนละครั้ง แตอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยทั้ง
สองฝายตกลงกัน อาจารยที่ปรึกษาตรวจแกไขรายงานชิ้นยอยๆ ที่นิสิตนักศึกษาเขียนสงมาเปน
ระยะ นิสิตนักศึกษาแกไขรายงานตามขอเสนอของอาจารยที่ปรึ กษาแลวประมวลเป นรายงาน
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
แนวทางที่ ห า เป น ข อ เสนอรู ป แบบการให คํ า ปรึ ก ษาตามสถานการณ (Situational
Approach) โดย Sean Murray (2003) ที่มีความเชื่อวาการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนกระบวนการ
เรีย นการสอนและเปนการพัฒนานิ สิตนักศึก ษาใหมีคุณสมบัติของการเปน นั ก วิจัย แมวานิสิต
นักศึกษาแตละคนจะมีระดับความรู ทักษะ ความสามารถในการทําวิจัย วุฒิภาวะ และความมุงมั่น
(commitment) ต างกั น แต จ ะไดรั บ การพัฒ นาให ดี ขึ้ น ในระหวา งการทํา วิ ท ยานิพ นธ 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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Relationship Behavior

สูง

S3

S2

Participating

Selling

S4

S1

Delegating

ต่ํา
ต่ํา

สูง

Telling
Task Behavior
กลาง

สูง
ต่ํา

ความสามารถ วุฒิภาวะของนิสิต
แผนภาพที่ 5-2 การใหคําปรึกษาตามสถานการณตามแนวคิดของ Sean Murray

นิสิตนักศึกษาในชอง S1 สวนใหญอยูในชวงเริ่มทําวิทยานิพนธ ตั้งใจทํางานแตยังขาด
ความมั่นใจและความสามารถ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีบทบาทเปนผูสอนหรือฝกฝนใหมี
ความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อวางพื้นฐานและความพรอมใหนิสิตนักศึกษา ใหการปรึกษาอยาง
ใกลชิดและมีลักษณะ "สั่งการ" 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
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เปนการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริงผานความสําเร็จและขอผิดพลาดในสถานการณตางๆ นิสิต
นักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะพัฒนาความสัมพันธฉันทเพื่อนรวมงาน (collegiate
relationship) และการเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
5.2.3 สรางกลุมสนับสนุนสําหรับนิสิตนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีสําหรับนิสิตนักศึกษา โดย
ตองคํานึงอยูเสมอวาการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนกระบวนการทางการศึกษา (educational
process) อาจารยที่ปรึกษาจะไมเขาไปควบคุมความคิดและการทํางานของนิสิตนักศึกษามากเกินไป
แตใหเรียนรูและพัฒนาตนเองจากการมีปฏิสัมพันธทั้งทางวิชาการและสังคมระหวางกลุมนิสิต
นักศึกษาและอาจารยอื่นๆ
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
ให มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ บุ ค ลากรและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาอื่ น กลุ ม สนั บ สนุ น นี้ เ ป น กลุ ม ที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
สามารถปรับทุกขหรือขอคําแนะนํา กําลังใจ เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ทั้งจากเพื่อนนิสิตนักศึกษา
ที่กําลังทําวิทยานิพนธในชวงเดียวกัน ครอบครัว นิสิตนักศึกษารุนพี่ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา อาจารย
ในคณะ หากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจัดกลุมสนับสนุนเปนทางการ อาจทําไดโดยการประชุม
นิสิตนักศึกษาเพื่อแกปญหารวมกัน (problem-solving session) หรือสรางโอกาสใหรวมเสวนากับ
เพื่อนนิสิตนักศึกษา อาจารย หรือนักวิชาการอื่นซึ่งจะเปนการชวยสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาใน
ความดูแลไดเขาเปนสวนหนึ่งของวงการวิชาชีพอีกทางหนึ่งดวย
5.2.4 ตระหนักถึงสิ่งที่นิสิตนักศึกษาคาดหวังจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผลการประมวลเอกสารและรายงานวิจัยตางๆ พบวานอกจากตองการอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่สามารถใหขอเสนอแนะดานวิชาการแลว นิสิตนักศึกษายังมีความคาดหวังวาอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะมีพฤติกรรมในการใหคําปรึกษาดังตอไปนี้
1) ดูแลเอาใจใส (Pastoral Care) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวนหนึ่งถือวาการให
คําปรึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเฉพาะดานวิชาการ และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
ประสบการณทํางานมาแลวอาจพอใจที่จะใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดูแลอยูหางๆ ติดตอกัน
เฉพาะงานวิทยานิพนธเทานั้น แตก็มีนิสิตนักศึกษาจํานวนไมนอยเชนกันที่หวังวาอาจารยจะดูแล
ใกลชิดและเอาใจใสเรื่องสวนตัวของตนดวย แนวปฏิบัติในเรื่องนี้ไมมีคําตอบที่แนนอนขึ้นกับ
บุ ค ลิ ก ภาพและทั ศ นคติ ข องทั้ ง สองฝ า ย อย า งไรก็ ต าม มี ข อ สั ง เกตว า การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น
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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) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ (Guidance to Topic Selection) นิสิต
นักศึกษามักคาดหวังวาอาจารยที่ปรึกษาจะใหหัวขอวิทยานิพนธเพราะเปนผูมีความชํานาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้น รูนโยบายมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาเปนอยางดี และประเมินไดวา
นิสิตนักศึกษาจะสามารถทําวิจัยเรื่องนั้นไดสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 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
ตีพ ิม พเ ผยแพรผ ลงาน การขอรางวัล แหลง ทุน วิจ ัย ภายในและภายนอก การขอขยายเวลา
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การศึกษา การยื่นคํารอง บริการสนับสนุนตางๆ เชน ศูนยแนะแนว ศูนยการเรียน รวมทั้งนโยบาย
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา และจริยธรรมในการทําวิจัย
5) ใหคําวิจารณ คําติชมที่สรางสรรคอยางทันการณ (Constructive and Timely Criticism)
นิสิตนักศึกษาหวังพึ่งความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาระหวางการดําเนินการวิจัย แตก็มักบนวา
อาจารยใชเวลาตรวจงานนานมาก สงงานแลวไมอานหรืออานผานๆ ปลอยใหทํางานไปเรื่อยๆ
จนสอบวิทยานิพนธ ทําใหตองแกไขงานมากจนเกือบทําไมทัน บางคนก็บนวาอาจารยมีแตติ ตรวจ
งานละเอียดมาก ใหทํางานเพิ่มเรื่อยๆ แตก็ยังไมพอใจ ทําใหเสียกําลังใจ ไมอยากทําตอ อาจารยที่
ปรึกษาควรเขาใจวาการที่นิสิตนักศึกษาบนเชนนี้เปนเพราะในขณะนั้นรูสึกวาวิทยานิพนธเปนงาน
ชิ้นเอกของชีวิต 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 อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย
หองพักหรือหองทํางานนิสิตนักศึกษาปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรชวยจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการวิจัยหรือชวยติดตอสิ่งจําเปนจากแหลงภายนอก รวมทั้งมองหาแหลงทุน
สนับสนุนการวิจั ยและการเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ขอนาสังเกต คื อ
มหาวิทยาลัยบางแหงมีสัญญาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศหลายแหง แตไม
เคยใชประโยชนจากสัญญาที่มีการใหทุนแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาไปทําวิทยานิพนธ
7) มีความเปนธรรมในการเผยแพรผลงาน (Fairness in Authorship of Publications)
อาจารยที่ปรึกษาตองไมนําผลงานนิสิตนักศึกษาไปใชประโยชนสวนตัว และควรสนับสนุนใหนิสิต
นัก ศึ กษาทุกคนมีโอกาสนํ าผลงานวิ จัย ไปนําเสนอที่ประชุมวิชาการหรื อเขียนบทความตี พิ มพ
เผยแพรในวารสารชั้นนําทางวิชาการโดยไมเลือกปฏิบัติ หากมหาวิทยาลัยอนุญาตใหทําวิทยานิพนธ
เปนโครงการรวมกันได อาจารยควรดูแลใหผลงานของนิสิตนักศึกษาทุกคนในกลุมไดรับการ
เผยแพรอยางทัดเทียมกัน ในตางประเทศมีกรณีรองเรียนเรื่องดังกลาวพอควร อาทิ อาจารยไดรับทุน
วิ จั ย ขนาดใหญ จ ากแหล ง ทุ น ภายนอกแล ว แบ ง โครงการดั ง กล า วเป น โครงการย อ ยให ทํ า เป น
วิทยานิพนธ แลวอาจารยเอาขอมูลและขอคนพบของนิสิตนักศึกษาไปสรุปวิเคราะห แตไมใสชื่อ
นิสิตนักศึกษาในผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือเอกสารบทความที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ ใสชื่อ
อาจารยกอนในลักษณะที่ทําใหเขาใจวาเปนผูวิจัยหลักทั้งที่นิสิตนักศึกษาเปนผูทําวิจัยเปนสวนใหญ
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5.2.5 บอกสิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธคาดหวังจากนิสิตนักศึกษา
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 หรืออาจารยที่ปรึกษา
 ทักษะการสื่อสารและการถา ยทอดความรูทั้ง การเขียน การพูด การนําเสนอบทความ มี
ศักยภาพในการบูรณาการวิชาความรู รูจักประยุกตและสื่อสารความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถอธิบายสิ่งที่คิดใหเขาใจไดดี และมีความซื่อสัตยเกี่ยวกับการไดมา/ใชขอมูล
 ความรูความสามารถดานสารสนเทศ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร รูจักใช
สื่อดวยวิจารณญาณ และมีจริยธรรมในการใชขอมูล
 ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค ใฝหาคําปรึกษา ขยัน
ทํางานหนักและจริงจัง สูงาน กลาทํางานที่ทาทาย ทํางานไดทั้งคนเดียวและเปนทีม
 ทักษะในการสรางเครือขาย (networking) มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น สามารถทํางานเปนกลุม/
เปนทีมเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการและความสามารถทางวิชาชีพ
 ทักษะการแกปญหา ตัดสินใจได รูจักแกปญหา/ความขัดแยงโดยใชหลักเหตุผลหรือตรรกวิธี
 ทักษะในการจัดการตนเอง รูจักบริหารเวลา แบงเวลาเปน มีความรับผิดชอบ
 ทั กษะวิ ชาชี พ มี คุณลั ก ษณะของนั ก วิ ชาการ/นั ก วิ ชาชี พ ชั้ น นํ า ผ า นการฝ ก ประสบการณ
มีความสนใจงานวิจัยอยางจริงจัง และมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน
 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม มีความซื่อสัตยเกี่ยวกับการไดมา/การใชขอมูล

นอกจากนี้ ในระหวางการทําวิทยานิพนธ สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาคาดหวังจากนิสิตนักศึกษา
คือ การมาพบเปนประจํา ตั้งใจเขียนรายงานที่แสดงออกถึงภูมิรูในระดับที่ยอมรับได สงงานในเวลา
ที่กําหนด รับฟงคําแนะนําเกี่ยวกับงานวิจัยของตน ทําตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แนะนํา
ไมดื้อดึงหรือเรียกรองมากเกินไป รายงานความกาวหนาของการวิจัยตามความเปนจริง ทํางานดวย
ความกระตือรือรน ทําสิ่งตางๆ ไดมากกวาที่คิด สนุกที่จะทํางานดวย และสําเร็จการศึกษาภายใน
เวลาตามหลักสูตร
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5.2.6 จัดระบบและบรรยากาศขององคกรที่เอื้อตอการทําวิทยานิพนธ
ความสําเร็จในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธสวนหนึ่งขึ้นกับสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการวิจัย รวมทั้งการจัดระบบการใหคําปรึกษาที่ดี มหาวิทยาลัย คณะ
หรือภาควิชา จึงตองจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการวิจัย และควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
โครงสรางและระบบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
1) วางระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีประสิทธิภาพ (systematic, effective advising) ให
นิสิตนักศึกษาไดรับคําปรึกษาจากอาจารยที่มีความสนใจหัวขอวิจัยตรง/ใกลเคียงกันทั้ง
ระบบอาจารยที่ปรึกษาเดี่ยว หรือระบบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งมีอาจารยที่
ปรึกษามากกวาหนึ่งคนจากสถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชน ระบบแบบหลังนี้ทําใหนิสิต
นักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมทางปญญาที่หลากหลาย อยางไรก็ตามการจัดระบบอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองไมใหกระบวนการใหคําปรึกษาขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาก
เกินไป และจํากัดจํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแลอยางเหมาะสม เพื่อใหนิสิตนักศึกษา
ทุกคนไดรับคําปรึกษาที่มีคุณภาพ
2) จัดโครงสรางสถาบันที่เอื้อตอการวิจัย มีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสราง
วัฒนธรรมการวิจัยและคุณภาพของบัณฑิตศึกษา เชน จัดหาเครื่องมือวิจัยและเทคโนโลยี
ชั้นสูง ใหทุนผูชวยวิจัย (research assistant) ใหนิสิตนักศึกษาไดทํางานวิจัยรวมกับอาจารย
เพื่อ พัฒนาความสามารถกอ นทํา วิทยานิพ นธ และมีบริการเสริม ทักษะที่จํ าเปน เชน ตั้ ง
Dissertation Support Office ใหบริการทั้งอาจารยและนิสิตนักศึกษา
3) จัดสัมมนาวิจัยสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (seminars for graduate students) การสัมมนาใน
ลักษณะนี้อาจจัดใหนิสิตนักศึกษาทุกขั้นตอนการศึกษา ตั้งแตชวงแรกของการเขาศึกษา
(induction period) ระหวางการทําวิทยานิพนธ และกอนสําเร็จการศึกษา วัตถุประสงคของ
การสัมมนานิสิตนักศึกษาใหมและผูที่กําลังจะเสนอหัวขอวิทยานิพนธ คือ การปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับงานวิจัยในสาขาวิชาที่เขาศึกษา ใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจ
ของคณาจารยในสาขาวิชาที่อาจขอใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และจุดประกาย
ความคิดใหนิสิตนักศึกษาเริ่มคิดแผนการวิจัยที่คาดวาจะทําเปนวิทยานิพนธ การสัมมนา
นิสิตนักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธ เปนการสรางกระบวนการกลุมสนับสนุนและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูวิธีทําวิจัยที่ดีเพื่อพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและสรางความมั่นใจในการทํา
วิจัย กิจกรรมในชวงนี้จะเนนการรายงานความกาวหนาของการวิจัย โดยอาจจัดในลักษณะ
เสวนากลุมยอยเพื่อใหนําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหมีการวิจารณงานจากบุคคล
อื่นนอกเหนือจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (peer review) เชน คณาจารยอื่น และเพื่อน
นิสิตนักศึกษา สวนการสัมมนากอนสําเร็จการศึกษา เปนการปจฉิมนิเทศเพื่อใหออกไปทํา
หนาที่นักวิชาการและนักวิจัยชั้นสูงในสาขาวิชาอยางเต็มภาคภูมิ

93
การสรางแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4) กําหนดภาระงานที่เ หมาะสมและให ร างวัลประจํ าป การทํ าหน าที่ อาจารย ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธเปนงานหนัก มหาวิทยาลัยจึงควรจูงใจใหอาจารยทําหนาที่ดังกลาวดวยการ
กําหนดภาระงานที่เหมาะสม และใหการยกยอง เชน The University of Texas at Austin
ใหรางวัล Outstanding Graduate Adviser Award สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน
ทั้งระดับปริญญาโทและเอก ปละ 4 รางวัลๆ ละ $1,000 อาจารยทุกคนที่ไดรับการเสนอชื่อ
แมจะไมไดรางวัลดังกลาวก็ยังไดรางวัลคนละ $500 คณะกรรมการใหรางวัลโดยพิจารณา
หลักฐานจากผูไดรับการเสนอชื่อ ความเห็นจากนิสิตนักศึกษาในความดูแลทั้งอดีตและ
ปจจุบัน ผูบริหารและคณาจารยในคณะ ตามหลักเกณฑตอไปนี้
- การปฏิบัติหนาที่ในดานการสรรหา (recruiting) และรักษา (retaining) นิสิตนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถสูง
- การใหเวลานิสิตนักศึกษา (availability/accessibility) และการใสใจนิสิตนักศึกษา
(sensitivity)
- ความสามารถในการแกไขปญหาในการทําวิทยานิพนธ
- การอุทิศตนเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
- การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย และการแจ ง ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทราบ
กฎระเบียบดังกลาว
- การทําประโยชนดานการบริหารงานบัณฑิตศึกษา เชน เปนกรรมการมหาวิทยาลัยที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา และประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับคณาจารยอื่น
และผูบริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพบัณฑิตศึกษา
- ระยะเวลารับราชการ/ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การเสริมสรางศักยภาพในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
5) จัดโครงการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ความเชื่อวาผูที่มีวุฒิปริญญาเอกจะเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดนั้นเปนความเชื่อที่ผิด อาจารยที่จะทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ ค วรได รั บ การฝ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การให
คําปรึกษางานวิจัย การพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรเปนกระบวนการตอเนื่องที่มี
การจัดใหทั้งสําหรับผูที่เพิ่งทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูที่ผานการทําหนาที่
ดังกลาวมาแลว มหาวิทยาลัยบางแหงในตางประเทศมีขอกําหนดใหผูที่จะทําหนาที่อาจารยที่
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 อาจารยที่เขาโครงการจะไดรับการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก การวัดและประเมินผล และทักษะการให
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คําปรึกษาวิทยานิพนธ สวนมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศออสเตรเลีย มีโครงการฝกอบรม
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เนนการฝกปฏิบัติมากกวาความรูความเขาใจศาสตรการให
คําปรึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยทั่วไป หัวขอของการอบรมอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จะกลาวถึง
- รูปแบบและแนวทางใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
- บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษา
- การกํากับ (monitoring) ความกาวหนาของการวิจัย
- การวิเคราะหกรณีศึกษาและวิธีการแกปญหาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
6) จัดทําคูมือ (guidelines) การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ รายงานการวิจัยหลายฉบับแสดงให
เห็นวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหนิสิตนักศึกษาไมพอใจการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเกิดจากการที่
นิสิตนักศึกษามีความคาดหวังและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทําหนาที่ของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษาคาดวาอาจารยตองดูแลเอาใจใสตนเองอยางเต็มที่โดยไมได
ตระหนักวาอาจารยที่ปรึกษามีภารกิจอื่นๆ ดวย ในทางกลับกัน อาจารยที่ปรึกษาก็มีความ
คาดหวังสูงจากนิสิตนักศึกษาเชนกัน คูมือการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธจะเปน "เครื่องมือ"
หนึ่งที่จะชวยทําความกระจางเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และเปาหมายของอาจารย
ที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา
7) ประเมินประสิทธิภาพการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการใหคําปรึกษา ขอมูลจากนิสิตนักศึกษาจะสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและ
คุ ณ ภาพโดยรวมของการให คํ า ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ดั ง เช น ที่ ค ณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย Australian National University ใชการสัมภาษณลับ (confidential interview)
รวบรวมข อ เสนอแนะจากมหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ เ พิ่ ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษา หรื อ ตั้ ง
คณะกรรมการกํากับ (monitoring) การใหคําปรึกษาโดยใหอาจารยที่ปรึกษารายงาน
ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธเปนระยะ การประเมินประสิทธิภาพการใหคําปรึกษา
จึงมีทั้งการประเมินแบบ Formative และ Summative Evaluation สรุปไดดังนี้
Formative Evaluation เปนการประเมินประสิทธิภาพอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนิสิต
นักศึกษาสะทอนความคิดเกี่ยวกับการทําหนาที่เปนระยะๆ โดยอาจถามคําถามตอไปนี้
- นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเห็ น ว า สิ่ ง ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ดํ า เนิ น การเรื่ อ งใดมี
ประโยชนในการทําวิทยานิพนธ
- นิสิตนักศึกษาคิดวาอาจารยที่ปรึกษาควรทําอะไรเพิ่มเติมหรือแตกตางไปเพื่อจะได
ชวยนิสิตนักศึกษาไดมากขึ้น
- นิสิตนักศึกษาเห็นวาอาจารยที่ปรึกษาชวย/ควรชวยแกไขปญหาเรื่องใดบาง
- ภาควิชา/สาขาวิชาควรเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบางจึงจะชวยใหการทําวิทยานิพนธมี
ความกาวหนามากขึ้น
- นิสิตนักศึกษาเห็นวาตองทบทวนการทําบทบาทใหคําปรึกษาเสียใหมในเรื่องใด
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Summative Evaluation เปนการประเมินหาขอสรุปของการทําหนาที่ใหคําปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ โดยอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทบทวนบทบาทหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของแตละฝายวาเปนไปตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยหรือขอตกลงระหวางกัน
หรือไม เพื่อจะไดนําขอสังเกตจากการประเมินไปปรับปรุงแกไขสําหรับนิสิตนักศึกษาใน
ความดูแลตอไป

5.3 รายการตรวจสอบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
Ingrid Moses (in O. Zuber-Skerrit and R. Ryan,1994) ประมวลบทบาทหนาที่ของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมีรายการใหอาจารยตรวจสอบความสําคัญของหนาที่ตางๆ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

การชวยนิสิตนักศึกษาเลือกหัวขอวิทยานิพนธ
การตัดสินใจเลือกกรอบทฤษฎีที่จะใชในงานวิจัย
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับเปาหมายและขอบเขตของงานวิจัย
การวางแผนการศึกษารายวิชาเนื้อหาและวิจัยที่เหมาะสม
การฝกวิธีการวิจัยใหนิสิตนักศึกษา
การติดตอนิสิตนักศึกษาอยางใกลชิด
การสนับสนุนงานของนิสิตนักศึกษาตามสมควร แมวาจะไมถูกใจตน
การพบนิสิตนักศึกษาเพื่อใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธเปนประจํา
การรูวานิสิตนักศึกษาทํางานไปถึงไหนแลวตลอดเวลา
การแนะนําใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่มาจากงานวิจัย
การตรวจงานสวนหลักๆ ของวิทยานิพนธ
การชวยนิสิตนักศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนรายงานวิทยานิพนธ
การดูแลใหนิสิตนักศึกษานําเสนอวิทยานิพนธซึ่งเปนที่ยอมรับได
การใหคําวิจารณเกี่ยวกับรางรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอนทําเสร็จ
การดูแลใหเขียนรายงานวิทยานิพนธเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
การดูแลใหรายงานฉบับสมบูรณมีคุณภาพมาตรฐาน
17) การชวยนิสิตนักศึกษาในเรื่องทั่วไป เชน การหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ

หลั ง จากนั้ น ได นํ า รายการตรวจสอบดัง กลา วไปปรับ ปรุง เป น "แบบประเมิ น การรั บ รู
บทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ หรือ Role Perception Rating Scale" เพื่อใชเปน
เครื่องมือตกลงรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษา ขอตกลงดังกลาวควร
ทําตั้งแตกอนเริ่มใหคําปรึกษา และทบทวนใหมหลังใหคําปรึกษาไประยะหนึ่ง เมื่อทั้งสองฝายไดทาํ
แบบสอบถามดังกลาวแลว อาจพัฒนาเปนรายการตรวจสอบอีก 2 แบบ คือ สัญญาการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ (Advising Contract) ระบุบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งโดยปกติจะระบุสิ่งที่นิสิตนักศึกษาตองทําตามระยะเวลาตางๆ
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มากกวาสิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะทํา รวมทั้งมีกําหนดการนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาดวย
และ แบบตรวจสอบระดับขั้นของความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ (Milestone) ระบุรายละเอียด
แผนงานและกระบวนการทําวิทยานิพนธในแตละขั้นตอนตั้งแตตนจนสําเร็จการศึกษาตามขอตกลง
การดําเนินงานระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ในหน าต อไป ผูเ ขียนไดนําเสนอรายการตรวจสอบที่ควรนํามาใชในการใหคํ าปรึก ษา
วิทยานิพนธ คือ แบบประเมินการรับรูบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของ Ingrid
Moses ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสามารถนํามาใชกับนิสิตนักศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ
บทบาทของแตละฝายตั้งแตเริ่มใหคําปรึกษา และตัวอยางแบบตรวจสอบระดับขั้นของความสําเร็จ
ในการทําวิทยานิพนธ (Milestone) ที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจขอใหนิสิตนักศึกษายกรางมา
เพื่อใชตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานที่จะชวยใหการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนไป
ตามตารางเวลาการทํางานที่ตกลงรวมกัน
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แบบประเมินการรับรูบทบาทในการทําวิทยานิพนธ (Role Perception Rating Scale)
คําชี้แจง จงใหความสําคัญกับหนาที่ตอไปนี้ (ไมมีคําตอบถูก-ผิด) 5 = สําคัญมากที่สุด 1 = สําคัญนอยที่สุด
คําตอบจากแบบประเมินนี้ใชเปนแนวทางหารือระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษา
หัวขอ/แนวทางการศึกษา
1. อาจารยที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบการ
เลือกหัวขอที่นาทําวิทยานิพนธ
2. ทายที่สุด อาจารยที่ปรึกษาเปนผูตัดสินใจ
เลือกกรอบทฤษฎีที่เหมาะสมที่สุด
3. อาจารยที่ปรึกษาควรเปนผูชี้นําในการ
วางแผนโครงการศึกษาและการวิจัย
การติดตอ/การมีสวนรวม
4. อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ
กันในเชิงวิชาชีพเทานั้น ไมมีเรื่องสวนตัว
5. อาจารยที่ปรึกษาควรเปนฝายเริ่มใหมีการ
พบนิสิตนักศึกษาเปนประจํา
6. อาจารยที่ปรึกษาควรรูตลอดเวลาวานิสิต
นักศึกษากําลังทํางานขั้นตอนไหน
มี
ปญหาอะไร
7. อาจารยที่ปรึกษาควรยุติการใหคําปรึกษา
หากเห็นวานิสิตนักศึกษาทําวิจัยไมได
แลว
งานวิทยานิพนธ
8. อาจารยที่ปรึกษาควรดูแลใหวิทยานิพนธ
เสร็จเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
9. อาจารยที่ปรึกษาตองรับผิดชอบคุณภาพ
มาตรฐานของวิทยานิพนธ
10. อาจารยที่ปรึกษาควรยืนยันวาจะขอดูราง
รายงานกอนทุกครั้ง
11. อาจารยที่ปรึกษาควรชวยเขียนรายงาน
หากนิสิตนักศึกษามีปญหา เขียนไมได

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

นิสิตนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบการเลือก
หัวขอที่นาทําวิทยานิพนธ
นิสิตนักศึกษามีสิทธิเลือกกรอบทฤษฎีที่
จะใช แมไมตรงกับอาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษาเปนผูเสนอแนวคิด
อาจารยควรเปนเพียงผูใหคําแนะนํา
ความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางอาจารย
และนิสิตนักศึกษาเปนกุญแจของ
ความสําเร็จ
นิสิตนักศึกษาเปนผูตัดสินใจวาเวลาที่
ควรพบอาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษาควรมีโอกาสทํางานของ
ตนเอง ไมตองมีใครกําหนดวาจะทํา
อะไร เมื่อใด
อาจารยที่ปรึกษาควรสนับสนุนใหนิสิต
นักศึกษาทําวิทยานิพนธใหเสร็จ ไมวา
จะดีหรือไมก็ตาม
หากนิสิตนักศึกษายังทํางานไปเรื่อยๆ ก็
ควรใชเวลาไดมากที่สุดเทาที่จะทําได
อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําเทานั้น
นิสิตนักศึกษาเปนผูกําหนดมาตรฐาน
ของงาน
นิสิตนักศึกษาควรเปนผูกําหนดเองวาจะ
ขอคําปรึกษาดีๆ จากอาจารยเมื่อใด
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) แบบที่ 1
ชื่อนิสิตนักศึกษา _________________________________________________วันที่เสนอ __________________
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก) __________________________________________________________
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) __________________________________________________________
ที่

กิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เสนอหัวขอที่คาดวาจะศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบหัวขอวิทยานิพนธ
ภาควิชาใหความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอวิทยานิพนธ
เลือกคณะกรรมการ/อาจารยที่ปรึกษา (รวม)
ภาควิชาใหความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษา (รวม)
อาจารยที่ปรึกษาตรวจรางเคาโครงวิทยานิพนธครั้งที่ 1
อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบรางเคาโครงวิทยานิพนธ
พบอาจารยที่ปรึกษา (รวม) เพื่อขอความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
รางเคาโครงวิทยานิพนธ
พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรวมกันพิจารณาความเห็นและขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษา (รวม)
จัดทําขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธที่แกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธประชุม
หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติ
ลงมือทําวิทยานิพนธ
ทบทวนเอกสารเพิ่มเติม (ถาจําเปน)
เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล
ยกรางขอสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย
รายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตออาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา (รวม)
รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 (ระบุงานที่ตองทําในขั้นนี้)
รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 (ระบุงานที่ตองทําในขั้นนี้)
ปรับขั้นตอนการวิจัย (ถาจําเปน) โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยที่ปรึกษา (รวม)
จบขั้นตอนดําเนินการวิจัย
เขียนรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1
สงรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1 พิมพถูกตองตามรูปแบบ

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

กําหนดเวลา
ประมาณการ เวลาที่ทํา
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ที่

กิจกรรม

กําหนดเวลา
ประมาณการ เวลาที่ทํา

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

แกไขทบทวนรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1 กับอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาผานรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1 (แกไข)
สงรางรายงานวิทยานิพนธฉบับที่ 1 (แกไข) ใหอาจารยที่ปรึกษา (รวม)
พบอาจารยที่ปรึกษา (รวม) เพื่อขอคําแนะนํา
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแกไขตามขอเสนอแนะ
อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบการแกไขปรับปรุง
สงรายงานฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
สอบปองกันวิทยานิพนธ
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) แบบที่ 2
วันที่ทําขอตกลง ____________________________________________________________________________
ชื่อนิสิตนักศึกษา____________________________________________________________________________
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก) __________________________________________________________
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) __________________________________________________________
หัวขอวิทยานิพนธ___________________________________________________________________________
การดําเนินงานวิทยานิพนธ
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/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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

กําหนดเวลา
มหาวิทยาลัย

ขอตกลงเวลา

หมายเหตุ
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การดําเนินงานวิทยานิพนธ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ติดตอสถานที่เก็บรวบรวมขอมูล
ลงพื้นที่ภาคสนาม
รายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ (ครั้งที่ 1)
สงรายงานความกาวหนาใหอาจารยที่ปรึกษา
การวิเคราะหขอมูล
สงขอมูลวิเคราะห
เสนอ (ราง) ผลการวิเคราะหใหอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงคืน
นิสิตนักศึกษาแกไขสงอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ แกไข สงกลับใหทําใหม/
ใหความเห็นชอบ
รายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ (ครั้งที่ 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

กําหนดเวลา
มหาวิทยาลัย

ขอตกลงเวลา

หมายเหตุ
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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
ลงชื่อ __________________________________________________นิสิตนักศึกษา
(
)
ลงชื่อ __________________________________________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 กรณีศึกษาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
ผูเขียนไดขอใหนิสิตหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ไดรับการประเมินผลรายงาน
ดุษฎีนิพนธในระดับดีมาก เขียนประสบการณการปรึกษาวิทยานิพนธเปนกรณีศกึ ษา ดังนี้
"เมื่อครั้งที่ดิฉันเปนนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดิฉันอยูในความดูแลของอาจารย
ที่ปรึกษา 2 ทาน ทานหนึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาในประเทศไทย เปนอาจารยที่ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และอี ก ท า นหนึ่ ง เป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาร ว มใน
ตางประเทศ เปนอาจารยคนไทยที่สอนประจําในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่
ไดรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกทําใหดิฉันไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาวิชาที่จําเปนสําหรับการทํา
วิทยานิพนธและพบอาจารยที่ปรึกษารวมทานดังกลาวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดิฉันไดรับประสบการณตรง
ที่นาประทับใจในฐานะที่เคยเปนนิสิตในที่ปรึกษาของทานอาจารยทั้งสอง โดยจะนําเสนอบทบาทของ
ทานอาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทาน ตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ กลาวคือ แบงการนําเสนอเปน 4 ชวง คือ
ชวงที่ 1 ชวงการหาหัวขอวิทยานิพนธ ชวงที่ 2 ชวงการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ ชวงที่ 3 ชวงทํา
วิทยานิพนธ และชวงที่ 4 ชวงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ชวงการหาหัวขอวิทยานิพนธ
ในชวงที่ดิฉันไดเรียนวิชาตางๆ (course work) ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ดิฉันไดเรียนรู
เนื้อหาสาระและวิธีวิทยาการทางการวิจัยที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธ เมื่อจบการเรียน
วิชาตางๆแลวจึงเปนชวงเริ่มตนการทําวิทยานิพนธ กลาวคือ เริ่มศึกษาคนควาหาขอมูลในประเด็นที่ดิฉัน
สนใจจะทําวิจัย เพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย คําถามวิจัย แลวจึงพัฒนาไปเปนโครงรางวิทยานิพนธ
ในชวงหาหัวขอวิทยานิพนธ ดิฉันเริ่มศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆที่ สนใจและอยูในขอบขายที่
สามารถทําวิจัยได กลาวคืออยูในดานการวัดและประเมินผลการศึกษาซึ่งเปนสาขาวิชาที่เรียน ดิฉันสนใจ
ทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ตลอดจนหลักการและการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ดิฉันจึงศึกษา
ความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล จนไดเคาโครงกวางๆ
ของเรื่องที่สนใจที่จะศึกษา กลาวคือ เปนเรื่องแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแนว
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ในช ว งนี้ ท า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษามี บ ทบาทอย า งมากในการแนะนํ า แนวทางที่ เ ป น
ประโยชนสําหรับการไดมาซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัย ปญหาวิจัย และหัวขอวิทยานิพนธ การที่ทานเปน
ผูนําทางการศึกษาของประเทศ มีความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน กวางไกลจึงทําใหดิฉันไดรับคําแนะนําใน
การทําวิจัยในเรื่องที่ตรงกับความตองการจําเปนของประเทศ ทานแนะนําใหดิฉันศึกษาและทําความเขาใจ
หลักการและรายละเอียดตางๆของทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism)
ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูที่คอนขางใหมและโรงเรียนในประเทศไทยใหความสนใจและนํามาใชในการ
จัดการเรี ยนการสอน ครั้ งแรกที่ดิฉั นได ยินชื่อ ทฤษฎีนี้ ดิฉันเขาใจวาเปนทฤษฎีก ารสรางองคค วามรู
(Constructivism) ซึ่งแทที่จริงแลวทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาไมไดเปนทฤษฎี
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เดียวกันกับทฤษฎีการสรางองคความรู แตทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญามีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีการสรางองคความรู ดิฉันไดอานทําความเขาใจหลักการของทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรค
ดวยปญญาแหลงตางๆทั้งหนังสือที่ Professor Dr. Seymour Papert ผูเสนอทฤษฎีไดเขียนไวในบทความที่
ตีพิมพในวารสารและตามเว็บไซตตางๆ สวนประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลซึ่งจะนํามา
เชื่อมโยงกับทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญานั้น ทานอาจารยที่ปรึกษาแนะนําวาควร
จะศึกษาในเชิงลึก ซึ่งอาจจะมุงไปที่วิธีการประเมินผลวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมสอดคลองกับการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา โดยทานอาจารยใหเหตุผลวางานวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอกนั้น ควรเปนการศึกษาในเชิงลึก และใชวิธีวิทยาการวิจัยที่เหมาะสมนาเชื่อถือในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
“วิทยานิพนธปริญญาเอกของที่ภาค ควรทําไปในแนวลึก ตอบปญหา how ไมใชแค what และมี
methodology ที่แข็งพอ”
จากนั้น ดิฉันจึงรวบรวมและสังเคราะหผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎี
กระบวนการเรีย นรู เ พื่อ สร างสรรค ดว ยปญญา ซึ่ ง เมื่อ พิจ ารณารู ปแบบการจั ด การเรีย นการสอนตาม
หลักการของทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ พบวาสอดรับกับการประเมินโดยแฟม
สะสมงาน ดังนั้นดิฉันจึงไดแนวทางที่นําไปสูการศึกษาในเชิงลึกเฉพาะการประเมินโดยแฟมสะสมงาน
ซึ่งเปนไปตามที่ทานอาจารยที่ปรึกษาไดแนะนําไวในตอนตน จากนั้นไดจัดทําเอกสารผลการศึกษาและ
สังเคราะหภายใตหัวขอการพัฒนาแฟมสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแนวการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญา ซึ่งใชเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการตัดสินการผานการสอบวัดคุณสมบัติ
(qualify exam) ของนิสิตดุษฎีบัณฑิตของภาควิชา นอกเหนือจากการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะสาขา โดย
สวนที่เปนรายงานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยที่สนใจนั้นผานการตรวจให
คะแนนจากคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติแลว หลังจากที่ผานการสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อคณะกรรมการ
การสอบวัดคุณสมบัติไดตรวจและใหขอมูลยอนกลับและขอเสนอแนะตางๆเกี่ยวกับการศึกษาเอกสารและ
งานวิ จั ยดั ง กล า ว ดิฉั น สรุ ปประเด็ นต า งๆที่ คณะกรรมการเสนอแนะ แลว พยายามคน ควา เพิ่ม เติม ให
สมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อความเตรียมพรอมในการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธที่จะทํา ในชวงนี้ ดิฉันพยายาม
ศึกษาคนควาดวยตนเองกอน แลวจึงนําเอกสารฉบับที่ ปรับปรุงสมบูรณไปใหทานอาจารยที่ปรึกษา
พิจารณาอีกครั้ง และชี้แจง ตลอดจนใหทานอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแนวของประเด็นคําถามวิจัยที่ได
ซึ่งเปนสวนที่นําไปสูการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธตอไป
2) ชวงการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ
เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษามีความกวางขวางในวงการการศึกษา ทําใหเอื้อตอการที่ดิฉันจะเขาไป
ดําเนินการวิจัยในโรงเรียนที่เปนสนามวิจัย ทานแนะนําใหดิฉันรูจักกับทานผูอํานวยการโรงเรียนดังกลาว
ทําใหมีโอกาสเขาสังเกตการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกอนที่จะเริ่มพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ
ไดพูดคุยสอบถามผูอํานวยการ ผูบริหารและครูของโรงเรียน กอนที่ดิฉันจะเดินทางไปที่โรงเรียนดังกลาว
เปนครั้งแรกนั้น ทานอาจารยที่ปรึกษาไดแนะนําใหดิฉันวางแผนโดยกําหนดประเด็นคําถามเพื่อใหได
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ขอมูลที่จําเปนตอการนํามาใชในการวางแผนการวิจัยซึ่งจะพัฒนาไปเปนโครงรางวิทยานิพนธ ชวยให
ดิฉันวางขอบเขตของสิ่งที่ตองศึกษาในวิทยานิพนธไดชัดเจนกอนเริ่มทําวิจัย นอกจากนี้ยังทําใหเขาใจ
หลักการและการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญายิ่งขึ้น
มากกวาการอานทําความเขาใจทฤษฎีและหลักการจากหนังสือและแหลงตางๆเพียงอยางเดียวเนื่องจากเห็น
ภาพการจั ดการเรีย นการสอนและการเรี ย นรูตามแนวการเรีย นรู เพื่อ สร างสรรค ดว ยปญญาอย างเป น
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. ขอมูลที่ไดจาก
หลักฐานชิ้นงานตางๆที่ผูเรียนสรางขึ้นและบรรจุในแฟมสะสมงานจะสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนในดานตางๆไดอยางไร จึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยวา เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบเต็มรูป และเพื่อวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูของ
ผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบเต็มรูปที่ไดจาก
การประเมินโดยแฟมสะสมงาน
ในช ว งนี้ ท า นอาจารย ที่ ปรึ ก ษาแนะแนวทางในการวางกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ซึ่ ง ได จ าก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนะนําใหติดตอกับอาจารยที่ปรึกษารวมซึ่งเปนอาจารย
ประจําที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ทานมีประสบการณ ความรูและความเชี่ยวชาญ
ในดานเนื้อหาและวิธีวิทยาการวิจัยในหัวขอเรื่องที่ดิฉันทําวิทยานิพนธเปนอยางมาก ทําใหไดรับคําปรึกษา
แนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งจากทานอาจารยที่ปรึกษารวมในการวางแผนการวิจัยและการพัฒนาโครง
รางวิทยานิพนธ ทั้งการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล และแผนการ
วิเคราะหขอมูล เมื่อไดแนวทางดังกลาวแลว ดิฉันไดจัดทํารางโครงรางวิทยานิพนธแลวใหอาจารยที่ปรึกษา
พิจารณา ทานอาจารยที่ปรึกษารวมไดเดินทางมาประเทศไทย 2 ครั้งในชวงที่ดิฉันพัฒนาโครงราง
วิทยานิพนธ ทานอาจารยไดกรุณาใหคําแนะนําในการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิ จั ย ให เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นและความเป น ไปได ใ นระยะเวลาอั น จํ า กั ด ในการทํ า
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วิทยานิพนธ ตลอดจนตรวจอานโครงรางวิทยานิพนธดวยเชนกัน ทานอาจารยที่ปรึกษาเนนการตรวจสอบ
ความชัดเจน ความถูกตองของกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแสดงความสัมพันธของหลักการของทฤษฎีการ
เรียนรูที่ศึกษาและการประเมินผลซึ่งเนนการใชการประเมินโดยแฟมสะสมงาน
“ตรงทายบทที่ 2 ที่เปน conceptual framework ตองชัด”
“สวนนี้ (ชี้ตรงสวนที่เปนแผนภาพความสัมพันธของวัตถุประสงค การเรียนรู และการวัดและ
ประเมิน) อาจจะไมจําเปนตองนําเสนอกับ conceptual framework ของเราแลว” แตไปเพิ่มตรงหลักการ
ของทฤษฎีของเราแทน
สวนอาจารยที่ปรึกษารวมเนนการตรวจสอบรายละเอียดในสวนการดําเนินการวิจัย และการ
ออกแบบการวิจัยทั้งดานการสุมตัวอยางการวิจัย การออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การออกแบบการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
“จุดประสงคที่จะดู development เปนชวงๆ ดูความแตกตางของคาเฉลี่ยพวกนี้ ใช ANOVA แบบนี้
ถูกแลว ผมวามันนาสนใจนะถาเราลองดูที่ interaction ของครั้งหรือชวงที่วัด กับสิ่งที่เราประเมิน”
“ถาเราดู interaction ก็จะเปรียบเทียบกันไดวาพัฒนาการในดานที่ประเมินแตละดานที่เราวัดมัน
ตางกันหรือเปลาในการวัดครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 อันไหนสูงกวาอันไหน”
จากนั้ น ดิฉั น ได ปรั บแก โ ครงร า งวิ ทยานิพ นธต ามคํ าแนะนํ าของท า นอาจารย ทั้ ง สองท านให
สมบู ร ณ แล ว นํ า มาให ท า นพิ จ ารณาก อ นสอบโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ และปรั บ แก ส ว นต า งๆของ
วิทยานิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธตอไป
3) ชวงทําวิทยานิพนธ
หลังจากที่ไดพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธแลว ในชวงการทําวิทยานิพนธ ขอนําเสนอเปน 2
ชวงยอย ไดแก ชวงแรกเปนชวงพัฒนาเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งดําเนินการไปพรอมๆกับ
การลงภาคสนามของโรงเรียน สวนชวงที่สอง เปนชวงวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งได
ดําเนินการเมื่อเดินทางไปพบอาจารยที่ปรึกษารวมในตางประเทศ พรอมๆกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
(ก) ชวงพัฒนาเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากที่ไดเสนอและปรับแกโครงรางวิทยานิพนธเรียบรอยแลว ดิฉันเริ่มลงภาคสนาม
ไปพรอมกับการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนที่ไดเสนอไวในโครงรางวิทยานิพนธ
งานวิจัยนี้ใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งดิฉันในฐานะผูวิจัยและครูของโรงเรียนรวมกันพัฒนา
กระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานเพื่อใชประเมินผลการเรียนรูตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย
ปญญาแบบเต็มรูปของนักเรียน ขอมูลที่ตองเก็บรวบรวมประกอบดวยขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ซึ่งเก็บรวมรวมดวยเครื่องมือการวิจัยที่แตกตางกัน กลาวคือ ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพนั้น ดิฉันเก็บรวบ
ขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกตอยางมีสวนรวมโดยสังเกตพฤติกรรมของครูในการพัฒนา ขั้นตอน
กิจกรรม และเครื่องมือ ตางๆในแตละขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานที่รวมกันพัฒนา
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ระหวา งที่ทํา การพัฒนากระบวนการจัด ทําแฟมสะสมงานรว มกัน และสัม ภาษณและสัง เกตนักเรีย น
เพื่ อ สอบถามความพึ ง พอใจเกี่ ย วกับการใช กระบวนการจั ด ทําแฟ มสะสมงานที่ พัฒ นาขึ้น และศึก ษา
พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนในดานตางๆระหวางการอํานวยความสะดวกในชั้นเรียนของนักเรียน
ในขั้นตอนนี้ดิฉันกําหนดกรอบการสังเกต และแนวคําถามในการสัมภาษณทั้งกลุมครูและนักเรียน ในชวง
นี้อาจารยที่ปรึกษาใหเวลาในการเขาพบมากขึ้น ทําใหดิฉันไดมีโอกาสขอคําปรึกษามากขึ้นดวย เริ่มจาก
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกรอบการสังเกตและแนวคําถามที่ดิฉันวางแผนไวเพื่อพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางองคประกอบที่จะสังเกตและขอคําถามที่จะใชสัมภาษณกับขอมูลที่ตองเก็บรวบรวมซึ่งใชตอบ
คําถามวิ จัย ทําใหดิฉั นมั่น ใจว ากรอบการสั งเกตและขอ คําถามตรงประเด็นและเปนไปในแนวทางที่
เหมาะสม นอกจากนี้ในการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการจัดทํา
แฟมสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนในครั้งนี้ ตองอาศัยความรวมมือจากครูของโรงเรียน
ดวย อาจารยที่ปรึกษาไดใหคําแนะนําในการทํางานรวมกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่เปนสนามวิจัยทํา
ใหสามารถดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆไดอยางราบรื่น
“ผอ.โรงเรียนเชื่อมั่นในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ทําอยูมาก เรียกวากาง
ตําราทฤษฎีแลวเปดโรงเรียนเลย ผอ.บอกวาแคดูลักษณะการเรียนของโรงเรียนโดยไมสัมผัสไมมาอยูไมมา
สอนจริงๆก็ไมเขาใจแนวทางวาเปนอยางไร เพราะฉะนั้นเราก็ตองไปทํางานกับเคาจริงๆ แลวตรงนี้ก็จะทํา
ใหเราไดความรวมมือเวลาทํางานวิจัยของเราดวย”
“ผอ.โรงเรียนมองวาถาทําวิจัยในเชิงคุณภาพกับโรงเรียน จะไดขอมูลในเชิงลึกที่เปนประโยชน
กวาเก็บแคปริมาณอยางเดียวแลวเราก็ไดขอมูลที่ support กันดวย”
ในส ว นของข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณนั้ น การเก็ บ รวบรวมใช เ ครื่ อ งมื อ ในกระบวนการจั ด ทํ า แฟ ม
สะสมงานสําหรับประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาที่รวมกัน
พัฒนาขึ้น ไดแก เกณฑการประเมินผลงานที่สะทอนทักษะทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร และดาน
ภาษาไทย นอกจากนั้น ยังสรางเกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของนักเรียนเพื่อ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในดานตางๆที่โรงเรียนกําหนดดวย ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะ
นําไปใชในการวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนซึ่งไดจากการประเมิน 3 ชวงเวลาใน 1
โครงงานของนักเรียน แลวตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตางๆกอนนําไปใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ในระหวางเขาไปเก็บรวบรวมขอ มูลที่โรงเรียน อาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทานจะคอยซักถามถึงความ
กาวหนาในการทําวิทยานิพนธอยูเปนระยะ เปนการกระตุนและใหกําลังใจในการทํางานของดิฉันอยางมาก
“ตอนนี้คุณทําอะไรอยู เริ่มเก็บขอมูลรึยัง”
“ไปเก็บขอมูล เปนอยางไรบาง มีปญหาอะไรรึเปลา วางแผนเก็บขอมูลเสร็จชวงไหนบอกผมดวย
กอนเดินทางมาที่นี่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ถาจะเดินทางมาที่นี่ควรวางแผนและเตรียมตัวกอนแตเนิ่นๆ
อยางนอยเตรียมตัวลวงหนาสัก 2 เดือนก็ดี”
นอกจากนี้ อาจารยที่ปรึกษายังสงเสริมใหเผยแพรงานวิจัยที่ทําไปในระดับนานาชาติ โดยแนะนํา
ใหนําเสนอผลงานวิทยานิพนธอยูเปนระยะในงานการประชุมนานาชาติตางๆ เพื่อสรางเสริมประสบการณ
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ทางวิชาการ สรางความมั่นใจในการนําเสนอผลงาน ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันกับผูเขา
ฟงการนําเสนอผลงานวิจัยที่ มีตอ วิทยานิพ นธของดิฉัน ทํ าใหไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและมี
วิสัย ทัศนที่ก วางไกลขึ้น นอกจากนี้ยัง เปน การฝก ทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟง การพูด
การอานการคนควา และการเขียน อันเปนประโยชนในการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติที่จะไดกลาวถึงตอไป
(ข) ชวงวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัย
หลังจากที่ดิฉันเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดในภาคสนามแลว ขั้นตอนสําคัญขั้นตอนถัดไปคือ
การวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดและเขียนรายงานการวิจัย ในชวงเวลาการวิเคราะหขอมูลและเขียน
รายงานการวิจัยนั้น ดิฉันไดเดินทางไปเขาพบทานอาจารยที่ปรึกษารวมที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนเวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแต 11 สิงหาคม 2547 - 5 กุมภาพันธ 2548 เพื่อรับการปรึกษา
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล และเขี ย นรายงานการวิ จั ย ตลอดจนลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งาน
วิทยานิพนธ การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติดวย วันแรกที่ดิฉันไปพบทานอาจารยที่ปรึกษารวม ทานแนะนําสถานที่ตางๆใน
มหาวิทยาลัยใหดิฉันรูจัก โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงรวบรวมเอกสาร
งานวิจัยตางๆที่เปนประโยชนกับการทําวิทยานิพนธเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังแนะนําเว็บไซดหองสมุด
และวิธีการสืบคนเอกสารประเภทตางๆที่มีรายละเอียดวิธีการสืบคนที่แตกตางกันไป ทั้งหนังสือ วารสาร
ปจจุบัน วารสารเกาที่เย็บรวมเลม และที่อยูในแผนไมโครฟลมดวย ทําใหดิฉันสามารถคนควาตําราและ
เอกสารตางๆไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น จากนั้นทานอาจารยแนะนําใหดิฉันกําหนดแผนระยะเวลาการ
ทํางานวิทยานิพนธไว ดิฉันวางแผนไววาจะใชเวลา 1 เดือนในจัดระบบและวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวม
มาได และใชเวลาสองเดือนครึ่งในการเขียนรายงานการวิจัย ในการจัดระบบและวิเคราะหขอมูล ทาน
อาจารยที่ปรึกษารวมแนะนําและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
รวมถึงการใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูลตรวจสอบลักษณะของขอมูลตามขอตกลงเบื้องตน
ของสถิติแตละประเภท ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของการแปลผลการวิเคราะหขอมูล
“รูปุมคําสั่งวิเคราะห two-way repeated measure ANOVA รึเปลา ไหนลองทําใหดูซิ”
“ที่เราวิเคราะหinteraction ของตัวแปรดาน achievement กับเวลาที่ประเมินแฟมสะสมงานตรงนี้
ที่ใช two-way ANOVA repeated measure อันนี้ ผมขอดูผลที่ run ไดหนอย ไหนลองแปลผลจาก print out
นะ”
ในการเขียนรายงานการวิจัยนั้น ทานอาจารยที่ปรึกษารวมไดตรวจสอบความเหมาะสมในการ
แบงหัวเรื่องในแตละบทของวิทยานิพนธ ตลอดจนรายละเอียดความถูกตองในการอางอิงและการพิมพ
วิทยานิพนธดวย ในการเขียนรายงานการวิจัยสวนที่เปนเชิงคุณภาพตองใชวิธีการจัดระบบขอมูลและ
วิเคราะหเนื้อหาของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดซึ่งในระยะแรกดิฉันยังไมคุนเคยกับการเขียนรายงานใน
สวนที่เปนเชิงคุณภาพนัก ทานอาจารยแนะนําหนัง สือเลมหนึ่งเกี่ย วกับการเขียนรายงานการวิจัยเชิ ง
คุณภาพซึ่งเขียนโดยศาสตราจารยที่มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทําใหดิฉันเรียนรูเทคนิคและ
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วิธีการในการเขียนรายงานการวิจัยในสวนที่เปนเชิงคุณภาพจนสามารถนํามาประยุกตใชในการเขียน
รายงานวิทยานิพนธไดเปนอยางดี
“พอดีผมเจอหนังสือเลมนี้ เปนวิธีการเขียนรายงานการวิจัยที่เปน qualitative research คนเขียน
จบดานนี้โดยตรงจาก Standford University เลยนะ อานเขาใจงายดวย ลองอานดูนะ จะไดไดวิธีการเขียน
ที่ดี”
ดิ ฉั น ได รั บ ความกรุ ณ าเป น อย า งยิ่ ง จากท า นอาจารย ซึ่ ง เชิ ญ ชวนให ดิ ฉั น พั ก อยู กั บ ท า นและ
ครอบครัวในระหวางที่อยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหดิฉันรูสึกอบอุน เพราะทานอาจารยใหความเปน
กันเองกับดิฉันเสมอ ดิฉันจึงโชคดีที่มีโอกาสไดซึมซับตัวอยางการทํางานในฐานะอาจารยผูสอน และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจนคุณลักษณะความเปนพหูสูตของทานดวย และที่สําคัญที่สุดคือ
ทานสามารถติดตามดูแลดิฉันในการทําวิทยานิพนธไดอยางใกลชิด ทานไดอานรายงานการวิจัยซึ่งเปน
วิทยานิพนธของดิฉันอยางตั้งใจ ดิฉันสังเกตเห็นทานอาจารยนําวิทยานิพนธของดิฉันไปอานในหองพัก
ของทานจนดึกดื่นอยูหลายวัน เมื่ออานจบแตละบททานจะเรียกดิฉันเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปรับแกสวนตางๆของรายงานใหสมบูรณ ดิฉันไมลังเลใจและกลาที่จะถามคําถามใดๆกับทานอาจารย
เสมอ เพราะทานเต็มใจที่จะตอบทุกๆคําถามของดิฉันอยางกระจางทุกครั้ง หลายครั้งในระหวางเดินทางซึ่ง
ทานขับรถจากบานไปมหาวิทยาลัยและระหวางรับประทานอาหารดวยกัน ทานติดตามถามไถถึง
ความกาวหนาในการเขียนรายงานวิทยานิพนธ สิ่งที่ดิฉันประทับใจอีกสิ่งหนึ่งคือกําลังใจที่ดีที่ทานอาจารย
ใหแกดิฉันเสมอเสมือนลูกหลานคนหนึ่งของทาน
“เขียนไปถึงบทไหนแลว มีปญหาอะไร ติดตรงไหนก็เอามาใหผมดู”
“เหลือบทสุดทายสรุปอภิปรายอีกนิดเดียวก็เสร็จแลว แลวเอามาใหผมอานนะ”
“เขียน dissertation ใหเสร็จตั้งแตอยูที่นี่ พอกลับเมืองไทยจะไดสบาย”
หลังจากทํารายงานวิทยานิพนธเสร็จแลว ดิฉันไดเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติตอไป จากนั้นดิฉันจึงเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย ในสวนของวิทยานิพนธที่เสร็จแลว
นั้น ทานอาจารยที่ปรึกษาที่ประเทศไทยไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณเปนครั้งสุดทายกอน
สอบปองกันวิทยานิพนธ ทานแนะนําใหเขียนสมมติฐานในการวิจัยใหชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังตรวจสอบ
ความสละสลวยของภาษาที่ใชในการเขียนดวย ในการสอบนี้ ทานอาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทานไดเขารวม
เปนกรรมการสอบดวย ในบางประเด็นที่ตองการความกระจาง ทานอาจารยที่ปรึกษาไดชวยชี้แจงให
กรรมการสอบเขาใจหลักการและเหตุผลที่ควรจะเปน โดยใชการถามนําเพื่อชวยใหดิฉันสามารถใหเหตุผล
ตอกรรมการสอบไดถูกตองตรงประเด็นยิ่งขึ้น การสอบวิทยานิพนธผานไปอยางราบรื่น ผลการประเมิน
วิท ยานิ พนธข องดิ ฉัน อยูใ นระดับดี มาก มติข องกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ ใ หแ ก ไขรายละเอี ย ดของ
วิทยานิพนธบางประการ ดิฉันก็ไดรับความกรุณาจากทานอาจารยทั้งทานสองในการตรวจสอบความ
ถูกตองหลังจากที่ดิฉันไดปรับแกวิทยานิพนธตามมติของกรรมการสอบแลว
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4) ชวงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร
ดิฉันใชเวลาสองเดือนครึ่งในชวงที่อยูในตางประเทศเขียนบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ทานอาจารยที่ปรึกษารวมเริ่มจากใหดิฉันวาง เคาโครงของ
บทความที่จะเขียนตั้งแตสวนที่เปนสวนนํา ซึ่งประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
คําถามวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย สวนวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งประกอบดวย กลุมตัวอยางหรือพลวิจัย
เครื่องมือวิจัย วิธีและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนวิธีการและสถิติวิเคราะหผลการวิจัย สวน
สุดทายคือผลการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ในสวนนําที่ตองกลาวถึงการเรียนรูตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรค
ดวยปญญา และการประเมินผลการเรียนรูโดยแฟมสะสมงาน ทานอาจารยไดแนะนําหนังสือ เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพิ่มเติมตลอด โดยทานใหขอแนะนําวา “paper ที่ตีพิมพที่เราเห็นใน journal ตางๆ จะมี
การอางอิงคอนขางเยอะ list ของ reference ยาวเลย คือจะเห็นไดเลยวา scholar มาก”
เมื่อไดเคาโครงของบทความแลว ดิฉันจึงลงมือเขียนตามโครงที่วางไว ทานอาจารยกําหนดเวลา
ใหดิฉันเขาพบอยางเปนทางการเพื่อติดตามความกาวหนาในการเขียนบทความวิจัยทุกวันศุกร โดยใชเวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทานอาจารยมีเทคนิคที่จูงใจใหผูที่เริ่มการเขียนบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษมีความ
สบายใจ คลายกังวล โดยมักจะบอกดิฉันเสมอวา
“การเขียน research paper เปนภาษาอังกฤษแบบนี้ รอบแรกใหเขียนใหเขาใจไดใจความไปกอน
ในรอบตอๆไปก็ปรับเรื่องการใชภาษาใหเหมาะสมสละสลวยตอไป”
“ลองเขียนออกมากอน ยังไมตองหวงเรื่องภาษา เพราะปรับทีหลังได เขียนใหเนื้อเรื่องที่ทําใหได
ออกมากอน”
นอกจากที่เคยไดเขียนบทความและนําเสนอผลงานในงานประชุมเสนอผลงานระดับนานาชาติซึ่ง
ทานอาจารยที่ปรึกษาไดแนะนําและสงเสริมใหเขารวมอยูตลอด ประกอบกับการที่ดิฉันไดมีโอกาสพักที่
บานของทานอาจารยที่ปรึกษารวมในตางประเทศ ซึ่งเปนโอกาสที่ดีที่ไดทําความรูจักพูดคุยกับสมาชิกใน
ครอบครัวของอาจารย ไดแกบุตรและภรรยาชาวอเมริกัน ทําใหไดฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษอันเปน
ประโยชนในการสื่อสารและการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพเปนอยางมาก
ในครั้งหลังๆที่ดิฉันเขาพบอาจารยตามนัดทุกวันศุกร อาจารยจะตรวจสํานวนการเขียน การใช
ภาษา การสะกดคํา ตลอดจนรูปแบบการเขียนและการอางอิงใหสมบูรณ โดยยึดรูปแบบของ American
Psychological Association (APA) ในการเขียนเปนหลัก เนื่องจากวารสารสวนใหญทางสังคมศาสตรจะยึด
รูปแบบการเขียนดังกลาว ทานอาจารยมักจะใหความรูและบอกเลาประสบการณในการเขียนบทความและ
การตีพิมพผลงานวิจัยของทานเสมอ ซึ่งทําใหดิฉันไดขอคิดและขอแนะนําตางๆในการเขียนบทความและ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ทานอาจารยมักจะติดตามถามไถดิฉันเสมอถึงปญหาอุปสรรคในการเขียน
บทความดังกลาวในระหวางที่รับประทานอาหารหรือเดินทางไปมหาวิทยาลัยดวยกัน
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“paper ที่เขียน ทําไปถึงไหนแลว ถาเสร็จไดภายในเดือนนี้จะดีมาก เพราะวาเราตองมาดู list
วารสารที่จะสงไปดวยมามีเลมไหนที่เปนวารสารเรื่องที่อยูใน field เดียวกันกับpaper แลวเรียงลําดับไว
แลวถึงจะสงไป”
“เวลาสงpaperไป publish ก็มี list ไวเปนลําดับ แลวถาไมไดลําดับแรกก็สงลําดับถัดๆไป สงเวียน
ไปตามนั้น
ในการสํารวจชื่อและขอมูลวารสารตางๆที่จะตีพิมพบทความวิจัยนั้น ทานอาจารยพาดิฉันไปที่
หอ งสมุด ของมหาวิ ทยาลั ย แลว อธิ บายวิ ธีก ารหาชื่ อ วารสารที่เ กี่ย วข อ งและมีค วามเป นไปไดใ นการ
ตีพิมพบทความของดิฉัน ทานไดแนะนําดรรชนีรวมวารสารทางการศึกษาและทางสังคมศาสตรใหกับ
ดิฉันดว ย อีกทั้งสอนวิธีการสํารวจวาวารสารใดรับบทความในเรื่องที่เกี่ยวของกับบทความของดิฉัน
จํานวนผูตรวจอานบทความ อัตราการรับตีพิมพวารสาร รูปแบบการพิมพบทความ และระยะเวลาในการ
ตรวจอานบทความ ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการตัดสินใจสงวารสารไปที่กองบรรณาธิการ
วารสารตางๆเพื่อเสนอตีพิมพบทความ จากนั้นดิฉันจึงคัดเลือกวารสารที่เหมาะสม โดยเรียงลําดับไว
ประมาณ 10 วารสาร แลวปรับรูปแบบการพิมพบทความใหตรงกับที่วารสารนั้นๆตองการ กอนที่ดิฉันจะ
สงบทความไปยังกองบรรณาธิการวารสารเพื่อพิจารณาตรวจอาน ทานอาจารยที่ปรึกษารวมไดตรวจสอบ
ความเรียบรอยครั้งสุดทายทั้งความถูกตองของขอมูล การใชภาษา รูปแบบการอางอิง และรายการอางอิง
ของบทความอีกรอบ เนื่องจากขอจํากัดของทางดานเวลาซึ่งตองไดรับการตีพิมพบทความผลงานวิจัยที่เปน
สวนของวิทยานิพนธในวารสารระดับนานาชาติกอนหมดสัญญาทุนที่รับและกฎของวารสารทุกฉบับที่
ไมใหสงบทความเดียวกันใหวารสารมากกวา 1 ฉบับพิจารณาพรอมกันในเวลาเดียวกัน ทานอาจารยที่
ปรึกษารวมจึงแนะนําใหดิฉันแยกเขียนบทความสวนของวิทยานิพนธออกเปน 2 บทความ แลวสงบทความ
ไปที่วารสาร 2 ฉบับของประเทศสหรัฐอเมริกาไปเมื่อตนเดือนธันวาคม และไดรับผลการตรวจอานจาก
กองบรรณาธิการวารสารฉบับแรกประมาณกลางเดือนเมษายน 2548 ทางกองบรรณาธิการตอบรับการลง
ตีพิมพ โดยใหปรับแกบทความบางประเด็นตามที่ ผูตรวจอานแนะนํามา เมื่อดิฉันปรับแกบทความตาม
คําแนะนําของผูตรวจอานบทความแลว ทานอาจารยที่ปรึกษารวมตรวจสอบความถูกตองอีกรอบกอนสงกลับ
ไปยังกองบรรณาธิการวารสารอีกครั้งซึ่งขณะนี้ บทความดังกลาวไดรับการตีพิมพแลว สวนบทความอีก
บทความก็ไดรับการตอบรับใหลงตีพิมพเชนกัน
จากรายละเอียดทั้งหมดที่นําเสนอขางตน จะเห็นไดวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีบทบาท
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 ในมหาวิทยาลัยทั้ง
กลุมนิสิตนักศึกษาและอาจารย
 ตระหนั กถึ ง สิ่ ง ที่ นิสิ ต นั ก ศึ ก ษาคาดหวั ง จากอาจารย หรื อ คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข อง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 บอกสิ่งที่อาจารยคาดหวัง หรือคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตนักศึกษาใหไดรับรู
 กระตุนใหสถาบันจัดระบบและบรรยากาศที่เอื้อตอการทําวิทยานิพนธ เสนอสิ่งที่นิสิต
นักศึกษาและอาจารยคาดหวังใหสถาบันดําเนินการ โดยเฉพาะการวางระบบและการพัฒนา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ผูเขียนยังไดเสนอตัวอยางรายการตรวจสอบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ ทั้งแบบ
ประเมินการรับรูบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ (Role Perception Rating Scale)
และขอตกลงการดําเนินงานวิทยานิพนธ (Milestone) สําหรับเปนเครื่องมือที่อาจารยที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ แ ละนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจะใช ร ว มกั น รวมทั้ ง ได นํ า เสนอกรณี ศึ ก ษาการให คํ า ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธที่ไดรับการประเมินระดับดีมาก
เอกสารและรายการอางอิง
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บทที่ 6
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
6.1 กฎหมายที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรรู : บทบัญญัติและกรณีศึกษา
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
กฎหมายแมบทฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ที่สําคัญคือ
มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
มาตรา 34 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอม
ไดรับความคุมครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความ
เปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน
มาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองดีหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผย
ขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอัน
พึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

บทบัญญั ติขางตนแสดงใหเ ห็นวาการทําวิทยานิพนธและการเผยแพรรายงานวิจัย ตาม
หลักวิชาการยอมไดรับการคุมครอง และในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยมีสิทธิที่จะขอเอกสารขอมูล
จากหน ว ยราชการระดั บ ชาติ แ ละท อ งถิ่ น หากมี ค วามจํ า เป น แต มี ข อ ยกเว น บางประการตาม
บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวของคือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังจะ
กล า วถึ ง ต อ ไป อยา งไรก็ ต าม การทํา วิ ท ยานิ พ นธ จ ะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห ง ความเป น มนุ ษ ย
โดยเฉพาะงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชเทคนิคการสังเกต
แบบมีสวนรวมซึ่งจําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่นเปนหลัก
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สวนกฎหมายแมบททางการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงการวิจัยในสถาบันระดับอุดมศึกษาไวในมาตรา 36
วรรคสอง กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ
มีเสรีภาพทางวิชาการ และมาตรา 28 ที่กําหนดใหหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความ
มุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและ
พัฒนาสังคม ตามนัยนี้ นิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การดําเนิ นการที่ เกี่ยวของกั บการทํ าวิทยานิ พนธและการเผยแพร รายงานวิทยานิ พนธ ตามหลั ก
วิชาการจึงยอมไดรับการคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 42 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ดังกลาวมาแลว
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอืน่ ทีม่ ีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย 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
กรณีศึก ษาที่มีคํา พิพ ากษาหรือ คํา วินิจ ฉัย เกี่ย วขอ งกับ การทํา ผลงานวิช าการหรือ งานวิจัย ที่ใ ช
บทบัญญัติตามนัยแหงกฎหมายเหลานั้นเปนอุทาหรณ
6.1.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายรับรองและคุมครอง
สิ ท ธิ ข องประชาชนในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารสาธารณะในครอบครองของหน ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ใหการรับรองไวในมาตรา 58 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ
คือ (ฤทัย หงสสิริ และมานิต จุมปา, 2542: 7-8)
1) ใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารของราชการมากขึ้น
2) ใหประชาชนสามารถปกปกรักษาประโยชนของตนไดดีขึ้น
3) ใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคล

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สรุปวากฎหมายฉบับนี้ไดรับ
การตราขึ้นเพื่อรองรับ "สิทธิไดรู" (Right to Know) ของประชาชนหรือเอกชนในเรื่องตอไปนี้
 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 6)
 สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา 4)
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 สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได หรือที่มีการจัดใหประชาชนได
คนควา (มาตรา 11)
 สิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองใหกับ
บุคคลนั้นหรือผูกระทําแทนไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ
บุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค 1)
 สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถหรือ
เจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม เกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคล หรือการแจงขอมูล
ขา วสารสว นบุค คลไปยัง ที่ใ ดของบุค คลดัง กลา ว (มาตรา 23) การใหความยิน ยอมให
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลของคนเปดเผยขอมูลตอหนวยงาน
ของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น (มาตรา 24) การไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การ
ขอให แ ก ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ ลงข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลที่ ไ ม ถู ก ต อ งตามที่ เ ป น จริ ง
(มาตรา 25) สิทธิอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบขอมูลขาวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)
 สิทธิในการรองเรียนเมื่อผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7
ไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 ไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตน
ตามมาตรา 11 ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวา
ตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียน ตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
 สิทธิในการอุทธรณกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14
หรือมาตรา 15 หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17

"ขอมูลขาวสาร" ตามนัยแหงกฎหมายฉบับนี้มีความหมายกวางหมายถึง "ขอมูลขาวสารที่
อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน" สาระสําคัญไมไดอยูที่วาเปนขอมูลขาวสาร
ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการหรื อ เอกชน แต อ ยู ที่ ว า ข อ มู ล ข า วสารดั ง กล า วอยู ใ นความครอบครองหรื อ
ควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ และเมื่อเปนขอมูลขาวสารสาธารณะบุคคลหรือประชาชนโดยทั่วไป
ไมวาจะมีสวนไดเสียหรือประโยชนเกี่ยวของหรือไมยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขาวสารของราชการ
ไดเสมอจนกวาขอมูลขาวสารดังกลาวจะถูกทําลายไปตามระเบียบการทําลายขอมูลขาวสารของ
หนวยราชการแหงนั้น อยางไรก็ตามมีสวนที่ตองหามไมใหเปดเผยขอมูล 7 กรณีตามมาตรา 15 คือ
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1) ขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย และขอมูล
ขาวสารของราชการที่การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ
ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
2) การเป ด เผยจะทํ า ให ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม อ าจสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค
3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ
4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและความปลอดภัย
5) รายงานการแพทย ห รื อ ข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลซึ่ ง การเป ด เผยจะเป น การรุ ก ล้ํ า สิ ท ธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร
6) ขอ มู ลข า วสารที่ มี ก ฎหมายคุม ครองไม ใ หเ ป ด เผย หรื อข อ มูล ข าวสารที่ มีผู ใ หม าโดยไม
ประสงคใหทางการนําไปเปดเผยตอผูอื่น เชน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 2
หามเจาหนาที่เปดเผยรายละเอียดในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐกอนที่อธิบดีจะสั่งให
ประกาศโฆษณาคําขอนั้นได
7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คล กฎหมายต อ งการคุ ม ครองความเป น อยู ส ว นบุ ค คล
ผูเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวจึงตองเปนเจาของขอมูลข าวสารนั้น หรือบุคคลที่เจาของขอมูล
ขาวสารยินยอมและบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมาย หนวยงานของรัฐจึงไมควรจัดเก็บขอมูลขาวสาร
ส ว นบุ ค คลเว น แต จ ะเกี่ ย วข อ งและจํ า เป น กั บ การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานให สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค
การทําวิทยานิพนธตองอาศัยขอมูลขาวสารของราชการและขอมูลขาวสารสวนบุคคลใน
เกือบทุกขั้นตอนตั้งแตการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ข อ มู ล ไปจนถึ ง การประเมิ น ผลการสอบและนํ า เสนอรายงานวิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ ซึ่ ง
คณะกรรมการแตละรายตองประเมินผลเปนคะแนนสอบ ในประเด็นนี้มีกรณีรองเรียนที่เทียบเคียง
ได คือ กรณีรองเรียนเพื่อขอดูผลการสอบแขงขันเขาศึกษาในโรงเรียน กรณีรองเรียนเพื่อขอดู
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ดังตัวอยางกรณีตอไปนี้
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีอุทธรณของผูปกครองที่ขอใหเปดเผยคะแนนและกระดาษคําตอบของ
นักเรียนที่สอบเขาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย (คําวินิจฉัยที่ สค. 1/2541 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541
คําวินิจฉัยที่ สค. 31/2542 วันที่ 10 ธันวาคม 2542 และคําวินิจฉัยที่ สค. 35/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543)
ขอรองเรียน
1) นาง ส. ผูปกครอง ด.ญ. ณ. ไดทําหนังสือขอตรวจดูและถายสําเนากระดาษคําตอบและบัญชี
คะแนนของบุตรและของนักเรียนที่สอบผานการสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นประถมปที่ 1 อีก
120 คน แตมหาวิทยาลัย ก. มีหนังสือถึงผูปกครองแจงผลการพิจารณาวาการขอตรวจดูและ
ถ า ยสํ า เนาเอกสารเกี่ ย วกั บ การสอบดั ง กล า วยั ง ไม เ ป น เหตุ อั น สมควรที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะ
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ดํา เนิ น การให ต ามความประสงค ของผู ป กครองไดจึ ง มี ห นั ง สื อ ถึ ง คณะกรรมการข อ มู ล
ขาวสารของราชการเพื่ออุทธรณและพิจารณาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และ
การบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 30 วรรคสอง (6) ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ใหสิทธิแก
มหาวิทยาลัย ก. ที่จะใชดุลยพินิจในการเปดเผยกระดาษคําตอบและบัญชีคะแนนของผูสอบ
ผานการสอบคัดเลือกทั้ง 120 คนและของบุตรผูรองเรียนได จึงมีมติวามหาวิทยาลัย ก. มีสิทธิ
ที่จะไมเปดเผยกระดาษคําตอบและบัญชีคะแนนของผูสอบสอบคัดเลือกทั้งหมดได
3) นาง ส. ทําหนังสือขอใหทบทวนขอพิจารณาและใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คําวินิจฉัย
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคมฯ พิจารณาแลวเห็นวาในขณะนั้นยังไมมี
ระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติ
หามไว จึ งเห็นวา ผูปกครองมีสิทธิที่ จะขอให ทบทวนและมีคําวินิ จฉัยใหม ได และมีคําวินิจ ฉัยที่ 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) ผูปกครองจึงมีสิทธิที่จะขอตรวจดูและถายสําเนากระดาษคําตอบและ
บัญชีคะแนนของบุตร และของนักเรียนที่สอบผานการสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นประถมปที่ 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
ชั้นประถมปที่ 1 อีก 120 คนใหผูปกครองตรวจดูและถายสําเนาได

หลังคําวินิจฉัยไดมีการดําเนินการจากหลายฝาย กลาวคือ กลุมผูปกครองนักเรียนที่ผานการ
สอบคัดเลือกทําหนังสือขอคัดคานการดูกระดาษคําตอบของนักเรียนทั้งหมดโดยกลาววาเปนการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ส ว นบุ ค คล นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารขอใช อํ า นาจศาลแพ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสารของราชการโดยอางวาคําตอบของเด็กแตละคนเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสารของราชการเปนคําวินิจฉัยที่
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ไมชอบดวยกฎหมายและถือวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล แตศาลพิเคราะหแลวเห็นวาเปน
เอกสารทางราชการ ไมใชสวนบุคคล เปดเผยได
สวนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ก. ยอมรับวาจะเปดเผยขอมูลกระดาษคําตอบและบัญชีคะแนน
เด็กทั้ง 120 คน เพราะถือวาการสั่งการดังกลาวเปนที่สิ้นสุดตามกฎหมาย แตปรากฏวามีการกําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม เชน ใหผูปกครองที่รองเรียนลงลายมือชื่อรับเอกสารและรับทราบเงื่อนไขของ
มหาวิทยาลัยที่จะไมนําเอกสารไปเผยแพรแกบุคคลอื่น หรือไปใชประโยชนในทางที่เสียหายแก
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ นั ก เรี ย นที่ ผ า นการทดสอบ ซึ่ ง เงื่ อ นไขดั ง กล า วไม เ ป น ไปตามมติ ข อง
คณะกรรมการวินิจฉัยที่ใหเปดเผยโดยไมมีเงื่อนไข
ตอมานาง ส. มีหนังสือขอเอกสารที่มหาวิทยาลัย ก. ชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตไมไดรับการเปดเผยจึงมีหนังสืออุทธรณตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้
คําอุทธรณครั้งที่ 1
1) นาง ส. มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอคัดถายบันทึกคําชี้แจงและบันทึก
ตอบของมหาวิทยาลัย ก.ที่ชี้แจงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เกี่ยวกับการรับนักเรียนที่มีความพรอมปานกลางหรือต่ําจํานวน 38 คนพรอมแสดง
เหตุผลประกอบ
2) สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ามี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตให ผู ป กครองถ า ยสํ า เนาเอกสาร 3
รายการ คือ บันทึกตอบของมหาวิทยาลัย ก. 2 ฉบับ และบันทึกคําชี้แจงดวยวาจาของผูแทน
หนวยงานที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการรองทุกข แตไมอนุญาตใหตรวจดูและถายสําเนา
บันทึกความเห็นของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยที่เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเกี่ยวกับ
ประเด็นการอุทธรณของผูปกครอง เนื่องจากเห็นวาเปนเอกสารที่เขาลักษณะตามนัยมาตรา
15(3) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ยังเห็นวาบันทึก
ตอบของโรงเรียนสาธิตที่ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผลในการรับนักเรียนที่มีความพรอม
ปานกลางหรือต่ํา จํานวน 38 คน ซึ่งประทับตราปกปด เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเห็นวาเปนเอกสารตามมาตรา 15(5) และมาตรา 15(6) จึงไมเปดเผยและอนุญาตให
ถายสําเนา ผูปกครองไมเห็นดวยจึงอุทธรณคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
คําวินิจฉัย
คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลดานกฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย
วินิจฉัยวา (คําวินิจฉัยที่ สค. 31/2542 วันที่ 10 ธันวาคม 2542)
 บันทึกความเห็นของเจาหนาที่มหาวิทยาลัย ก. ที่เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเกี่ยวกับ
ประเด็น การอุทธรณ ของผูป กครองเปน ขอมู ลขา วสารเกี่ย วกับความเห็ น หรือคํ าแนะนํ า
ภายในหนว ยงานของรัฐ ในการดํา เนิน การเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง ตามนัย มาตรา 15(3) แหง
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่ง
เป นผู ค รอบครองเอกสารจึง ชอบที่ จ ะไมอ นุญาตใหต รวจดู และถา ยสํ า เนาพรอ มรั บรอง
ถูกตองได
 สําหรับหนังสือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย ก. ที่ชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขในการรับนักเรียนที่มีความพรอมปานกลางหรือต่ําจํานวน 38 คน เปนขอมูล
ขาวสารที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัย ก. และไดระบุหามการเปดเผยคือมีชั้นความลับปกปดอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงชอบที่จะสงคํารองของผูปกครองใหมหาวิทยาลัย ก.
พิจ ารณาเพื่อ มีคํา สั่ง ตอ ไปตามความในมาตรา 12 วรรคสองแหง พระราชบัญญัติขอ มูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คําอุทธรณครั้งที่ 2
นาง ส. อุทธรณมหาวิทยาลัย ก. ที่มีหนังสือปฏิเสธการเปดเผยบันทึกการตอบและคําชี้แจงตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเนื่องจากมีชั้นลับปกปดอยู เปนขอมูลที่ผูปกครองของเด็กนักเรียนใหมา
ถือเปนความลับที่ไมพึงเปดเผยใหผูที่ไมมีหนาที่ไดทราบ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ
ไดสอบถามผูปกครองซึ่งเปนเจาของขอมูลแลว ไดรับการยืนยันวาไมอนุญาตใหเปดเผย
คําวินิจฉัย (คําวินิจฉัยที่ สค. 35/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543)
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการ
บังคับใชกฎหมาย พิจารณาวา
 ขอมูลขาวสารในหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนที่มีความพรอมปานกลางหรือต่ําจํานวน 38 คน ปรากฏแตเพียงเหตุผลวาการรับ
นักเรียนเขาเรียนเพราะผูปกครองเปนผูมีอุปการคุณของโรงเรียน ผูสนับสนุนโครงการ ผูที่มี
ความสัมพันธพิเศษกับทางโรงเรียน โดยไมมีการบงใหทราบเปนการเฉพาะตัวบุคคลหรือสิ่ง
ที่บอกลั ก ษณะอื่ นที่ ทํ าให รู ตั วบุ คคล แมว า ข อมู ล ขา วสารดั ง กล า วจะเปน ข อมู ล เกี่ย วกั บ
เอกชนแตก็มิใชเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล การที่มหาวิทยาลัย ก. อางวาการเปดเผยขอมูล
ขาวสารดังกลาวจะเปนการละเมิดสิทธิ์สวนบุคคลจึงฟงไมขึ้น จึงมีมติใหมหาวิทยาลัย ก.
เปดเผย ถายสําเนา และรับรองสําเนาถูกตองของหนังสือโรงเรียนสาธิตฯ ฉบับดังกลาวให
ผูอุทธรณ โดยใหพิจารณาลบหรือตัดทอน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประวัติการทํางานของ
ผูปกครอง เลขหมาย รหัสของนักเรียนที่สอบเขารวมทั้งขอมูลขาวสารสองบรรทัดสุดทาย
ของหมายเลข 14 หนาสุดทาย ซึ่งผูอุทธรณไมประสงคจะทราบ

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดตั้งขอสังเกตวากรณีดังกลาวสะทอน
ใหเห็นปญหาวาหนวยงานของรัฐยังไมพรอมที่จะใหมีการเปดเผยขอมูลตอประชาชน ซึ่งเปนสิทธิ
และเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ มีความพยายามตีความมติคณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงเปดเผยขอมูล
ในลักษณะจํากัดและสรางเงื่อนไขจนเปนเหตุใหมีการรองเรียนเพิ่มเติมเขามาสูคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยอีกหลายครั้งโดยไมจําเปน กรณีนี้จึงเปนบทเรียน
สํ า คั ญ ของการทํ า งานของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะต อ งเรี ย นรู ก ารปฏิ บั ติ ง านตามข อ บั ญ ญั ติ ข อง
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการใหถูกตองครบถวนและตองตระหนักถึงความสําคัญของ
การดํ า เนิ น งานที่ ต อ งเป น ไปอย า งโปร ง ใสพร อ มที่ จ ะให ป ระชาชนตรวจสอบได ต ลอดเวลา
(สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, 2542: 61)

อุทาหรณจากกรณีนี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติงานและบรรทัดฐานในการให
ขอมูลเกี่ยวกับผลคะแนนและกระดาษคําตอบการสอบแขงขันของสถาบันการศึกษา ดังจะเห็นวา
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการ
บังคับใชกฎหมายยังมีคําวินิจฉัยในทํานองเดียวกัน เชน
 คําวินิจฉัยที่ สค. 3/2541 วันที่ 14 ธันวาคม 2541 มีมติใหมหาวิทยาลัย ส. เปดเผยผลการสอบ
คั ด เลื อ กและกระดาษคํ า ตอบเป น รายวิ ช าของผู ร อ งเรี ย นและผู เ ข า สอบรายอื่ น ให แ ก
ผูรองเรียน
 คําวินิจฉัยที่ สค. 5/2541 วันที่ 15 ธันวาคม 2541 มีมติใหประธานคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ตางประเทศ ประจําป 2541 (อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ส.) เปดเผยมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ที่มีการประชุมลงมติเกี่ยวกับการ
พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกใหผูรองเรียน

กรณีผลการสอบแขงขันนี้อาจเทียบไดกับผลการสอบวิทยานิพนธซึ่งมีการประเมินใน
ระดับ "ผาน" "ดี" หรือ "ดีมาก" ที่คณะกรรมการแตละคนตองใหคะแนนแลวมาพิจารณารวมกันจึง
นาจะเปนขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยได และนาจะเปนมาตรการหนึ่งที่จะทําใหการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธและการประเมินผลวิทยานิพนธมีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้ การประเมินใน
ระดับ "ดีมาก" ยังสงผลถึงสิทธิอีกบางประการ เชน สิทธิเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัล เปนตน
กรณีศึกษาที่ 2 กรณีอุทธรณของผูชวยวิจัยขอคนเอกสารรายงานการประชุมของคณะ
กรรมาธิการในสํานักงานเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร (คําวินิจฉัยที่ สค. 16/2542 วันที่ 30 มิถุนายน
2542) (ฤทัย หงสสิริ และมานิต จุมปา, 2542: 275-276)
ขออุทธรณ
1) นิสิต ปริญ ญาโท คณะรัฐ ศาสตร มหาวิท ยาลัย จ. ผูอุท ธรณ เปน ผูชว ยวิจัย โครงการ
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
การประชุ ม เพื่ อ จั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของคณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และ
คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ เปนการจัดทําตามกติกาของประชาชนเพื่ออยู
รวมกันของคนไทยทุกคน อันเปนประโยชนสาธารณะที่คนไทยพึงรับทราบ อีกทั้งการ
ประชุ ม ดั ง กล า วได มี ก ารถ า ยทอดสดทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎรจึงไมมีเหตุผลที่จะปกปดขอมูลดังกลาว
คําวินิจฉัย
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน
และการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การปฏิ เ สธมิ ใ ห เ ป ด เผยข อ มู ล ข า วสารของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยอางวาหากเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือ
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้น ไมอาจรับฟงได เนื่องจากรายงานการประชุมดังกลาว
เป น ข อ มู ล ข า วสารของราชการที่ อ ยู ใ นความครอบครองของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎร และการเปดเผยมิไดกระทบตอสิทธิของบุคคล หรือไมทําใหบุคคลใดไดรับความ
เสียหายหรือเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด อีกทั้งมิไดเปนการ
ประชุ ม ลั บ ที่ จ ะถื อ ได ว า เป น ข อ มู ล ข า วสารที่ มี ก ฎหมายคุ ม ครองสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎรมิใหเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (6)
จึงมีมติใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญและรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญสวนที่
เกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหแกผูอุทธรณ

อนึ่ง มีขอสังเกตวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหาร
ราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย ใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
โดยลบหรือตัดทอนชื่อบุคคลได ดังตัวอยางตอไปนี้
 คําวินิจฉัยที่ สค. 9/2542 วันที่ 6 พฤษภาคม 2542 อดีตขาราชการสํานักงานสรรพากรอําเภอ
พ. จังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดมีคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ยื่นอุทธรณเพื่อขอสําเนา
บันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดนครปฐม เฉพาะในสวนของ
ผูอุทธรณเองเพื่อยื่นคําแถลงตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการวินิจฉัย
ขอมูลฯ มีมติวาการที่หนวยงานของรัฐเปดเผยบันทึกรายงานการประชุมโดยไดลบหรือ
ตัดทอนชื่อบุคคลที่เสนอความเห็นออกเปนการกระทําที่ชอบ
 คําวินิจฉัยที่ สค. 36/2542 วันที่ 30 ธันวาคม 2542 มีมติใหมหาวิทยาลัย จ. เปดเผย และคัด
สําเนา รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับนักเรียนเพิ่ม 17 คน เขาศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝายประถม) ใหแกผูอุทธรณ และใหเปนดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย จ. ที่จะ
ลบ ตัดทอน หรือทําโดยประการอื่นใดที่จะเปนการไมเปดเผยชื่อ หรือขอความอื่นใดที่ทําให
ทราบไดวาผูใหขอเท็จจริงในรายงานการตรวจสอบเปนบุคคลใด
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กรณีศึกษาที่ 3 กรณีอุทธรณของอาจารยเพื่อขอขอมูลในอดีตของธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการวิจัย (คําวินิจฉัยที่ 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) คณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการได รั บ เรื่ อ งและได พิ จ ารณาส ง เรื่ อ งให
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เป ด เผยข อ มู ล ข า วสารด า นเศรษฐกิ จ และการคลั ง ของประเทศ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคําชี้แจงของธนาคารแหงประเทศ
ไทยแลวมีคําวินิจฉัยตามกรอบการวินิจฉัยที่ไดวางไวดังนี้
(1) ขอ มูลขาวสารที่มีอายุเกิน 20 ป เปนขอมูลประวัติศาสตร เปดเผยได ยกเวนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับงานศึกษาวิจัย
(2) ขอมูลขาวสารที่มีอายุไมเกิน 20 ป ไมเปดเผยในเรื่องตางๆ ดังนี้
- ขอมูลขาวสารสวนบุคคล และขอมูลขาวสารที่ไมเกี่ยวของกับงานศึกษาวิจัย
- เรื่องการกลาวหาสถาบันการเงินหรือบุคคลวามีการกระทําผิดโดยเจตนาฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมายอาจเปดเผยได ถาการเปดเผยนั้นไมกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูใด

คําวินิจฉัยสองกรณีหลังนี้เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธโดยตรง เปนกรณีอุทาหรณที่
ยื น ยั น ว า การขอเอกสารรายงานการประชุ ม ของคณะกรรมาธิ ก ารในสํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผูแทนราษฎร และขอมูลในอดีตของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อประโยชนในการวิจัยเปน
สิ่งที่สามารถทําได หากไมเปนเอกสารลับหรือหามเปดเผยตามกฎหมาย จึงเปนแนวทางสําหรับ
การใหคํ าปรึ ก ษาวิ ทยานิพ นธ แก นิ สิตนัก ศึก ษาที่จําเปน ตอ งไดข อมูลเอกสารในลัก ษณะนี้เ ปน
เอกสารชั้นตนหรือเอกสารหลักสําหรับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธี
วิจัยเอกสาร
6.1.2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
กฎหมายฉบั บ นี้ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยานิ พ นธ เ นื่ อ งจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรม เปน "หนวยงานทางปกครอง" คณาจารยซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
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หนวยงานทางปกครองจึงเปน "เจาหนาที่ของรัฐ" ตามนัยแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ทั้ ง นี้ "คดี ป กครอง" ที่ อ ยู ใ นอํ า นาจของศาลปกครอง ตามนั ย แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะสําคัญ คือ
1) เปนขอพิพาทระหวางคูความ ดังตอไปนี้
ก. ข อ พิ พ าทระหว า งหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส ว น
ทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลฝายหนึ่ง
กับเอกชนอีกฝายหนึ่ง หรือ
ข. ข อ พิ พ าทระหว า งหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส ว น
ท อ งถิ่ น หรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ อ ยู ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ในกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ บาล
ดวยกัน และ
2) เปนขอพิพาทอันเนื่องมาจาก
ก. การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ข. การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย

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

1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะออกเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดย
ไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตาม
รูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้นหรือโดย
ไม สุ จ ริ ต หรื อ มี ลั ก ษณะเป น การเลื อ กปฏิ บั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะเป น การสร า งขั้ น ตอนโดย
ไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือ
คําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร
4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
5) คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อ
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บังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง

ที่ผานมามีผูฟองคดีพิพาทเกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธเปนคดีที่ฟองเกี่ยวกับการออก
คําสั่งหรือออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย การละเลยการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวม 4 คดี สรุปแตละคดีดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 คดีพิพาทระหวางนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 10 รายกับ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 9/2546 วันที่ 4 มีนาคม 2546)

คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองออกกฎเกี่ยวกับ
การใชภาษาตางประเทศในการทําวิทยานิพนธโดยไมชอบดวยกฎหมาย และนิสิตนักศึกษามีคําขอ
ทุเลาการบังคับตามกฎ มีรายละเอียดดังนี้
คําฟอง
1) นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ราย (ผูฟองคดี) ฟองวามหาวิทยาลัย ม. (ผูถูกฟองคดี)
ออกขอบังคับมหาวิทยาลัย ม. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 โดยไมชอบ
ด ว ยกฎหมายเนื่ อ งจากมี เ นื้ อ หากํ า หนดให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต อ งทํ า
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ทําใหผูฟองคดีซึ่งศึกษาอยูในหลักสูตรที่ใชภาษาไทยในการ
เรียนการสอนในปการศึกษา 2541 ไดรับความเดือดรอน เพราะการออกขอบังคับฯ ใน
ลักษณะเชนนี้มีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาใหกับผูฟองคดีโดยไมจําเปนและยังเปนการสรางภาระใหเกิดกับผูฟองคดีเกิน
สมควร ขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับมหาวิทยาลัย ม. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2543 ในสว นที่เ กี่ย วกับ ขอ กํา หนดใหนิสิต นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาตอ งทํา
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ คือ ระเบียบฯ ขอ 34.5 เรื่องภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ
2) ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา ขอบังคับฯ ที่พิพาทซึ่งมีเนื้อหาในทางบังคับใหผูถูก
ฟ อ งคดี เ ขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ เ ป น ภาษาอั ง กฤษเป น ข อ บั ง คั บ ที่ มิ ช อบ เนื่ อ งจากเนื้ อ หาของ
ขอบังคับมีลักษณะเปนการสรางภาระใหเกิดกับผูฟองคดีเกินสมควร จึงมีคําพิพากษาใหเพิก
ถอนขอ 34.5.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย ม. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543
โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2543 อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีประกาศใชขอบังคับฯ
ฉบับดังกลาว
3) มหาวิทยาลัย ม. (ผูถูกฟองคดี) ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษา โดยอุทธรณทั้งขอเท็จจริงและ
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
ที่สุด เนื่องจากเมื่อคดีอยูระหวางการอุทธรณนั้น มหาวิทยาลัยไดเพิกเฉยตอคําพิพากษา
ดั ง กล า ว การไม ร ะงั บ ใช ก ฎดั ง กล า ว อาจจะทํ า ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาต อ งพ น สภาพการเป น
นักศึกษาไปหรือไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการแบกภาระคาใชจายเกินสมควรอัน
มิอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากถูกบังคับใหทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการเลือก
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมดังที่ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําวินิจฉัยแลว
คําพิพากษา
1) การขอทุเลาการบังคับคดีตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ผูฟองคดีตองแสดงใหเห็นอยาง
ชัดแจงวา การใหกฎหรือคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายที่ยากแก
การเยียวยาแกไขในภายหลังอยางไร ตามขอ 69 วรรคสาม แหงระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
2) ผูฟองคดีมิไดระบุขอเท็จจริงใหชัดเจนวา มีผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการออกกฎ
ในระหวางนี้เปนจํานวนเทาใด และหากใหกฎดังกลาวมีผลบังคับตอไป จะทําใหเกิดความ
เสียหายที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังอยางไร เนื่องจากกฎดังกลาวไมไดมีลักษณะ
เปนการบังคับนิสิตนักศึกษาทุกกรณี แตมีขอยกเวนโดยกําหนดใหเปนดุลพินิจของคณบดีฯ
ที่จะอนุโลมใหเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทยไดเปนกรณีไป ประกอบกับกฎดังกลาวได
บังคับมาเปนเวลานานแลว มีนิสิตนักศึกษาที่ไดรับประโยชนและไมไดรับประโยชนจากฎ
ดังกลาวเปนจํานวนมาก ดังนั้น การที่จะทุเลาการบังคับตามกฎที่ผูฟองคดีขอมาจะไมเปน
ธรรมทั้ ง ต อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง และส ง ผลกระทบอั น เป น อุ ป สรรคแก ก ารบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัย ม. กรณีไมมีเหตุอันสมควรที่จะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎดังกลาวตาม
ขอ 70 ประกอบดวยขอ 116 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
3) ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งไมรับคําขอทุเลาการบังคับคดีตามกฎของผูฟองคดี

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ไดรับความสนใจเปนอยางมากเพราะเปนคดีแรก
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธโดยตรง เปนอุทาหรณเกี่ยวกับการตีความเรื่องภาษาที่ใชในการทํา
วิทยานิพนธตามระเบียบของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตนักศึกษาจะตอง
ใหความสนใจตั้งแตเริ่มเสนอโครงรางวิทยานิพนธไปจนถึงการเผยแพรผลงานวิจัย
กรณีศึกษาที่ 2 คดีพิพาทระหวางนิสิตนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตกับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและคณะที่ศึกษา เกี่ยวกับการไมตรวจแกไขงานทําใหไมสําเร็จการศึกษาภายในเวลา

128
และนํ า ผลงานนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไปเผยแพร โ ดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต (คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองกลาง คดี
หมายเลขแดงที่ 2211/2545 วันที่ 18 ธันวาคม 2545)

คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่ง
ตามกฎหมายถือเปนเจาหนาที่ของรัฐละเลยการปฏิบัติหนาที่ มีรายละเอียดดังนี้
คําฟอง
1) ผูฟอ งคดีเ ปน นิสิต นัก ศึก ษาในหลัก สูต รปริญ ญามหาบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย จ. เขา ศึก ษา
ปการศึกษา 2543 ตอมาในปการศึกษา 2544 ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธจาก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. โดยมีผูถูกฟองคดีที่ 1 เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตอมาผูฟองคดีไดเขาทําสัญญารับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จ. และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธไดนําผูฟองคดีเดินทางไปดําเนินการวิจัยที่ประเทศญี่ปุนเปนเวลากวา 2 เดือนใน
ป 2545
2) ผูฟองคดีไดจัดทํารางรายงานวิทยานิพนธตามหัวขอที่ไดรับอนุมัติเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อใหตรวจแกไข แตอาจารยที่ปรึกษาไมยินยอมตรวจแกไขใหโดยอางวาไมมี
เวลา ผูปกครองของนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) จึงมีหนังสือแจงหัวหนาภาควิชาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธสังกัดอยู และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. เพื่อขอใหชวยดําเนินการใหมีการตรวจแกไขวิทยานิพนธ
ใหผูฟองคดี แตอาจารยที่ปรึกษาก็ยังไมไดตรวจแกไขโดยอางวาผูฟองคดียังดําเนินการวิจัย
ไมเสร็จสิ้น ผูฟองคดีจึงยื่นคําฟองตอศาลวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธละเลยตอหนาที่
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนและเสียหายไมสามารถเรียนสําเร็จหลักสูตรไดภายใน
ภาคการศึก ษาตน ปก ารศึก ษา 2545 นอกจากนี้อ าจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธยัง ไดนํา
ผลการวิจัยในหัวขอเดียวกับวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาผูฟองคดีไปเผยแพรตอที่ประชุม
ผลการวิจัยดังกลาวเปนผลงานของนิสิตนักศึกษาแตอาจารยที่ปรึกษานําไปเผยแพรโดยไมได
รั บ อนุ ญ าตจากผู ฟ อ งคดี ทํ า ให ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ ความเสี ย หาย ผู ฟ อ งคดี จึ ง ขอให ศ าลมี
คําพิพากษา ดังนี้
(1) ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ตรวจแกรายงานวิทยานิพนธของ
นิสิต นัก ศึก ษา (ผูฟอ งคดี) ใหเ สร็จ ทัน กํา หนดการสง รายงานวิท ยานิพ นธใ หกับ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เพื่อจัดสอบวิทยานิพนธและสงรายงานวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จ. ตามกําหนดเวลาของภาคการศึกษา
ปลายปก ารศึก ษา 2545 ที่กํา หนดโดยบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย จ. หรือ ตาม
กําหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควร
(2) ใหอ าจารยที่ปรึก ษาวิท ยานิพ นธ (ผูถูก ฟอ งคดีที่ 1) งดการนํา ขอ มูล ผลการทดลอง
เอกสาร และรายงานวิทยานิพนธหรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล และผลการ
ทดลองของนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ไปเผยแพรกอนไดรับอนุญาตจากผูฟองคดี หรือ
จนกวาผูฟองคดีจะไดรับการอนุมัติใหจบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย จ.
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(3) ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ดําเนินการเพื่อขอขอมูลผลการ
ทดลอง รายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล และผลการทดลองของนิสิต
นักศึกษา (ผูฟองคดี) ที่ไดเผยแพรหรือสงมอบไปแลวกอนศาลมีคําพิพากษาคืนจาก
หนวยงานตางๆ ที่ไดรับการสงมอบหรือเผยแพร
3) ตอมาผูฟ องคดีมี คําขอใหศาลมี คําสั่ งกํ าหนดวิ ธีก ารเพื่อคุ มครองประโยชนร ะหวางการ
พิจารณาอีก 4 ขอ เชน ใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ใหศาลมีคําสั่งระงับการนําเสนอผลงานวิจัยที่มีชื่อเรื่องเดียวกับวิทยานิพนธของ
นิสิตนักศึกษาผูฟองคดีที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) จะนําเสนอในงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย จ. '45 เปนตน ศาลเห็นวา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. อาจ
ถูกกระทบจากผลแหงคดีและเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา จึงสั่งใหคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. เขามาเปนคูกรณีในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 2
ขอเท็จจริงจากการไตสวน และขอกฎหมาย
ศาลไดไตสวนคูกรณีเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงประกอบคําขอกําหนดวิธีการเพื่อคุมครอง
ประโยชนระหวางการพิจารณา ไดพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของ สัญญาการรับทุนการศึกษาของ
โครงการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและการวิ จั ย ด า นเชื้ อ เพลิ ง ในภาควิ ช า และตรวจพิ จ ารณาบท
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 (ผูถูกฟองคดีที่ 2) รับผิดชอบโครงการทุนวิจัยดังกลาว ซึ่งไดคัดเลือก
โครงการวิจัยที่คณาจารยเสนอได 20 โครงการ หลังจากนั้นภาควิชาที่รับผิดชอบจึงรับสมัคร
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให ทํ า หน า ที่ ช ว ยเหลื อ อาจารย เ จ า ของ
โครงการวิจัยโดยคณะวิทยาศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ 2) จะทําสัญญาใหทุนแกนิสิตนักศึกษาที่
ไดรับการคัดเลือกมีกําหนดเวลา 2 ป นิสิต ที่ไ ดรับ ทุน และดํา เนิน การวิจัย จนสํา เร็จ ตาม
โครงการจะสามารถนําผลงานวิจัยไปเรียบเรียงเสนอเปนวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาผูนั้น
ตอบัณฑิตวิทยาลัย วิทยานิพนธที่สําเร็จเปนรูปเลมและผานการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
แลว ขอ 28.3 ของระเบียบมหาวิทยาลัย จ. วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542
ไดกําหนดใหลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัย จ. สัญญาการใหทุนระหวาง
คณะวิทยาศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ 2) และนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) มีลักษณะเปนสัญญาจาง
วิจัย ไมปรากฏวามีขอตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวิจัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูก
ฟองคดีที่ 1) เคยแจงใหนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) มาทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มเติม
ซึ่งเห็นวาหากดําเนินการเพิ่มเติมบางสวนนาจะจัดทําใหสมบูรณเพื่อสอบวิทยานิพนธได แต
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นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ไมมาติดตอ และคณะวิทยาศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ไดพยายาม
แกไขปญหาแลวในระดับหนึ่ง
2) ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวาผูฟองคดีเปนนิสิตนักศึกษาที่ไดรับทุน เปนสัญญาจางวิจัยจาก
ภาควิชาในโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยดานเชื้อเพลิงเปนเวลา 2 ป โดยหัวขอ
โครงการวิจัยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) เปนเจาของโครงการวิจัย
ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดรับการแตงตั้งจากผูถูกฟองคดีที่ 2 ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผูฟองคดีไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธในเรื่องเดียวกันกับโครงการวิจัยดังกลาว และจะตอง
นํางานวิจัยมานําเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธตอไป แตขณะพิพาทผูฟองคดีอยูในชวงการ
จัดทํารางวิทยานิพนธเสนอผูถูกฟองคดีที่ 1
3) บทบัญญัติมาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
กําหนดใหวิทยานิพนธเปนงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรมที่ผูสรางสรรคมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมาย แตก ระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดของรั ฐ หรื อ ของท อ งถิ่ น ย อ มมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน
เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร และบทบัญญัติขอ 28.3 ของ
ระเบีย บมหาวิท ยาลัย จ. วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให
ลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัย จ.
4) สัญญาการรับทุนการศึกษาระหวางผูฟองคดีกับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย จ. มี
ขอตกลงวาผูฟองคดีจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งของภาควิชาที่ไดกําหนดหรือ
สั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติ ทั้งที่ใชอยูในวันทําสัญญาและที่จะออก
ใชบังคับตอไปภายหนา โดยผูฟองคดีตกลงยินยอมใหถือวาระเบียบขอบังคับและคําสั่งตางๆ
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย การที่นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ชวยดําเนินการวิจัย
ใหกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ถือวาเปนการปฏิบัติตามคําสั่งของ
ภาควิชาดังที่ระบุไวในสัญญาการรับทุนการศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ผูถูกฟอง
คดีที่ 1) เปนผูเสนอโครงการวิจัยตอภาควิชาและตอมาไดพัฒนามาเปนหัวขอวิทยานิพนธที่
นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) จะตองเรียบเรียงเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ 1 พิจารณาในฐานะ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ยังทําวิทยานิพนธไมแลวเสร็จ
สมบูรณตามหลักสูตรการศึกษา ทั้งแมวิทยานิพนธหากทําเสร็จสมบูรณแลวลิขสิทธิ์ยอม
ตกเปนของมหาวิทยาลัย จ. สัญญาการรับทุนมีผลผูกพันนิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ใหปฏิบัติ
ตามคํา สั่ง หรือ การควบคุม ของอาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ (ผูถูก ฟอ งคดีที่ 1) และ
ไมปรากฏวาสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวิจัยเปนอยางอื่น
ขอพิจารณา
ศาลไดพิจารณาคําฟอง และขอเท็จจริงในสํานวนคดีที่ไดรับเพิ่มเติมภายหลังแลวเห็นวา
มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยในเบื้องตนวาศาลมีอํานาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาหรือไม เพราะเหตุ
เกี่ยวกับอํานาจศาลดังตอไปนี้
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1) ผูฟองคดีฟองผูถูกฟองคดีที่ 1 ในขอหาวาละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติเนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งจะตองมี
หนาที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธโดยตําแหนงอีกหนาที่หนึ่งดวย การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1
ไมตรวจรางวิทยานิพนธใหผูฟองคดีจึงทําใหการจัดสอบวิทยานิพนธไมสามารถดําเนินการ
ตอไปได และการกระทําดังกลาวเปนการละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ขอเท็จจริง
รับฟงไดวาตามขอ 27.1 ของระเบียบมหาวิทยาลัย จ. วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2542 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาที่ตรวจและสั่งใหนิสิตนักศึกษาแกไข
รางวิทยานิพนธที่เสนอไดตามดุลพินิจที่เห็นควร สวนการผานความเห็นชอบวิทยานิพนธ
ที่เสนอก็อยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวยเชนกัน ทั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจะตองใหความเห็นชอบการนัดสอบวิทยานิพนธเสียกอน นิสิตนักศึกษาจึงจะ
ยื่นคําขอตอคณะเพื่อนัดสอบวิทยานิพนธได และการสอบวิทยานิพนธจะประกอบไปดวย
การตรวจอานวิทยานิพนธ การประชุมปรึกษาระหวางกรรมการในวันสอบวิทยานิพนธ และ
การทดสอบความรูนิสิตนักศึกษาดวยการซักถามหรือดวยวิธีใดๆ
2) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (2) มีเจตนารมณที่จะใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งในเรื่องที่
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเทานั้น หาไดใหอํานาจศาลปกครองพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ราชการตามปกติดวย
ไม
3) การตรวจรางวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่ราชการตามปกติของอาจารยที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ การทํ า หน า ที่ ดั ง กล า วไม ใ ช ก ารที่
เจาหนาที่ของรัฐไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
ทั้งการวิจัย หรือการจัดทําวิทยานิพนธไมใชการดําเนินกิจการทางปกครอง คดีพิพาทที่ผูฟองคดี
นํามาฟองรองตอศาล จึงไมใชคดีทางปกครองที่ศาลมีอํานาจรับไวพิจารณาพิพากษาได ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
คําพิพากษา
อาศัยเหตุผลดังกลาว ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออก
จากสารบบความ ส ว นคํ า ขอกํ า หนดวิ ธี ก ารเพื่ อ คุ ม ครองประโยชน ใ นระหว า งพิ จ ารณาไม
จําเปนตองพิจารณา

กรณีอุทาหรณขางตนเปนตัวอยางของการทําวิทยานิพนธซึ่งหัวขอการวิจัยถูกกําหนดตาม
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
ไม สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รและต อ งชดใช ทุ น วิ จั ย จะถื อ ได ห รื อ ไม ว า อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธละเลยการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเหตุใหนิสิตนักศึกษาไดรับเสียหายหรือเสียสิทธิบาง
ประการ นอกจากนี้มีขอสังเกตวาระเบียบมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธเปน
ของมหาวิทยาลัยนั้นหมายเฉพาะรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่นิสิตนักศึกษาเรียบเรียงสําเร็จ
เปนรูปเลมและผานการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแลวหรือไม ขอมูลดิบที่นิสิตนักศึกษาเปนผูศึกษา
คนควา เก็บรวบรวม หรือดําเนินการทดลองดวยตนเอง แตไมไดนําไปเขียนปรากฏในรายงาน
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนลิขสิทธิ์ของนิสิตนักศึกษาหรือของมหาวิทยาลัย
อีกประการหนึ่ง นาสังเกตวาแมศาลปกครองจะไมรับคําฟองนี้เพราะไมใชคดีทางปกครอง
ที่ศาลมีอํานาจรับไวพิจารณาพิพากษาได แตคํ าพิพากษาดังกลาวไมไ ดเปนการจํากัดมิใหนิสิต
นักศึกษาดําเนินการรองเรียนตอมหาวิทยาลัยหรือดําเนินการอื่นใดทางกฎหมายหากพิสูจนไดวาเกิด
ความเสียหายตอนิสิตนักศึกษา
กรณีศึกษาที่ 3 คดีพิพาทระหวางอาจารยประจําสาขาวิชากับมหาวิทยาลัยและผูบริหาร
เกี่ยวกับการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดี
หมายเลขแดงที่ 1752/2546 วันที่ 19 ธันวาคม 2546)

คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยเจาหนาที่ของรัฐและมหาวิทยาลัยซึ่ง
เปนหนวยงานทางปกครองออกคําสั่งและกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย มีขอมูลดังนี้
คําฟอง
อาจารย ก. (ผูฟองคดี) เปนอาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย ส. ฟอง
วาไดรับความเดือดรอนเสียหายเนื่องจากการกระทําและการออกคําสั่งของมหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารทั้ง 9 (ผูถูกฟองคดี) โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
1) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 คณะทํางานจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของสาขาวิชามีมติ
มอบหมายใหผูฟองคดีและอาจารย ข. เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษา
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2)

3)

4)

5)

ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา 1 ราย ตอมามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งใหอาจารย ข. เปน
อาจารยที่ปรึกษาหลัก และผูฟองคดี (อาจารย ก.) เปนอาจารยที่ปรึกษารวม
ระหวางจัดทําวิทยานิพนธ นางสาว ณ. นิสิตนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธไดมีหนังสือรองเรียน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูฟองคดี (อาจารย ก.) และขอใหเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษา
รวม ซึ่งประธานกรรมการสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 6) ไดเสนอเรื่องรองเรียนดังกลาวตอ
อธิก ารบดี (ผูถูก ฟอ งคดีที่ 4) ซึ่ง ตอ มาผูถูก ฟอ งคดีที่ 4 ไดใ หค วามเห็น ชอบในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งสองคน
ประธานกรรมการสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 6) มีหนังสือแจงใหผูฟองคดี (อาจารย ก.) ทราบ
วาสาขาวิชาขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งสองคน และจะหาอาจารยอื่นมาเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธของนางสาว ณ. แตผูฟองคดี (อาจารย ก.) และอาจารย ข. ทําหนังสือ
ชี้แจงวาไมเห็นดวย ประธานกรรมการสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 6) จึงนําเรื่องเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 8) โดยที่ประชุมมีมติใหอธิการบดี (ผู
ถูกฟองคดีที่ 4) พิจารณาทบทวนคําวินิจฉัย และขอใหมหาวิทยาลัย ส. (ผูถูกฟองคดีที่ 1)
แตงตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อความเปนกลางในเรื่องนี้ ซึ่งตอมาไดออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ตอมาอาจารย ข. ไดทําหนังสือถึงประธานกรรมการสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 6) เพื่อขอ
เปลี่ย นแปลงอาจารยที่ป รึก ษารว มจากอาจารย ก. (ผูฟอ งคดี) เปน อาจารย ค. แต
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 9) มีมติในเวลาตอมาวาไมอนุมัติ
ใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษารวม (ผูฟองคดี) เนื่องจากยังอยูระหวางดําเนินการสอบ
ขอ เท็จ จริง ของคณะกรรมการฯ อาจารย ข. จึง ไดทํา หนัง สือ ถึง รองอธิก ารบดีใ นฐานะ
ประธานคณะกรรมการบัณ ฑิต ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ส. เพื่อ ขอเปลี่ย นแปลงอาจารย
ที่ปรึกษารวมอีกครั้ง ตอมาอธิการบดีไดประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเปลี่ยนแปลงอาจารยที่
ปรึกษารวมจากอาจารย ก. (ผูฟองคดี) เปนอาจารย ค.
ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากเห็นวาเปนการตัดสินโดยอาศัยขอมูลของ
ฝายที่กลาวหาเพียงฝายเดียว และเพื่อความเปนธรรมกับทุกฝายถาจําเปนก็ควรปรับเปลี่ยน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งสองคนเชนคําตัดสินแรก พรอมกับมีหนังสือขอลาออกจาก
การเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษารายอื่นๆ ที่ผูฟองคดีดูแล ยกเวนนางสาว ณ.
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2546 วันที่ 13 พฤษภาคม 2546
ยืนยันการแตงตั้งอาจารย ค. เปนอาจารยที่ปรึกษาแทนผูฟองคดี และเห็นชอบใหแตงตั้ง
อาจารย ง. เปนอาจารยที่ปรึกษารวมและเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนาย น. นิสิต
นั ก ศึ ก ษาอี ก คนหนึ่ ง แทนผู ฟ อ งคดี ที่ ข อลาออก หลั ง จากนั้ น จึ ง มี คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่
1180/2546 และ 1183/2546 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหมตามมติ
ที่ประชุม ซึ่งผูฟองคดีเห็นวามติที่ประชุมครั้งนี้และการออกคําสั่งทั้งสองฉบับนี้เปนการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากการประชุมครั้งดังกลาวไมครบองคประชุม และรีบ
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ออกคําสั่งทั้งที่ยังไมมีการรับรองรายงานการประชุม ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหาย โดยเสียชื่อเสียง และทําใหเกิดความเขาใจผิดวาผูฟองคดีเปนอาจารยที่ไมดี
6) ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2973/2545 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข อ เท็ จ จริ ง เป น การออกคํ า สั่ ง ที่ มิ ช อบด ว ยกฎหมายเนื่ อ งจาก
ขอ เท็ จ จริง ได มีก ารวินิ จฉั ยไปแลว โดยคณะกรรมการที่อ ธิก ารบดี มอบหมายไดมี มติ ใ ห
เปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวม ประกอบกับอาจารยที่ขอใหสอบหา
ขอเท็จจริงมิใชผูเสียหายโดยตรงจากการที่นิสิตนักศึกษารองเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการ
สอบหาขอเท็จจริงยังกระทําการเลือกปฏิบัติและใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ รวมทั้งไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการแตงตั้งเนื่องจากไดแนะนําใหนางสาว ณ. ทําบันทึกถึง
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาจากผูฟองคดีเปนอาจารย ค.
ซึ่งในทางปฏิบัตินิสิตนักศึกษาจะเปนผูกระทําเชนนี้ไมไดและไมใชเรื่องที่นิสิตนักศึกษาจะ
ดําเนินการเอง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองขอเปลี่ยนตัวกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ตอมา
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแลว แตจนปจจุบันผูฟองคดียังไมทราบผลการสอบสวนแตอยางใด
7) ผูฟองคดีประสงคจะฟองรองอธิการบดีฝายวิชาการ (ผูถูกฟองคดีที่ 5) ประธานกรรมการ
ประจําสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 6) คณะกรรมการประจําสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 8)
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา (ผูถูกฟองคดีที่ 9) ในขอหากระทําการเลือกปฏิบัติและ
ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบเขาขายกระทําผิดตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา
8) ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งดังตอไปนี้
(1) ขอใหย กเลิก มติค ณะกรรมการบัณ ฑิต ศึก ษาในการประชุม ครั้ง ที่ 9/2546 วัน ที่ 13
พฤษภาคม 2546 ที่ยืนยันการแตงตั้งอาจารย ค. เปนอาจารยที่ปรึกษาแทนผูฟองคดี
และเห็น ชอบใหแ ตง ตั้ง อาจารย ง. เปน อาจารยที่ป รึก ษารว มและเปน กรรมการ
สอบวิทยานิพนธของนาย น. นิสิตนักศึกษาอีกคนหนึ่งแทนผูฟองคดีที่ขอลาออก
(2) ขอใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1180/2546 และที่ 1183/2546 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2546
(3) ขอใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2973/2545 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545
(4) ขอใหมหาวิทยาลัยยุติการกระทําใดๆ ที่จะทําใหผูฟองคดีเสียหายในสวนที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนี้อีก
9) ตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา
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) ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี เ ป น ข า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด ของ
มหาวิทยาลัย ส. (ผูถูกฟองคดีที่ 1) และตอมามหาวิทยาลัย ส. ไดมีคําสั่งแตงตั้งใหทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง ซึ่งจะเห็นไดวา การที่มหาวิทยาลัยได
แตงตั้งใหผูฟองคดีทําหนาที่ดังกลาวมีลักษณะเปนการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่ง
อยางใดในฐานะที่เปนอาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร แมปรากฏตอมาวามหาวิทยาลัย
โดยรองอธิการบดี (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ไดออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง อันมีผลทําใหผูฟองคดีไมมีฐานะเปนอาจารยที่ปรึกษารวมของ
นิสิตนักศึกษาทั้งสองอีกตอไปก็ตามแตการออกคําสั่งดังกลาวเปนเพียงการออกคําสั่งเพื่อ
เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานภายในเพื่อใหเกิดความเหมาะสมเทานั้น หาไดมีลักษณะเปน
การออกคําสั่ งที่ก อ ใหเกิ ดผลกระทบตอผู ฟองคดีอั นจะทําใหไ ดรับความเดือ ดรอนหรื อ
เสียหายตอตําแหนงหรือฐานะการเปนอาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแตอยางใดไม
ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งไดบัญญัติวา ผูใดไดรับความ
เดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย หรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได อั น
เนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาล
ปกครองตามมาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติ
ขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
2) คําฟองผูถูกฟองที่ 5 ที่ 6 ที่ 8 และที่ 9 วากระทําการเลือกปฏิบัติและใชอํานาจหนาที่โดย
มิชอบดวยกฎหมาย และมีคําขอใหศาลมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีดังกลาวไดรับโทษตาม
มาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญานั้น เปนกรณีการฟองเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหไดรับ
โทษทางอาญาซึ่งเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใชคดี
พิพาทในทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
คําพิพากษา
ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ สวน
คําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการกอนการพิพากษาคดีนั้น เมื่อศาลไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา จึง
ไมจําเปนตองพิจารณาคําขอดังกลาว

คําพิพากษาขางตนเปนอุทาหรณที่แสดงถึงความสําคัญของความเขาใจบทบาทและการ
รั ก ษาความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ คื อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
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วิทยานิพนธกับนิสิตนักศึกษา คณาจารยในสาขาวิชาที่จะรวมเปนอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยกับ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งผูเขียนไดเสนอไวในบทขางตนแลววาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของ
ความสําเร็ จในการทํ าวิ ท ยานิพ นธ โดยปกติ มหาวิท ยาลัยใหนิสิตนั ก ศึกษาเป น ผูเ ลื อกอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพราะจะไดเลือกบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญตรงกับเรื่องที่จะทําวิจัยและมี
บุคลิกภาพที่สามารถทํางานรว มกันได แตในบางกรณีคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรอาจตอง
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษารวมให หากจําเปน ควรคํานึงถึง
คุณลักษณะดังกลาวดวย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ใหนิสิตนักศึกษาขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่อาจารยจะขอไมทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หากเกิดปญหาระหวางกระบวนการทําวิทยานิพนธ เพื่อ
มิใหมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา และการขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเชนนี้ไมควรถือเปนความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่
กรณี ศึ ก ษาที่ 4 คดี พิ พ าทระหว า งนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกกั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิท ยานิ พ นธ เกี่ย วกับ การนําผลงานทางวิช าการของนิสิตนั ก ศึก ษาไปขอตํา แหน ง ทางวิช าการ
(คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1643/2547 วันที่ 29 ธันวาคม 2547)

คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการใชผลงานทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา มีดังนี้
คําฟอง
ผูฟองคดีซึ่งเปนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก ฟองอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 2 ราย กับ
คณะกรรมการและผูบริหารมหาวิทยาลัยอีก 6 ราย รวมผูถูกฟองคดี 8 ราย
1) นิสิตนักศึกษา (ผูฟองคดี) ฟองวาไดเขาศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยีพลังงาน
ของมหาวิทยาลัย ท. (ผูถูกฟองคดีที่ 3) เมื่อ พ.ศ. 2534 และไดทําวิทยานิพนธเรื่อง ก. โดยมีผู
ถูกฟองคดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 2 เปนอาจารยที่ปรึกษา แตอาจารยทั้งสองไมตรวจรับรอง
ผลงานหรือวิทยานิพนธจนเปนเหตุใหผลงานของผูฟองคดีเปนศูนย และทําใหผูฟองคดีตอง
พนจากสภาพการเปนนิสิตนักศึกษา ตอมา พ.ศ. 2541 ผูฟองคดีไดสมัครกลับเขาศึกษาใน
คณะเดิม และไดทําวิทยานิพนธเรื่องใหมเรื่อง ข. และตอมาผูฟองคดีไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
2) ผูฟองคดีไดทราบวาอาจารยที่ปรึกษาทั้งสองไดนําผลงานทางวิชาการของผูฟองคดีจํานวน 2
เรื่องไปทําปริมาณงานเพื่อขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งตอมาอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผู
ถูกฟองคดีที่ 2 ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2542 และอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดรับตําแหนงทาง
วิชาการเปนรองศาสตราจารย
3) ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งใหอาจารยซึ่งเปนผูถูกฟองคดีที่ 1
และผูถูก ฟอ งคดีที่ 2 ดํา รงตํา แหนง ทางวิช าการ และสั่ง หา มการกระทํา ที่ไ มช อบดว ย
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กฎหมายทั้งหมดในกรณีที่มหาวิทยาลัย ท. (ผูถูกฟองคดีที่ 3) และผูถูกฟองคดีอื่นๆ หรือ
หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 โดยใหมีผ ล
ยอนหลังนับตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ และใหมหาวิทยาลัย ท. (ผูถูกฟองคดีที่ 3) กับพวก เรียกเงินประจําตําแหนงและ
เงิ น อื่ น ใดซึ่ ง เป น เงิ น ตอบแทนจากการดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า วคื น ให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย
อันเนื่องมาจากผูถูกฟองคดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 2 นําเอาผลงานทางวิชาการของผูฟองคดี
ไปโดยทุจริต นับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2541 อันเปนวันที่ยื่นแบบ กม.03 จนถึงวันที่ไดรับ
เงินครั้งสุดทาย
4) ขอใหศ าลมีคํา พิพ ากษาหรือ คํา สั่ง ใหผูถูก ฟอ งคดีที่ 3 - 8 รว มกัน แตง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 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
คดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 2 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 และ
ผูถูก ฟอ งคดีที่ 2 จะไดรับ แตง ตั้ง ใหดํา รงตํา แหนง ทางวิช าการหรือ ไมนั้น ยอ มมิไ ดมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 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 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การทําวิทยานิพนธเปนกระบวนการทางปญญาเพื่อศึกษาวิจัยประเด็นปญหาทางวิชาการ
วิทยานิพนธ จึงเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง และเปนงานสรางสรรคที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งตาม
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 หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช
หรือทํางานหรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร
มาตรา 4 "วรรณกรรม" หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร
สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร
มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร"

ตามบทบัญญัติขางตน วิทยานิพนธจึงเปนงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรมที่ผูสรางสรรค
มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แตกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตนเวนแตจะ
ไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยจะออกระเบียบกําหนดให
ลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัย จึงมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําดังนี้
"มาตรา 15 ……….เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ทําซ้ําหรือดัดแปลง
เผยแพรตอสาธารณชน
……………………………………………….
ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น
อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไม
ก็ได แตเงื่อนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไม
เปนธรรมไมได"

139
อีกประการหนึ่ง การทําวิทยานิพนธจําเปนตองคนควาเอกสาร รายงาน และผลงานวิจัยของ
บุคคลอื่น งานสรางสรรคเหลานั้นยอมมีลิขสิทธิ์เชนกัน การอางอิงและการใชประโยชนจากผลงาน
วิช าการของบุคคลอื่น จึง ตอ งกระทํา โดยถูก ตอง มิฉ ะนั้น อาจมีค วามผิด ตามมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งไดกําหนดการทําซ้ําหรือดัดแปลง และการเผยแพรงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตอสาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาต ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ แตมีขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ไวในมาตรา 32 และ 33 ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ คือ
"มาตรา 32 การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไมขัด
ต อการแสวงหาประโยชน จากงานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ ตามปกติ ของเจ าของลิ ขสิ ทธิ์ และไม กระทบ
กระเทือ นถึง สิท ธิอัน ชอบดว ยกฎหมายของเจา ของลิข สิท ธิ์เ กิน สมควร มิใ หถือ วา เปน การ
ละเมิดสิทธิ์
ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามวรรคหนึ่งมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(2) ……………………………………………….
(3) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(4) ……………………………………………….
(5) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผูสอนเพื่อประโยชนในการสอน
ของตน อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(6) ทํ า ซ้ํ า ดั ด แปลงบางส ว นของงาน หรื อ ตั ด ทอนหรื อ ทํ า บทสรุ ป โดยผู ส อนหรื อ
สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ แจกจ า ยหรื อ จํ า หน า ยแก ผู เ รี ย นในชั้ น เรี ย นหรื อ ใน
้ ้ ตองมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
สถาบันการศึกษา ทังนี
(7) นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
มาตรา 33 การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ถาไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง"

เทาที่ผูเขียนไดคนควา ยังไมพบคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธโดยตรง แตมี
คดีที่เกี่ยวของลิขสิทธิ์งานเขียนตําราและการตีพิมพเผยแพรโดยมหาวิทยาลัย ดังตัวอยางตอไปนี้
คําพิพากษาฎีกา คดีแดงที่ 1908/2546
โจทก รั บ ราชการอยู ที่ ฝ า ยวิ จั ย และประเมิ น ผล สถาบั น พั ฒ นาข า ราชการพลเรื อ น
สํานักงาน ก.พ. มีหนาที่โดยตรงในการประเมินผลการฝกอบรม ไมมีหนาที่จัดทําเอกสารหรือ
เขียนตําราทางวิชาการเพื่อใชในการฝกอบรม และสํานักงาน ก.พ. ก็มิไดมีคําสั่งใหโจทกเขียน
หนังสือ "คูมือการประเมินผลการฝกอบรมสําหรับผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สัมมนา" และ
หนังสือ "คูมือการประเมินและติดตามผลสําหรับผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สัมมนา" หรือมี
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การจายคาตอบแทนให โจทกเขียนหนังสือทั้งสองเลมดังกลาวนอกเวลาราชการ การที่โจทกเขียน
หนังสือดังกลาวขึ้น จึงไมถือวาเปนงานที่โจทกตองปฏิบัติตามหนาที่ในกรอบงานของโจทก
โจทกจึงเปนผูทําหรือกอใหเกิดงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นเอง และใน
การเขียนหนังสือคูมือทั้งสองเลมของโจทก โจทกไดกําหนดเคาโครงการเขียนและไดคิดกําหนด
สารบัญรวมทั้งไดเขียนอธิบายเนื้อหาสาระและรายละเอียดตาง ๆ แตละประเด็นโดยใชถอยคํา
และคําอธิบายของโจทกใหมทั้งหมดตามความรูความเขาใจและประสบการณของโจทกโดยตรง
จึง เปนงานนิ พนธ ที่โ จทก ทําขึ้ น โดยไมได ลอกเลียนงานอั นมีลิ ขสิทธิ์ของผู อื่น โจทกจึง เป น
เจาของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมหนังสือทั้งสองเลม หาใชสํานักงาน ก.พ. ไม
แนวความคิด ทฤษฎี และตัว ข อ มูล ความรู ไม ใ ช สิ่ง ที่ ก ฎหมายลิ ข สิท ธิ์ คุม ครองตาม
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 ขั้นตอนในการประเมินผลการฝกอบรม 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 ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นไดโดยบังเอิญ การกระทําของจําเลยที่ 1 จึง
เปนการทําซ้ําและดัดแปลงงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก เมื่อจําเลยที่ 1 กระทําไปโดย
ไมไดรับอนุญาตจากโจทก การกระทําของจําเลยที่ 1 จึงเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก
แมในการเผยแพรตําราและสิ่งตีพิมพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2
ไมไดมุงแสวงหาผลกําไรแบบธุรกิจเอกชน เพราะตั้งราคาจําหนายหนังสือใกลเคียงกับตนทุน แต
จําเลยที่ 1 ก็ไดรับคาตอบแทนจากงานเขียน แสดงใหเห็นวาการกระทําของจําเลยทั้งสองเปนการ
กระทําเพื่อหากําไรแลว แมจะไมไดกําไรเทาธุรกิจเอกชนก็ตาม เมื่อจําเลยที่ 1 เปนผูทําซ้ําและ
ดัด แปลงงานวรรณกรรมอั น เปน การละเมิ ด ลิ ข สิ ทธิ์ข องโจทก การจํ า หน า ยหรื อ เผยแพร ต อ
สาธารณชนซึ่งหนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" ของจําเลยที่ 1 จึงเปนการกระทําเพื่อหากําไร
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โดยรูอยูแลววางานนั้นไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของโจทก จึงฟงไดวาจําเลย
ที่ 1 ไดจําหนายหรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งหนังสือดังกลาวอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมของโจทก
มหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 เปนหนวยงานราชการ จัดพิมพตําราตาง ๆ ตามระเบียบวาดวย
สํานักพิมพของมหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 โดยมีคณะกรรมการบริหารของสํานักพิมพพิจารณาใน
ขั้นตน และมีบรรณาธิการตรวจคุณภาพ ในการจัดพิมพหนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" ของ
จําเลยที่ 1 ก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว จึงยอมจะเปนเหตุใหจําเลยที่ 2 ไมอาจทราบใน
เบื้องตนไดวาหนังสือ ดังกลาวเปนหนังสือที่เขียนขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก สวนการ
จําหนายและเผยแพรตอสาธารณชนในระยะตอมานั้น เมื่อขอเท็จจริงฟงไมไดวา จําเลยที่ 2 รูอยู
แลวหรือ มีเหตุอันควรรูวาหนังสือดังกลาวจําเลยที่ 1 เขียนขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมของโจทก แลวจําหนายหรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งหนังสือดังกลาวเพื่อการคา
การกระทําของจําเลยที่ 2 จึงไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของโจทก ตาม พ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 (1) และ (2)
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามอุทธรณของจําเลยที่ 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
ประกอบการสอนและเปนผลงานทางวิชาการที่จําเลยที่ 1 ใชประกอบการพิจารณาขอรับการ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย อันอาจถือไดวาเปนการวิจัยงานหรือทําซ้ําและดัดแปลงโดยผูสอน
เพื่อแจกจายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันการศึกษาโดยไมไดหากําไร ซึ่งเขาขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 วรรคสอง (1) และ (7) แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็ตาม แต
ปรากฏวาจําเลยที่ 1 ไดกระทําถึงขั้นจัดพิมพเพื่อจําหนายแกบุคคลทั่วไปเพื่อหากําไร 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 ดังที่จําเลยที่ 1
ไดกระทําแลวในสวนอื่น ๆ ของหนังสือดังกลาว การที่จําเลยที่ 1 เพียงแตอางอิงถึงชื่อโจทกและ
บุคคลอื่นพรอมงานเขียนรวม 26 รายการ ไวในหัวขอเอกสารอางอิงที่ทายเลมในกรณีเชนนี้
ผูอานยอมไมสามารถที่จะทราบไดวาขอความสวนใดของงานดังกลาวเปนงานเขียนของโจทกซึ่ง
จําเลยที่ 1 คัดลอกมา จึงยังไมเปนการเพียงพอที่จะถือไดวาเปนการรับรูถึงความเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ของโจทก อันจะถือไดวาการกระทําของจําเลยที่ 1 เขาหลักเกณฑประการแรกของ
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 33 แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เมื่อจําเลยที่ 1 จัดทําหนังสือซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับงานที่โจทกสรางสรรคขึ้น
ออกจําหนาย จึงเปนการแบงตลาดของผูบริโภคซึ่งจะซื้อหนังสือประเภทดังกลาวออกไปสวน
หนึ่ง อั น เปน การขั ดต อ การแสวงหาประโยชนจ ากงานอั นมี ลิข สิท ธิ์ต ามปกติข องโจทก และ
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
ในเรื่องดังกลาวเปนกรณีอุทาหรณพอสมควร 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 ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวาจะขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ แตอาจารยที่
ปรึกษากลับแจงวาผลงานวิจัยเรื่องนั้นไมสามารถจดทะเบียนได 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 จริยธรรมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองประพฤติตนเปนนักวิจัยตัวอยางที่มีความรูความสามารถ
ทางวิชาการควบคูกับคุณธรรม ขณะเดียวกันก็ตองฝกฝนนิสิตนักศึกษาใหเปนนักวิจัยผูมี จริยธรรม
แมการทํางานวิจัยและวิชาการจะไดรับการคุมครองเสรีภาพ แตผูวิจัยตองมีความซื่อตรงในการ
ดําเนินงานวิจัยและการรายงานผลการวิจัย ยังตองตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม อาทิ การทําการวิจัยเชิงทดลองในมนุษยหรือสัตว
บางชนิด ซึ่งหากทําไมถูกตองหรือไมละเอียดออนเพียงพอก็อาจจะเปนการละเมิดสิทธิ์สวนบุคคล
ของผูถูกทําการทดลองในการวิจัยได อีกประการหนึ่งการคนควาขอมูลในยุคสารสนเทศยังทําให
ผูวิจัยตองมีความรับผิดดานขอมูลขาวสารที่ไดมาจากแหลงอิเล็คโทรนิค นอกเหนือจากขอมูลจาก
บุคคล และเอกสารเผยแพรอื่นๆ ดวย ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศนี้ Association for Information
Systems (2004) ไดใหการรับรองจริยธรรมวิชาชีพวาผูใชขอมูลขาวสารจากแหลงสารสนเทศตางๆ
จะตองคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้






ความซื่อตรงดานวิชาการ (academic honesty)
การรักษาความลับตามที่ไดมีการตกลงกัน (adherence to confidentiality agreements)
การไมละเมิดขอมูลสวนตัว (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
ที่เคยตีพิมพแลวไปพิมพเผยแพรซ้ําที่อื่น การทําหนาที่ในฐานะที่ปรึกษางานวิจัย ผูตรวจงานวิจัย
ดวยความซื่อตรง การแจงใหแหลงทุนหรือมหาวิทยาลัยทราบขอมูลที่อาจถือเปนผลประโยชน
ทับซอนไมวาจะในทางการเงินหรือดานอื่น การไมนําขอมูลของบุคคลอื่นมาใชโดยไมไดรับ
อนุ ญ าตหรื อ ไม อ า งอิ ง การไม เ สนอบทความไปเผยแพร ก อ นผ า นการพิ จ ารณา การระบุ ชื่ อ
ผูรวมงานวิจัยในผลงาน การไมใชขอมูล งานเขียน ที่ยังไมเผยแพรหรือไมไดรับอนุญาตให
เผยแพร

สํ า หรั บ ประเทศไทย มี แ นวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย ที่ ส ภาวิ จั ย แห ง ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดกําหนดไวดังตอไปนี้
จรรยาบรรณนักวิจัย
ขอ 1 นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียน
งานของผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตอง
ซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัยและมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
ขอ 2 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นั ก วิ จั ย ต อ งปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี แ ละข อ ตกลงการวิ จั ย ที่ ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยยอมรั บ
รวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละ
ทิ้งงานระหวางดําเนินการ
ขอ 3 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความ
ชํานาญหรือมีประสบการณ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อ
ปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตองานวิจัย
ขอ 4 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งทีม่ ีชวี ิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่
เกี่ยวของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่
จะอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ขอ 5 นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษยตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบาย จุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่
เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
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ขอ 6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวา อคติสวนตนหรือความลําเอียงทาง
วิชาการ อาจสง ผลให มีก ารบิด เบื อ นขอ มูล และข อค นพบทางวิชาการ อั นเปน เหตุใ หเ กิด ผล
เสียหายตองานวิจัย
ขอ 7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคมไมขยายผลขอคนพบ
จนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
ขอ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
นั ก วิ จั ย พึ ง มี ใ จกว า ง พร อ มที่ จ ะเป ด เผยข อ มู ล และขั้ น ตอนการวิ จั ย ยอมรั บฟ ง ความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
ขอ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทาง
วิชาการเพื่อความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

อนึ่ง เนื่องจากการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนภาระงานสอนดานหนึ่ง อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจึงตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณของอาจารยที่
ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้
จรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัย ผูเขียนขอยกตัวอยางจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
ของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 35/2542 วันพุธที่ 3
พฤศจิกายน 2542 มีมติใหกําหนดเกณฑขึ้นตามปณิธานที่มุงหวังใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันที่สรางสมและสงเสริมเชิดชูความรูคูคุณธรรม ดังนี้
ขอ 1 อาจารยพึงอุทิศเวลาและเสียสละใหกับงานสอนดวยความรับผิดชอบ
ให เวลาแก นิ สิต อย างเต็ ม ที่ ให เกี ย รติ และปฏิบั ติ ตอ ศิษ ยอ ย างวิญูช น มี จิตใจกว า ง
ยอมรับความคิดเห็นของศิษยและผูรวมงาน ปฏิบัติตอศิษยแบบกัลยาณมิตร ใหความยุติธรรมและ
เสมอภาคแกศิษย จัดเตรียมการสอน จัดทําประมวลรายวิชา เขาสอนและตรวจงานสงคืนตาม
กําหนด
ขอ 2 อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
จัดการสอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจวางแผนและเตรียมสอนลวงหนาอยาง
เปน ระบบ พัฒ นาเทคนิค วิธีก ารสอนแปลกใหมแ ลว นํา มาใชใ นการเรีย นการสอน มีค วาม
รับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มที่ไมทิ้งงานกลางคัน สอนศิษยโดยไมปดบัง สอนศิษยโดยไมเลือก
ที่รักมักที่ชัง
ขอ 3 อาจารยพึงชวยเหลือ และปฏิบัติหนาที่ตอศิษยอยางเปนธรรม
สง เสริ ม ให อ าจารย มี ค วามรั บผิ ด ชอบเกื้ อกู ล ต อ ศิ ษ ย รั ก ษาความลั บ ของศิ ษ ย สร า ง
ความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึ่งพาและไววางใจของศิษยแตละคนและทุกคน ตอบสนองขอเสนอ
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ของศิษยในทางสรางสรรคตามสภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของศิษยแตละคนและทุก
คนเสนอแนะแนวทางพัฒนาศิษยแตละคนและทุกคนตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพ
ของศิษย รักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส ชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจแกศิษยโดย
เสมอหนา ละเวนการกระทําที่ทําใหศิษยเกิดความกระทบกระเทือนตอจิตใจ สติปญญา อารมณ
และสังคมของศิษย ละเวนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายของศิษย ละเวนการ
กระทําที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศิษย
ขอ 4 อาจารยพึงเปนแบบอยางที่ดีของศิษย
พึงปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยางที่ดีสอดคลองกับคําสอนของตนและวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม สงเสริมและผดุงเกียรติแหงความเปนอาจารย สงเสริมความกาวหนาซึ่งกันและกันดวย
เหตุผล และไมเลนพรรคเลนพวก ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่อาจารย พูดจาสุภาพ
และสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแกศิษยและสังคม พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของ
คนทั่วไป
ขอ 5 อาจารย พึ ง หมั่ น ศึ ก ษาค น คว า ติ ด ตามความก า วหน า ทางวิ ช าการของตนให ทั น ต อ
เหตุการณเสมอ
มุง มั่ น ในการพั ฒ นาศาสตร ข องตนอย า งจริง จั ง และสม่ํ า เสมอ ใฝ รู อ ยู เ สมอ ติ ด ตาม
ความรูใหมๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ใฝหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเองและงานในหนาที่รับผิดชอบอยูเสมอ
ขอ 6 อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ตระหนักถึงพันธกรณีในการทํา
วิ จั ย ตามข อ ตกลงที่ ทํ า ไว กั บ หน ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การวิ จั ย และต อ หน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด มี
พื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต
หรือไมมีชีวิต ตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย ตองมีอิสระทาง
ความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย พึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทาง
ที่ระบุ พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น พึงรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
ขอ 7 อาจารยพึง สรา งและสง เสริม ความสามัค คีใ นหมูค ณะ และมีสว นรว มในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
สงเสริมและสรางความสามัคคีในกลุมอาจารยและนิสิต เขารวมประชุมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณในหมูนักวิชาการ และผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รักษาชื่อเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย ไมพึงใชสื่อและทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนสวนตน หรือเพื่อหมูคณะโดยมิชอบ มีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยสวนรวม เสียสละเพื่อมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม ชี้แนะมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิธี
พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัย
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ขอ 8 อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ
มีความเอาใจใส หวงใย อาทร และเกื้อกูลตอผูอื่น เปนผูชี้นําการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
เพื่อพัฒนาสังคม ชี้นําและรับผิดชอบสังคมและสามารถชี้นําผูที่อยูในศาสตรอื่นมาชวยสังคมได
รับผิดชอบตอความเสื่อมและความเจริญของสังคม พึงรับใชสังคมดวยการสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการที่ไดมาตรฐาน เปนผูมีจิตสํานึกติดตามและเฝาระวังสังคมตลอดเวลา
ขอ 9 อาจารยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรม
ซื่อสัตยตอตนเองและตอศิษย ไมลอกเลียนแบบผลงานและทรัพยสินทางปญญาของ
ผูอื่น ไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานที่เปนของผูอื่นหรือที่เปนเจาของรวมกันมาเปนของตน
ตองไมแสวงประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ไมกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนแก
ตนโดยมิชอบ มีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับ มีความยุติธรรม ไมมีอคติ
ขอ 10 อาจารยพึงปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางกัลยาณมิตร
ยอมรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น เปดใจกวางเพื่อพัฒนาความรูที่ถูกตอง ไม
ยกตนขมทาน ใหเกียรติ ใหความนับถือเพื่อนรวมงานทั้งสายวิชาการและสนับสนุนทางวิชาการ
ไมหวงวิชา แลกเปลี่ยนความรูในหมูเพื่อนรวมงานพรอมที่จะสอนงานใหเพื่อนรวมงานรุนใหม
พึงชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นในทางสรางสรรค รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวางผูรวมงานและ
ผูรว มอาชี พ ยกยอ งและนั บถื อ ผู รว มงาน ผู รว มอาชีพ ทุก ระดับ ที่มี ความรู ความสามารถและ
ประพฤติดี

จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา สําเนาว ขจรศิลป (2543:37) เห็นวาอาจารยที่ปรึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งหมายรวมถึงอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ตองมีหนาที่ใหการปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา
จึงมีความจําเปนจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณดังตอไปนี้
 อาจารยที่ปรึกษาตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของนิสิตนักศึกษา โดยจะไมกระทําการใดๆ ที่จะ
กอใหเกิดผลเสียหายแกนิสิตนักศึกษาอยางไมเปนธรรม
 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาต อ งรั ก ษาข อ มู ล ต า งๆ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งส ว นตั ว ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจน
สุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมีปญหาใดที่เกินความสามารถ
ที่ จ ะช ว ยเหลื อ ได ก็ ค วรแนะนํ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาผู นั้ น ไปรั บ บริ ก ารจากบุ ค ลากรอื่ น เช น
นักแนะแนว แพทย จิตแพทย และนักกฎหมาย เปนตน
 อาจารยที่ปรึกษาไมควรวิพากษวิจารณบุคคลหรือสถาบันใดใหนิสิตนักศึกษาฟงในทางที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบุคคลหรือสถาบันนั้นๆ
 อาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาแหงวิชาชีพในสาขาที่ตน
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
พอดีสี่ประการ" (The Four Rights) ซึ่งมีฐานคิดมาจากหลัก "ความสมดุล" (balance) และการปฏิบัติ
ที่เปนธรรม (fair treatment) เพื่อนําทางใหนิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ
และการพัฒนาตนเปนนักวิจัยมืออาชีพ ความพอดีทั้งสี่ประกอบดวย





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

ข อ น า สั ง เกตประการหนึ่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ต า งประเทศส ว นใหญ มั ก มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัย (University Ethics Committee) และมีระเบียบกําหนดวา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองพิจารณาประเด็นจริยธรรมในหัวขอและโครงการวิทยานิพนธที่
นิสิตนักศึกษาเสนอกอนใหความเห็นชอบ หากเห็นวามีประเด็นที่ตองพิจารณา จะตองรายงานให
มหาวิทยาลัยทราบ และแนะนําใหนิสิตนักศึกษาขออนุญาตตอคณะกรรมการชุดดังกลาวกอนที่จะ
ดําเนินการตอไป มหาวิทยาลัยชั้นนําตางๆ 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
สํ า หรั บ ประเทศไทยป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดจรรยาบรรณของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธเปนการเฉพาะจึงอาจอนุโลมใชจรรยาบรรณของอาจารยและจรรยาบรรณของอาจารย
ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยประกอบกับจรรยาบรรณนักวิจัยขางตน สรุปจรรยาบรรณที่สําคัญไดดังนี้
จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพึงอุทิศเวลาใหกับงานใหคําปรึกษาดวยความรับผิดชอบ
2) อาจารยที่ ปรึก ษาวิ ทยานิพ นธพึ งให คํา ปรึก ษาอยา งเต็ ม ความสามารถ ดว ยความซื่ อ ตรง
ดานวิชาการและวิชาชีพ ดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ
3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพึงใหความเคารพเสรีภาพทางวิชาการ รับฟงความคิดเห็นของ
นิสิตนักศึกษาและบุคคลอื่น ไมครอบงําความคิด
4) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพึงศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ
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5) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพึงใหคําปรึกษาดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมหวังประโยชนสวนตน
หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
6) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพึงปฏิบัติตนตอนิสิตนักศึกษาอยางกัลยาณมิตร มีความเปน
ธรรมและความพอดี
7) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพึงรักษาความลับตามที่ไดมีการตกลงกับนิสิตนักศึกษา ไม
ละเมิดขอมูลสวนบุคคล
8) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพึงชวยเหลือนิสิตนักศึกษาดวยความเอาใจใส หากมีปญหาใดที่
เกิน ความสามารถที่จะชว ยเหลือ ไดก็ ควรแนะนําให ไปรั บบริ การจากบุ คลากรอื่นที่ เป น
นักวิชาชีพ
9) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ พึ ง เป น แบบอย า งนั ก วิ จั ย ที่ ดี มี จ รรยาบรรณนั ก วิ จั ย ของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
10) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีความซื่อสัตย มีคุณธรรม เปนอาจารยที่ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

สรุปสาระสําคัญ
ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายเป น สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ อาจารยที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ 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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