
เงื่อนไขการรบัเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
(บัญญัติ 10 ประการของการรบัเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 

 
 (ปรับปรุงแกไขลาสุด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) 

 
               วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
 ผมยินดีรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษาจํานวน 15 คน ที่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
เรียกวา บัญญัติ 10 ประการ (ผมไมรับเปนที่ปรึกษาสําหรับการคนควาอิสระ (independent study) แตรับ
เปนที่ปรึกษาเฉพาะวิทยานิพนธเทานั้น) เงื่อนไขน้ี นักศึกษาและผมควรจะไดขอยุติรวมกันกอนอยาง
ชัดเจนและโปรงใส อันเปนการคุยกันหรือตกลงกันกอนใหรูเร่ือง ทั้งน้ี เพื่อความสบายใจของทั้งสอง
ฝาย และเปนการปองกันหรือลดปญหาที่อาจจะมีตามมา ทั้ง 10 ประการ มีดังน้ี  
 หนึ่ง “พลังกลุมและความซื่อสัตยสุจริต” นักศึกษาทั้ง 15 คนตองทําวิทยานิพนธของตนเองโดย
ใชพลังกลุมชวยดึงและชวยกันทํางาน  รวมปรึกษาหารือกัน ใหกําลังใจกัน ปรับทุกขสุขกัน เพ่ือใหงานเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนดไวในแตละชวง แตไมใชลอกกัน หรือจางคนอื่นทํา ผมกําหนดไวคราว ๆ วา การทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาควรจะแลวเสร็จประมาณ 4 เดือน เพราะวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของผมใช
เวลา 4 เดือน และปริญญาเอกใชเวลา 6 เดือน โดยผมทําคนเดียว นักศึกษาตองเกงกวาอาจารยที่ปรึกษา 
คือ ตองทํางานใหเสร็จอยางไมเปนทางการภายในเวลาดังกลาว และที่สําคัญ คือ นักศึกษามีพลังกลุมชวย 
บอยครั้ง ผมจะทดสอบการใหความรวมมือของนักศึกษาแตละคนกับกลุมดวยวา นักศึกษาแตละ
คนใหความรวมมือหรือไมเพียงใด ถาเพียงแตบริจาคนามมาเพื่อทําวิทยานิพนธใหเสร็จ ๆ ไปใน
เวลาที่ผมกําหนดแลว โดยไมชวยเหลือเพื่อนฝูง มุงเอาตัวรอดคนเดียว ผมจะตัดออกหรือขอ
ลาออกจากการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อนักศึกษาจะไดไปหาที่ปรึกษาวิทยานิพนธคนใหม ผม
ตองเปดโอกาสใหคนที่เสียสละเพื่อสวนรวมเขามา และลําพังเพียงแตรับปาก ผมก็ยังไมเชื่อหรอก
ครับ ผมมีวิธีการดูหรือการทดสอบซึ่งไมยากเลยสําหรับผม 
 ในการทํางาน เราจะชวยกันทํางานอยางเปนระบบ เปนเครือขาย อยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดย
ปราศจากการทุจริตใด ๆ ทั้งสิ้น เฉพาะในเรื่องน้ี ผมไมเคยมีประวัติเร่ืองการทุจริตในดานการเรียนการสอน 
การทําวิจัย รวมทั้งการใหบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ัน เรื่องทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชนแมแตเล็กนอย
ผมจะไมยอมใหเกิดขึ้นเปนอันขาด ผมไดนําเรื่องการใชพลังกลุมชวยกันทํางาน และเรื่องความ 
ซื่อสัตยสุจริตในการทํางานมาไวเปนขอแรกดวยเพราะเห็นวาเปนเรื่องสําคัญมาก  โดยผมไม
จําเปนตองอางคําวา คุณธรรม เพื่อนํามาหากิน เพื่อใหสวยหรู ดูดี หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการทํางาน
หนักเลย แตผมไดยึดถือผลงานและผลประโยชนของนักศึกษาเปนหลักเชนน้ีมานาน โดยจะเรียก
การกระทําเชนน้ีวาอะไรก็ไมสนใจ 
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     สอง “สําเร็จภายใน 2 ป” กําหนดเวลาประมาณ 4 เดือนน้ัน นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ ถึง 
วันที่ 1 พฤศจิกายน ศกเดียวกัน โดยนักศึกษาทั้ง 15 คน ควรจะสําเร็จอยางไมเปนทางการพรอมกัน
ภายในกําหนดเวลานี้  ทั้งน้ี นักศึกษาแตละคนควรใชเวลาเรียน ทําวิทยานิพนธ และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทเพียง 2 ป นอกจากนี้ ในการสงงานหรือยื่นเรื่องอยางเปนทางการตอ
มหาวิทยาลัยควรจะตองสงพรอมกันในวันเดียวกันทุกคน จะไมมีการแยกสงเพียงบางสวนหรือบาง
คน (ยกเวนในกรณีที่จําเปนจริง ๆ) เปนตนวา การยื่น บศ. 001 และ บศ. 002 หรือนัดสอบ วพ.1 และ 
วพ.2 ก็ตองยื่นขอนัดสอบพรอมกันในวันเดียวกันหรือในเวลาไลเลี่ยกัน ตามความเหมาะสมและ
ความเปนไปได ถาใครไมผานหรือยังไมไดมาตรฐานแมแตคนเดียว ก็จะไมนัดสอบ หรือแมกระทั่ง
การสงรางวิทยานิพนธที่สมบูรณอยางเปนทางการเพื่อตรวจรูปแบบและรูปเลม ก็ควรจะตองสง
พรอมกันในวันเดียวกัน เหลาน้ีเปนตน ที่ทําเชนน้ี สวนหนึ่งจะชวยประหยัดเวลาแกผมมาก โดยผม
จะยื่นแตละเรื่องหรือแตละขั้นตอนเพียงครั้งเดียวสําหรับ 15 คนเทาน้ัน ผมไดทําเชนน้ีมาหลายรุน
แลวอยางโปรงใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม เปดเผย และตรวจสอบได ผมยังคงทําเชนน้ีตอไป การ
ปฏิบัติงานของผมไดยึดข้ันตอนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และยังคงยึดข้ันตอนของมหาวิทยาลัย
ตราบเทาที่ยังไมทําใหนักศึกษาเสียผลประโยชน 
 ผมขอย้ําวา ถานักศึกษาคนใดคิดวาตัวเองไมอาจเตรียมใจเตรียมตัววาจะตองทําวิทยานิพนธ
ใหสําเร็จอยางไมเปนทางการไดภายใน 4 เดือน หรือแมกระทั่งคิดวาตัวเองทําไมไดแลว อยา
เสียเวลามาขอใหผมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรุณาไปหาที่ปรึกษาวิทยานิพนธคนอ่ืน ผม
ปรารถนาใหนักศึกษามีใจคิดหรือตั้งความหวังที่จะทําใหไดภายในเวลาประมาณ 4 เดือนกอน แลว
พยายามทําใหได แตถาหากเกิดปญหาอุปสรรคใด ๆ ข้ึนมา ก็คอย ๆ ชวยกันแกไข โดยการทํางาน
ของผมในทุกเรื่องตองมีกรอบเวลาและมีการวางแผนที่ชัดเจน มิใชปลอยไปตามเวรกรรมโดย
ปราศจากการควบคุม และกรอบเวลาของผมในที่น้ี คือประมาณ 4 เดือน หรืออาจเกินเลยไปบางก็
ไมวากัน และเทาที่ผานมา การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาทุกคนไดพบกับปญหาอุปสรรคตลอด
มา แตเราก็ไดชวยกันแกไขปญหา และยังไมเคยทําไมไดแมกระทั่งคนเดียว  
 สาม “ติดตอทางอีเมล” ผมติดตอกับนักศึกษาทุกคนทางอีเมลเปนหลัก โดยใหสงงานทางอีเมล
เทาน้ัน ผมคงไมอาจใหคําปรึกษาทีละคน ยกเวนที่จําเปนจริง ๆ เทาน้ัน การใหคําปรึกษาสวนใหญ
จะผานทางอีเมล หรือการมาประชุมรวมกันทั้ง 15 คนพรอมที่ปรึกษารวมอื่น ดังนั้น ใครเลนเน็ทไม
เปน ก็ควรฝกและไมใชเรื่องยากที่จะทํา ถาเลนเน็ทไมเปน ก็ควรจางคนพิมพและสงงานทางอีเมลถึงผม 
นอกจากนี้ นักศึกษาจะตองมีเวลามาพบหรือมารวมประชุมกับกลุม และที่ปรึกษารวมเพิ่มมากขึ้น
เปนพิเศษอีกประมาณ 3 วัน หรือ 3 คร้ัง คือ จะตองมาประชุมมากกวากําหนดเวลาที่ทางมหาวิทยาลัย
แจงไว เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญมากดวย ถาใครอยูไกลมหาวิทยาลัย เดินทางลําบาก และจะขาดประชุมหรือมา
ไมได เน่ืองจากติดโนนติดนี่ ปวยนี่ปวยนั่น หรือมีขอแกตัวสารพัด ก็ไมควรจะเขามา โดยผมจะไมรับเปน 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางเด็ดขาด หรือถาหลอกเขามาโดยรับปากไปกอน ถาในอนาคตผมพบพฤติกรรม
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เชนน้ี ถือวาผิดกฎที่เปนสาระสําคัญที่ไดตกลงรวมกันลวงหนาแลว ผมก็จะขอลาออกจากที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และรับนักศึกษาคนอื่นเขามาแทน 
   สี่ “ตรวจงานเสร็จและสงคืนภายใน 3 วัน” เม่ือนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนสงงานมา
ทางอีเมล ผมจะตอบและสงงานที่ตรวจเสร็จแลวคืนภายใน 3 วัน นับแตวันที่ผมไดรับอีเมลน้ัน และถาภายใน 
2 วัน นักศึกษายังไมไดรับงานคืนหรือไมไดรับคําตอบจากผม ใหนักศึกษารีบเขียนอีเมลมาสอบถามผมทันที 
เพราะผมอาจไมไดรับอีเมลของนักศึกษาก็ได คํามั่นสัญญาของผมที่ยึดถือปฏิบัติตลอดมา คือ ถา
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ผมไดตอบรับอีเมลและงานของนักศึกษาดังกลาว ผมไมสงงานของ
นักศึกษาที่ผมไดตรวจหรือแกไขแลวกลับคืนใหนักศึกษาทางอีเมล ผมยินดีใหนักศึกษาปรับครั้งละ 
3,000 บาท (เทาที่ผานมา ยังไมเคยมีนักศึกษาคนใดคนหนึ่งไดเงินกอนน้ีจากผมเลย เชิญนักศึกษาทุกคน
ทาพิสูจนไดทุกเวลา เดิมผมใหปรับ 1,000 บาท แตผานไปแลว 5 รุน รวม 75 คน ยังไมเคยมีใครได จึงขอ
เพ่ิมอีกเทาตัวเปน 2,000 บาท และเพ่ิมเปน 5,000 บาท สําหรับนักศึกษารุนตอไปอีก 15 คน) 
 หา “ทําวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกันไป” การทําวิจัยเชิงปริมาณควรมีกลุม 
ตัวอยางไมต่ํากวา 1,000 คน โดยมาตรฐานทางวิชาการในการทําวิจัยสนามที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณของ
ผม คือ ประชากร/กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลสนามของนักศึกษาทุกคน จะตองมี (1) ประชากร 
(กรณีประชากรเปาหมายทุกคนเปนกลุมตัวอยาง) หรือมี (2) กลุมตัวอยาง ซ่ึงสุมตัวอยางจากประชากรมาไม
ต่ํากวา 1,000 คน สําหรับการทําวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ควรมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ 
(delphi) จํานวน 3-5 คน ทั้งน้ี  อาจมีขอยกเวนไดเฉพาะกรณีที่พิเศษจริง ๆ 
 หก “สถิติสมัยใหมที่เหมาะสม” การประมวลและวิเคราะหขอมูลสนามควรใชสถิติที่เหมาะสม
และอยางต่ําควรเปน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือ S.D. และใชการทดสอบ 
คาที (t-test) เปนตน ไมใชทําแคหาคารอยละ หรือบางคนอาจใช รีเกรสชั่น (regression) หรือใช  
ไคสแคว (chi-square) ก็ได ที่กลาวมานี้ หมายถึงการวิจัยเชิงปริมาณเทานั้น แตถาเปนงานวิจัยเชิง 
คุณภาพตองพิจารณาอีกกรณีหน่ึง 
 ในเรื่องการวิจัยสนามหรือสถิติ ไมตองหวง จะมีการชวยกันทํา งายมาก รับรองทุกคนทําได ให 
นักศึกษาเตรียมติดตอนักสถิติหรือคนรับจางประมวลและวิเคราะหขอมูลวาเขารับจางประมวลขอมูลที่เปน
แบบสอบถามประมาณ 1,000 ชุด มีจํานวนหนาประมาณ 6 หนากระดาษ เอ 4 และมีขอคําถามประมาณ 
50-60 ขอ ทําใหเสร็จภายในเวลาประมาณ 5 วัน จะตองเสียคาใชจายเทาใด และหลังจากนักศึกษาแตละคน
เก็บรวบรวมแบบสอบถามไดแลว ก็สงใหนักสถิติประมวลและวิเคราะหเปนตัวเลขออกมา เทาที่ผานมา
นักศึกษาทุกคนหรือเกือบทุกคนไดทําเองโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอร คือ SPSS for PC  
 พึงเขาใจวา เราไมไดเอาสถิติมาโชว หรือไมไดใชสถิติเกินความจําเปน แตเอาสถิติมายกระดับ 
มาตรฐานของวิทยานิพนธใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น อีกทั้งเม่ือนักศึกษาเขียนบรรยายแลว ผูอานทุกคนตอง
เขาใจงาย ใหหลีกเลี่ยงการใชภาษาสถิติหรือสัญลักษณที่คนทั่วไปอานไมรูเร่ือง และควรเขียนขยายความ
หรือมีคําอธิบายใหชัดเจนและใชภาษางาย ๆ มิใชเขียนมาแลวตัวเองก็อานไมเปน หรือมิใชเขียนมาแลวมีแต
สถิติที่คนธรรมดา ๆ อานแลวไมรูเรื่องหรือไมอยากอาน งานวิจัยหรือวิทยานิพนธเชนนี้จะไรสาระ ไมมี
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ประโยชน และขาดมาตรฐานทันทีในสายตาของผม เพราะแคเขียนใหคนธรรมดาอานและเขาใจไมไดแลว 
แสดงวาตัวเองก็ยังไมเขาใจอยางแทจริง 
 ใหนักศึกษาทุกคนไปปรึกษานักสถิตแลวดูวา สถิติที่บอกใหทําดังกลาวแตละตัวทําอะไรไดบาง โดย
วิทยานิพนธของนักศึกษาทุกคน จะมีตัวแปรอิสระประมาณ 5-7 ตัว และมีตัวแปรตาม 1 ตัว (ใครตองการมี
มากกวา 1 ตัวก็ได) สําหรับการนําคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ S.D. มาใชเพ่ือหาคากระจายนํ้าหนักของ 
คําตอบ หรือนํามาใชเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในเรื่องที่ศึกษาวาอยูในระดับใด อาจ
แบงเปน 5 ระดับ หรือ 3 ระดับก็ได แตนาจะเปน 3 ระดับ  
   นอกจากนี้ ในการวิจัยสนามหรือในแบบสอบถามควรจะมีการสอบถามภูมิหลังของผูตอบหรือกลุม
ตัวอยางดวย เชน เพศ การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ซ่ึงสวนนี้อาจนําการทดสอบคาที  
(t-test) มาใชเพ่ือทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู หรือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเร่ืองที่ศึกษา เชน เพศชายและเพศหญิง หรือระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรีและปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกตางกันหรือไมอยางไร เปนตน หรือนักศึกษาบางคน อาจ
วิเคราะหความสัมพันธโดยใช คาไคสแคว (chi-square) ก็ได ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ตองขึ้นอยูกับความ 
เหมาะสมและตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยและตองไมใชนําสถิติมาใชจนเปรอะหรือเกินความ 
จําเปนดังกลาว 
 เจ็ด “ผานการสัมภาษณกอน” นักศึกษาทุกคนจะตองผานการสัมภาษณดวยการพูดคุยแบบปกติ
ธรรมดากับผมที่ มสธ. ประมาณ 15 นาทีกอนที่ผมจะรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สําหรับขอบเขตหรือ 
เน้ือหาที่จะสัมภาษณครอบคลุมสาระสําคัญของหนังสือ 2 เลมซ่ึงจําเปนสําหรับการทําวิทยานิพนธ หาก 
นักศึกษาคนใดไมไดอานมากอน หรือตอบคําถามสําคัญไมได ผมจะไมรับเปนที่ปรึกษาเด็ดขาด หนังสือทั้ง 
2 เลมน้ัน ไดแก (1) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ และ
รายงาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2553), 248 หนา (หนังสือน้ีจําเปนมากสําหรับการเขียน
บทที่ 1-3) และ (2) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), 99 หนา. (หนังสือน้ีจําเปนสําหรับเขียนบท
ที่ 5) หนังสือทั้ง 2 เลมน้ี ดาวนโหลดไดฟรีจาก เว็บไซตวิรัชดอทคอท (www.wiruch.com) หนาแรก  
 การออกเงื่อนไขเรื่องการสัมภาษณขอน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาได
พูดคุยกันกอนวาจะทํางานรวมกันไดหรือไม รวมทั้งเพ่ือปองกันเด็กฝาก หรือปองกันและกลั่นกรองนักศึกษา
ที่จะเขามาอยูในทีม 15 คนโดยไมไดมีพ้ืนฐานของหนังสือ 2 เลมดังกลาวมากอน นักศึกษาจะตองเตรียมตัว
เตรียมใจใหพรอมกอนที่จะเขามาอยูในทีม การที่นักศึกษาไดอานเอกสารนั้นมากอน จะมีสวนชวยใหการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาทั้ง 15 คนแลวเสร็จอยางไมเปนทางการภายในเวลาประมาณ 4 เดือนเพ่ิมมากขึ้น 
 แปด “สงโครงรางวิทยานิพนธลวงหนา” นักศึกษาควรสงชื่อวิทยานิพนธและโครงราง 
วิทยานิพนธภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว (หมายเหตุ วันเดือนป ที่เขียน
ตอจากน้ีไป อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม) แตทั้งน้ีตองไมเกินปลายเดือนพฤษภาคม 2553 
โดยชื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาทั้ง 15 คน จะตองไมซํ้าหรือใกลเคียงกันมาก อีกทั้งกรอบแนวคิดที่นํามาใช
จะตองเปนคนละกรอบกัน เพ่ือปองกันการคัดลอก  เม่ือผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว และหลังจากวัน
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สอบชุดวิชาที่นักศึกษากําลังลงทะเบียนเรียนอยูแลว (ผลสอบของทุกวิชาจะประกาศไมเกินตนเดือน
มิถุนายน 2553 แตอาจไมจําเปนตองรอ ตองวัดดวงและเสี่ยงทําไปกอน) ใหนักศึกษาเริ่มทําวิทยานิพนธไป
เรื่อย ๆ ตามคําแนะนําของผมและสงทางอีเมล เชน ฝกซอมทําบทที่ 1-3 ใหแลวเสร็จอยางไมเปนทางการ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2553 ตอจากนั้น นักศึกษาทั้ง 15 คนที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรจะมา
พบผมและอาจารยที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ชั้น 4 มสธ. ในที่ 30 พฤษภาคม 
2553 เวลา 9.00-16.00 น. เพื่อตรวจสอบชื่อเรื่องและโครงรางวิทยานิพนธในรายละเอียดพรอมกัน
ทั้ง 15 คน (รวมกับอาจารยที่ปรึกษาอีก 1-2 คน) พรอมกับตรวจสอบดวยวาคลายคลึงกันหรือไม
เพียงใดกอนที่จะยื่นเรื่องของทุกคนอยางเปนทางการตอมหาวิทยาลัยในที่ 15 มิถุนายน 2553 น้ี 
เวลา 9.00 น.  
 นักศึกษาที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว นับแตวันน้ี (15 เมษายน 2553) หรืออยางชา
หลังวันสอบชุดวิชาที่เรียนอยูแลว ควรติดตอผมทางอีเมลและทําวิทยานิพนธไปเรื่อย ๆ ไมตอง
รีบเรง แตถาหากงานไมกาวหนา หรือขาดการติดตอ ผมจะขออนุญาตยกเลิกการเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ผมนาจะขอยกเลิกไดเพราะยังไมไดมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางเปน
ทางการจากทางมหาวิทยาลัย โดยผมจะรับนักศึกษาคนอื่นที่รอคิวอยูเขามาแทนในวันที่ 15 
มิถุนายน 2553 ดังน้ัน ชวงเวลาจากวันที่ 15 เมษายน ถึง 15 มิถุนายน 2553 ประมาณ 2 เดือนจึงเปน
ชวงทดลองการปฏิบัติงาน (probation period) ของนักศึกษา ในเวลาเดียวกัน เพื่อไมใหเสียเปรียบ
กันมากเกินไป ก็เปนชวงเวลาที่นักศึกษาจะทดลองการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ดวย ถานักศึกษาไมพอใจการใหบริการทางวิชาการของผม นักศึกษาก็สามารถยกเลิกและหา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอ่ืนไดเชนกัน 
 (ขอขยายความวา วันที่ 13-14 มิถุนายน 2553 ที่กลาวขางบนนั้น เปนวันที่ มสธ. นัดนักศึกษา 
mpa6 ประมาณ 100 คนมาปฐมนิเทศที่ มสธ. และในวันเดียวกัน ไดนัดนักศึกษา mpa5 ที่ยังไมมีที่ปรึกษา
วิทยานิพนธมาพบและเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 
ศกนี้ นักศึกษา mpa6 ทุกคนมาควรจะมาพบอาจารยเพ่ือเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และมาคุยกับ
อาจารยวา นักศึกษากับอาจารยจะทําวิทยานิพนธดวยกันไดหรือไม โดยอาจารยที่ปรึกษาอาจปฏิเสธได 
หากหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษานั้น อาจารยไมถนัดหรือไมเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกัน นักศึกษาก็อาจ
ปฏิเสธอาจารยที่ปรึกษาไดเชนกันถาไมชอบหนา ไมถูกชะตา หรือไมชอบพฤติกรรมของอาจารยที่ปรึกษา) 
 สําหรับผม อยางชาตนเดือนมิถุนายน 2553 น้ี “รายชื่อนักศึกษาทั้ง 15 คน” และ “โครงราง
วิทยานิพนธของนักศึกษา” ที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 15 คน จะตองเสร็จเรียบรอย และใน
วันที่ 14 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 9.00 น. ซ่ึงเปนวันแรกของการเปดโอกาสใหยื่น ผมจะยื่นเรื่องอยางเปน
ทางการของนักศึกษาทั้ง 15 คน ตอสาขาวิชาวิทยาการจัดการ คณะกรรมการบัณฑิตของสาขาวิชา และ
คณะกรรมการบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหดําเนินการแตงตั้งผมเปนที่ปรึกษาหลักสําหรับนักศึกษา 
mpa4 จํานวน 15 คนนั้น ดังน้ัน เอกสารทุกอยางของนักศึกษาที่ผมรับเปนที่ปรึกษาแลวควรจะตองพรอม
และสมบูรณกอนเวลาที่ผมจะยื่นเรื่องอยางเปนทางการดังกลาว 
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  สรุปในสวนนี้ไดวา นักศึกษาที่ผมจะรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธน้ัน ควรติดตอหรือมาพบที่
สาขาวิชาวิทยาการจัดการกอนตนเดือนมิถุนายน ศกนี้ พรอมโครงรางวิทยานิพนธที่สมบูรณตามหลักเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย พรอมกันน้ัน ขอใหนักศึกษานําใบรายคะแนนวิชา (transcript) ของนักศึกษาที่เปนของจรงิ
มาใหผมดูดวย เพ่ือพิสูจนวาเปนนักศึกษาจริง เม่ือปที่ผานมา ผมไดใชเวลาใหคําปรึกษารวมทั้งพิจารณา
หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธกับนักศึกษา mpa1-5 รุนละ 15 คน ๆ ละไมเกิน 15-30 นาที และขอแนะนํา
วา ควรนัดหมายกอนที่จะเดินทางมาพบ ผมไมตองการใหใครมารอหรือมาพบโดยมิไดนัดหมายกันกอน 
เพราะอาจทําใหนักศึกษาเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน 
 หลังจากยื่นโครงรางใหผมเรียบรอยแลวและผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยเปนที่ปรึกษา
หลักแลัว จากนั้น ใหนักศึกษาเขียนบทที่ 1-3 ตอไปทันที แลวทยอยสงมาใหผมอานทีละบท หรือสงมา
ทั้งหมดก็ได ใครขาดขอมูลสวนใดใหเขียนอีเมลมาถามไดเสมอ จะแนะนําใหทันที บทที่ 1-3 ไมตองเขียน
ยาว วิทยานิพนธทั้งฉบับควรมีจํานวนหนาประมาณ 100 หนา เอสี่ ทั้งน้ี ตองยึดรูปแบบ หรือ format การ
เขียนวิทยานิพนธของ มสธ. เปนหลัก 
 การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ใหทบทวนเฉพาะหัวขอสําคัญที่เกี่ยวของเทานั้น ไมควรนํา
วรรณกรรมมาใสจนมากเกินเหตุ โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ไมเกี่ยวของโดยตรง แตควรมีหัวขอ การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมทั้งจะตองทบทวนวรรณกรรมของตางประเทศดวย 
ไมใชรวบรวมมาเฉพาะของคนไทยเทานั้น ที่สําคัญคือ วรรณกรรมที่นํามาใสในบทที่ 2 น้ี นักศึกษาจะตอง
นําไปใชจริงดวย โดยตองระบุใหชัดเจนดวยวาจะนําวรรณกรรมที่คนมาไดน้ันไปใชในบทใดหรือหัวขอใดของ
วิทยานิพนธ เชน นําไปใชในบทที่ 5 ในสวนที่เกี่ยวกับการอภิปรายผล หรือขอเสนอแนะ เปนตน  
 ไมเกินตนเดือนกรกฎาคม ศกนี้ บทที่ 1-3 ควรแลวเสร็จและสงใหผมอานไดแลว โดยกอนเขียนบทที่ 
1-3 หรือทุกบท จะตองสงโครงรางหรือ outline ของแตละบทใหผมดูกอนเสมอ หามเขียนมากอนโดยไมสง
โครงรางดังกลาวเด็ดขาด การทําเชนนี้ จะประหยัดเวลาทุกฝายมาก และเม่ือถึงวันสัมมนาเสริม ชุดวิชา
วิทยานิพนธ 1 (วพ.1) คือ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2553 ทุกคนตองมาที่ มสธ. ผมคาดหวังวา 
แบบสอบถามของแตละคนจะแลวเสร็จเพ่ือผมจะไดตรวจแบบสอบถามของทุกคนในวันนั้น และในวันนั้นจะ
ใหนักศึกษาทุกคนนําเสนอวิทยานิพนธที่ทําหนาหองตอหนาที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคน 
 เกา “อดทนและมุมานะ” นักศึกษาคนใดไมอาจทําตามเงื่อนไขและมาตรฐานของผมได ก็ขอใหรีบ
บอกลวงหนา ผมจะขอรองนักศึกษาคนนั้นเปนพิเศษใหอดทนและมุมานะทําตอไป รับรองวา
นักศึกษาทําไดแนนอน และทั้ง 15 คนไมใชรุนแรกที่ทําได กอนหนาน้ีไดเคยทําเชนน้ีมาแลว และ
เทาที่ผานมา ยังไมเคยมีนักศึกษาคนใดที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว ใชเวลาทําวิทยานิพนธเกิน 4 
เดือน แตถานักศึกษาทําไมไหวจริง ๆ ผมก็คงตองขอพิจารณาตัวเอง คือ ขอลาออกจากการเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธของนักศึกษาคนนั้น ทางที่ดี นักศึกษาควรติดตอสอบถามนักศึกษารุนกอนหนาคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคนที่ผมไดรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาไปแลว 
 สิบ “ไมรับของขวัญของกํานัลจากใคร” ผมเคยบอกตอสาธารณะตลอดมาวา ผมไมรับของขวัญ
หรือของกํานัล หรือของเซนไหวจากใครทั้งสิ้น หวังวานักศึกษาคงไมแหกกฎขอน้ี ลองไปถามนักศึกษา
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รุนที่ผาน ๆ มาทั้งที่เรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือลองตรวจสอบประวัติของผมดูวาผมยึดม่ัน
กฎขอน้ีแคไหน ถาใครนําของขวัญมาใหผมถือวาดูถูกผมมาก และคงทํางานรวมกันไมไดแนนอน 
 บัญญัติ 10 ประการนี้ เปนเง่ือนไขที่ผมเสนอไวกอน ซ่ึงทาทายความสามารถของทุกฝาย สําหรับผม
ไมทาทายหรอกครับ เพราะผมเคยทําเชนนี้มาแลวหลายครั้ง ผมมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการฟรีแก 
นักศึกษาทุกคนอยูแลว อีกทั้งเรื่องการใหคําปรึกษาเรื่องการทําวิทยานิพนธน้ีผมไมเคยเห็นวาไมยากเลย  
 สวนนักศึกษา ขออยาไดทอแทใจ บางคนอาจอางวางานมาก ยอมอางได แตในเวลาเดียวกัน ก็
ขอใหทํางานสงผมตามกําหนดเวลาก็แลวกัน ทุกคนมีงานมากเหมือนกัน พยายามดึงลูกเมีย แฟน คน
ใกลชิด ลูกนองลูกพี่ มาชวยทํา ชวยปรึกษา ชวยพิมพ ชวยคนควา ฯลฯ ติดขัดอะไรติดตอผมไดทันทีทาง
อีเมล ผมถือวา งานของนักศึกษาที่สงมาจะตองไมมาชาอยูที่ผมเปนอันขาด นักศึกษาไมตองวิตกวาตัวเอง
ไมมีความรูความสามารถหรือไมเคยทําวิทยานิพนธ พวกเราจะชวยกัน การเขียนวิทยานิพนธไมยาก
ครับ “ใช.....เขี่ย ก็สําเร็จ” (ใครรูบางวาที่เวนไวคืออะไร) โดยผลผลิตที่ออกมาตองเปนวิทยานิพนธที่มี
มาตรฐาน สามารถนําไปเปนตัวอยางหรือแบบอยางไดในทุกสถานที่อยางสมศักดิ์ศรี นักศึกษาแตละคนตอง
ภาคภูมิใจในวิทยานิพนธที่ นักศึกษาแตละคนทําเองทุกขั้นตอนดวย การเรียนการสอนและการทํา
วิทยานิพนธที่อยูในความรับผิดชอบของผมจะตองไมเปนไปในลักษณะที่นักศึกษา “จายครบจบแน” หรือ 
“นําของขวัญของกํานัลของฝากมาใหอาจารยทุกครั้งที่มาพบ” หรือจายเงินเพ่ือซ้ือวิทยานิพนธซ้ืออาจารยทั้ง
ทางตรงและทางออม แตการทําวิทยานิพนธจะตองเปนไปในลักษณะที่สูงกวามาตรฐาน มีวิชาการ มีวิชา
ความรู มีระบบในการคิด มีกรอบแนวคิด มีเกียรติ นําไปประยุกตใชไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมตลอดถึง
วิทยานิพนธที่ทําทุกเลมจะตองเปนแบบอยางใหคนอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการและ
ความซื่อสัตยสุจริตในการทําไดดวย 
 ทายสุดนี้ สมควรกลาวเพิ่มเติมไวในที่น้ีดวยวา หน่ึง ไมเพียงแตแรงกดดันภายในมหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาทุกคนจะไดรับจากการทําวิทยานิพนธเทานั้น เชน (1) ตองผานมาตรฐานของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธซ่ึงคิดและทําอยางตอเน่ืองที่ไมเหมือนชาวบานอยูแลว (2) ตองผานมาตรฐานและการพิจารณา
ของคณะกรรมการของสาขาวิชาหรือของคณะ และ (3) ยังตองผานมาตรฐานและการพิจารณาของ
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยอีกดวย แตนักศึกษาทุกคนจะตอง สอง เผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก
มหาวิทยาลัยดวย เชน ตองทํางานประจําพรอมกับทําวิทยานิพนธใหเสร็จตามกําหนดเวลา หรือบางคน
ครอบครัวเขาใจผิดวาทําไมจึงทุมเทใหวิทยานิพนธมากเกินไป ทําไมจึงอยูหนาคอมพิวเตอรมากผิดปกติโดย
ไมยอมพักผอนเหมือนที่ไดเคยปฏิบัติมา หรือทําไมจึงตองเดินทางมารวมกลุมกันทํากิจกรรมมากกวาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เปนตน (สําหรับแนวทางแกไขแรงกดดันภายนอกดังกลาวนี้ คือ ผมเปดโอกาสและ
พรอมใหครอบครัวของนักศึกษาแตละคนไดเขามาดูการทํางาน เขามารวมพบปะ หรือมารวมประชุมกันทั้ง
กลุม เพ่ือใหเห็นถงึแนวทางการทํางานของผมหรือของกลุมดวย และเทาที่ผานมาทุกรุน ก็ไดทําเชนนี้มาแลว
และยังคงทําตอไปเพ่ือลดแรงกดดันนั้น)  เม่ือเปนเชนนี้ จึงขอใหนักศึกษาทุกคนตองเตรียมตัวเตรียมใจที่
จะตองพบกับแรงกดดันและตองอดทนตอคํากลาวหาตาง ๆ นานา ที่จะตามมาอยางแนนอนจากหลายฝาย 
เชน นักศึกษารวมหัวกันคัดลอกวิทยานิพนธ วิทยานิพนธขาดคุณภาพเพราะสําเร็จยกโหล นําวิทยานิพนธ
เรื่องเดิมมาปดฝุนแลวทําใหม พาอาจารยที่ปรึกษาไปเลี้ยงดูปูเสื่อ หรือใชเงินซ้ือวิทยานิพนธ เหลานี้เปนตน 
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ขอใหทุกคนอดทนและแนวแนม่ันคงในสิ่งที่ทําซึ่งทุกคนตองยึดม่ันในแนวทางสุจริต เปดเผย และพรอมที่จะ
ใหมีการตรวจสอบไดตลอดเวลา ในเวลาเดียวกัน ทุกขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธนักศึกษาทุกคนจะตอง
ไมดําเนินการไปในแนวทางที่จะสอใหเห็นถึงความทุจริตและพยายามปองกันมิใหเปนไปตามขอกลาวหานั้น 
พรอมกับแสดงศักยภาพและความแข็งแกรงทางวิชาการใหปรากฏดวย สิ่งเหลานี้ แมไมอาจทําใหคํา
กลาวหาลดนอยลง แตก็เปนสิ่งจําเปนที่ตองกระทําอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนภูมิคุมกัน รวมทั้งเพ่ือใหนักศึกษา
ตระหนัก รูอยูแกใจ และเกิดความภาคภูมิใจวาวิทยานิพนธของตนเองมีคุณคาเพียงใด และเปนไปตามคํา
กลาวหาตาง ๆ หรือไม ในสวนของตัวผมเอง จากทั้งในอดีตและปจจุบัน คงไมยอมใหเกิดเหตุการณดังคํา
กลาวหาแมแตนอย แตผมก็คงไปหามความคิด หามปาก หรือหามคํากลาวหาของใครไมได แนวทางที่ผม
ยึดถือตลอดมาคือ “แนวแนม่ันคงในสิ่งที่ทํา”  แคน้ีก็เกินพอแลว 
  หมายเหตุ ผมไดนําการประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาที่ผมไดเคยรับเปน 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาปริญญาโทจํานวน 60 คน ไดแสดงความคิดเห็นไว ผูใดสนใจหรือ
ประสงคจะอาน โปรดเขาไปดูที่ www.wiruch.com เมนูหลัก “ผลงานอื่น” หัวขอยอย ไดแก 
        1) การประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยนักศึกษาปริญญาโท mpa1 ป 
2548-2549 จํานวน 15 คน 
             2) การประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยนักศึกษาปริญญาโท mpa2 ป 
2549-2550 จํานวน 15 คน  
             3) การประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยนักศึกษาปริญญาโท mpa3 ป 
2550-2551 จํานวน 15 คน  
             4) การประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยนักศึกษาปริญญาโท mpa4 ป 
2551-2552 จํานวน 15 คน  
             5) การประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยนักศึกษาปริญญาโท mpa5 ป 
2552-2553 จํานวน 15 คน  
 
 

 


