เงื่อนไขการรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(บัญญัติ 10 ประการของการรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
(ปรับปรุงแกไขลาสุด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553)

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ผมยินดีรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษาจํานวน 15 คน ที่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
เรียกวา บัญญัติ 10 ประการ (ผมไมรับเปนที่ปรึกษาสําหรับการคนควาอิสระ (independent study) แตรับ
เปนที่ปรึกษาเฉพาะวิทยานิพนธเทานั้น) เงื่อนไขนี้ นักศึกษาและผมควรจะไดขอยุติรวมกันกอนอยาง
ชัดเจนและโปรงใส อันเปนการคุยกันหรือตกลงกันกอนใหรูเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อความสบายใจของทั้งสอง
ฝาย และเปนการปองกันหรือลดปญหาที่อาจจะมีตามมา ทั้ง 10 ประการ มีดังนี้
หนึ่ง “พลังกลุมและความซื่อสัตยสุจริต” นักศึกษาทั้ง 15 คนตองทําวิทยานิพนธของตนเองโดย
ใชพลังกลุมชวยดึงและชวยกันทํางาน รวมปรึกษาหารือกัน ใหกําลังใจกัน ปรับทุกขสุขกัน เพื่อใหงานเสร็จ
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
เวลาที่ ผ มกํา หนดแล ว โดยไม ช ว ยเหลือ เพื่ อ นฝู ง มุ ง เอาตั ว รอดคนเดี ยว ผมจะตั ด ออกหรื อ ขอ
ลาออกจากการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อนักศึกษาจะไดไปหาที่ปรึกษาวิทยานิพนธคนใหม ผม
ตองเปดโอกาสใหคนที่เสียสละเพื่อสวนรวมเขามา และลําพังเพียงแตรับปาก ผมก็ยังไมเชื่อหรอก
ครับ ผมมีวิธีการดูหรือการทดสอบซึ่งไมยากเลยสําหรับผม
ในการทํางาน เราจะช วยกันทํ างานอยางเปนระบบ เปนเครือข าย อย างบริสุ ท ธิ์ ยุติธ รรม โดย
ปราศจากการทุจริตใด ๆ ทั้งสิ้น เฉพาะในเรื่องนี้ ผมไมเคยมีประวัติเรื่องการทุจริตในดานการเรียนการสอน
การทําวิจัย รวมทั้งการใหบริการวิชาการแกสังคม ดังนั้น เรื่องทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชนแมแตเล็กนอย
ผมจะไม ย อมให เ กิ ด ขึ้ น เป น อั น ขาด ผมได นํ า เรื่ อ งการใช พ ลั ง กลุ ม ช ว ยกั น ทํ า งาน และเรื่ อ งความ
ซื่อสัต ย สุ จ ริ ต ในการทํา งานมาไว เ ป นขอ แรกด ว ยเพราะเห็นว า เปน เรื่องสําคั ญ มาก โดยผมไม
จําเปนตองอางคําวา คุณธรรม เพื่อนํามาหากิน เพื่อใหสวยหรู ดูดี หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการทํางาน
หนักเลย แตผมไดยึดถือผลงานและผลประโยชนของนักศึกษาเปนหลักเชนนี้มานาน โดยจะเรียก
การกระทําเชนนี้วาอะไรก็ไมสนใจ
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สอง “สําเร็จภายใน 2 ป” กําหนดเวลาประมาณ 4 เดือนนั้น นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ ถึง
วันที่ 1 พฤศจิกายน ศกเดียวกัน โดยนักศึกษาทั้ง 15 คน ควรจะสําเร็จอยางไมเปนทางการพรอมกัน
ภายในกําหนดเวลานี้
ทั้งนี้ 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 เหลานี้เปนตน ที่ทําเชนนี้ สวนหนึ่งจะชวยประหยัดเวลาแกผมมาก โดยผม
จะยื่นแตละเรื่องหรือแตละขั้นตอนเพียงครั้งเดียวสําหรับ 15 คนเทานั้น ผมไดทําเชนนี้มาหลายรุน
แล ว อย า งโปร ง ใส บริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม เป ด เผย และตรวจสอบได ผมยั ง คงทํ า เช น นี้ ต อ ไป การ
ปฏิบัติงานของผมไดยึดขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และยังคงยึดขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ตราบเทาที่ยังไมทําใหนักศึกษาเสียผลประโยชน
ผมขอย้ําวา ถานักศึกษาคนใดคิดวาตัวเองไมอาจเตรียมใจเตรียมตัววาจะตองทําวิทยานิพนธ
ใหสําเร็จอยางไมเปนทางการไดภายใน 4 เดือน หรือแมกระทั่งคิดวาตัวเองทําไมไดแลว อยา
เสี ย เวลามาขอให ผมเป นที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ และกรุ ณาไปหาที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ คนอื่ น ผม
ปรารถนาใหนักศึกษามีใจคิดหรือตั้งความหวังที่จะทําใหไดภายในเวลาประมาณ 4 เดือนกอน แลว
พยายามทําใหได แตถาหากเกิดปญหาอุปสรรคใด ๆ ขึ้นมา ก็คอย ๆ ชวยกันแกไข โดยการทํางาน
ของผมในทุกเรื่องตองมีกรอบเวลาและมีการวางแผนที่ชัดเจน มิใชปลอยไปตามเวรกรรมโดย
ปราศจากการควบคุม และกรอบเวลาของผมในที่นี้ คือประมาณ 4 เดือน หรืออาจเกินเลยไปบางก็
ไมวากัน และเทาที่ผานมา การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาทุกคนไดพบกับปญหาอุปสรรคตลอด
มา แตเราก็ไดชวยกันแกไขปญหา และยังไมเคยทําไมไดแมกระทั่งคนเดียว
สาม “ติดตอทางอีเมล” ผมติดตอกับนักศึกษาทุกคนทางอีเมลเปนหลัก โดยใหสงงานทางอีเมล
เทานั้น ผมคงไมอาจใหคําปรึกษาทีละคน ยกเวนที่จําเปนจริง ๆ เทานั้น การใหคําปรึกษาสวนใหญ
จะผานทางอีเมล หรือการมาประชุมรวมกันทั้ง 15 คนพรอมที่ปรึกษารวมอื่น ดังนั้น ใครเลนเน็ทไม
เปน ก็ควรฝกและไมใชเรื่องยากที่จะทํา ถาเลนเน็ทไมเปน ก็ควรจางคนพิมพและสงงานทางอีเมลถึงผม
นอกจากนี้ นักศึกษาจะตองมีเวลามาพบหรือมารวมประชุมกับกลุม และที่ปรึกษารวมเพิ่มมากขึ้น
เปนพิเศษอีกประมาณ 3 วัน หรือ 3 ครั้ง คือ จะตองมาประชุมมากกวากําหนดเวลาที่ทางมหาวิทยาลัย
แจงไว เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญมากดวย ถาใครอยูไกลมหาวิทยาลัย เดินทางลําบาก และจะขาดประชุมหรือมา
ไมได เนื่องจากติดโนนติดนี่ ปวยนี่ปวยนั่น หรือมีขอแกตัวสารพัด ก็ไมควรจะเขามา โดยผมจะไมรับเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางเด็ดขาด หรือถาหลอกเขามาโดยรับปากไปกอน ถาในอนาคตผมพบพฤติกรรม

3
เช น นี้ ถื อ ว า ผิ ด กฎที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ที่ ไ ด ต กลงร ว มกั น ล ว งหน า แล ว ผมก็ จ ะขอลาออกจากที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ และรับนักศึกษาคนอื่นเขามาแทน
สี่ “ตรวจงานเสร็จและสงคืนภายใน 3 วัน” เมื่อนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนสงงานมา
ทางอีเมล ผมจะตอบและสงงานที่ตรวจเสร็จแลวคืนภายใน 3 วัน นับแตวันที่ผมไดรับอีเมลนั้น และถาภายใน
2 วัน นักศึกษายังไมไดรับงานคืนหรือไมไดรับคําตอบจากผม ใหนักศึกษารีบเขียนอีเมลมาสอบถามผมทันที
เพราะผมอาจไมได รับ อีเมลของนั กศึ กษาก็ได คํามั่นสัญญาของผมที่ยึ ดถือปฏิ บัติ ตลอดมา คือ ถา
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ผมไดตอบรับอีเมลและงานของนักศึกษาดังกลาว ผมไมสงงานของ
นักศึกษาที่ผมไดตรวจหรือแกไขแลวกลับคืนใหนักศึกษาทางอีเมล ผมยินดีใหนักศึกษาปรับครั้งละ
3,000 บาท (เทาที่ผานมา ยังไมเคยมีนักศึกษาคนใดคนหนึ่งไดเงินกอนนี้จากผมเลย เชิญนักศึกษาทุกคน
ทาพิสูจนไดทุกเวลา เดิมผมใหปรับ 1,000 บาท แตผานไปแลว 5 รุน รวม 75 คน ยังไมเคยมีใครได จึงขอ
เพิ่มอีกเทาตัวเปน 2,000 บาท และเพิ่มเปน 5,000 บาท สําหรับนักศึกษารุนตอไปอีก 15 คน)
หา “ทํ า วิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุณ ภาพควบคูกั น ไป” การทํ าวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณควรมี ก ลุ ม
ตัวอยางไมต่ํากวา 1,000 คน โดยมาตรฐานทางวิชาการในการทําวิจัยสนามที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณของ
ผม คือ ประชากร/กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลสนามของนักศึกษาทุกคน จะตองมี (1) ประชากร
(กรณีประชากรเปาหมายทุกคนเปนกลุมตัวอยาง) หรือมี (2) กลุมตัวอยาง ซึ่งสุมตัวอยางจากประชากรมาไม
ต่ํากวา 1,000 คน สําหรับการทําวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ควรมีการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ
(delphi) จํานวน 3-5 คน ทั้งนี้ 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
คุณภาพตองพิจารณาอีกกรณีหนึ่ง
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 อีกทั้งเมื่อนักศึกษาเขียนบรรยายแลว ผูอานทุกคนตอง
เขาใจงาย ใหหลีกเลี่ยงการใชภาษาสถิติหรือสัญลักษณที่คนทั่วไปอานไมรูเรื่อง 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. มาใชเพื่อหาคากระจายน้ําหนักของ
คําตอบ หรือนํามาใชเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในเรื่องที่ศึกษาวาอยูในระดับใด อาจ
แบงเปน 5 ระดับ หรือ 3 ระดับก็ได แตนาจะเปน 3 ระดับ
นอกจากนี้ ในการวิจัยสนามหรือในแบบสอบถามควรจะมีการสอบถามภูมิหลังของผูตอบหรือกลุม
ตัวอยางดวย เชน เพศ การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ซึ่งสวนนี้อาจนําการทดสอบคาที
(t-test) มาใชเพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู หรือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเรื่องที่ศึกษา 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
เนื้อหาที่จะสัมภาษณครอบคลุมสาระสําคัญของหนังสือ 2 เลมซึ่งจําเปนสําหรับการทําวิทยานิพนธ หาก
นักศึกษาคนใดไมไดอานมากอน หรือตอบคําถามสําคัญไมได ผมจะไมรับเปนที่ปรึกษาเด็ดขาด หนังสือทั้ง
2 เลมนั้น ไดแก (1) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ และ
รายงาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2553), 248 หนา (หนังสือนี้จําเปนมากสําหรับการเขียน
บทที่ 1-3) และ (2) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), 99 หนา. (หนังสือนี้จําเปนสําหรับเขียนบท
ที่ 5) หนังสือทั้ง 2 เลมนี้ ดาวนโหลดไดฟรีจาก เว็บไซตวิรัชดอทคอท (www.wiruch.com) หนาแรก
การออกเงื่อนไขเรื่องการสัมภาษณขอนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาได
พูดคุยกันกอนวาจะทํางานรวมกันไดหรือไม รวมทั้งเพื่อปองกันเด็กฝาก หรือปองกันและกลั่นกรองนักศึกษา
ที่จะเขามาอยูในทีม 15 คนโดยไมไดมีพื้นฐานของหนังสือ 2 เลมดังกลาวมากอน นักศึกษาจะตองเตรียมตัว
เตรียมใจใหพรอมกอนที่จะเขามาอยูในทีม การที่นักศึกษาไดอานเอกสารนั้นมากอน จะมีสวนชวยใหการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาทั้ง 15 คนแลวเสร็จอยางไมเปนทางการภายในเวลาประมาณ 4 เดือนเพิ่มมากขึ้น
แปด “ส ง โครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ ล ว งหน า ” นั ก ศึ ก ษาควรส ง ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ แ ละโครงร า ง
วิทยานิพนธภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว (หมายเหตุ วันเดือนป ที่เขียน
ตอจากนี้ไป อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม) แตทั้งนี้ตองไมเกินปลายเดือนพฤษภาคม 2553
โดยชื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาทั้ง 15 คน จะตองไมซ้ําหรือใกลเคียงกันมาก อีกทั้งกรอบแนวคิดที่นํามาใช
จะตองเปนคนละกรอบกัน เพื่อปองกันการคัดลอก เมื่อผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว และหลังจากวัน
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สอบชุดวิชาที่นักศึ กษากํ าลัง ลงทะเบี ย นเรียนอยูแลว (ผลสอบของทุ กวิ ชาจะประกาศไม เ กิ นตนเดื อน
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 นี้
เวลา 9.00 น.
นักศึกษาที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว นับแตวันนี้ (15 เมษายน 2553) หรืออยางชา
หลังวันสอบชุดวิชาที่เรียนอยูแลว ควรติดตอผมทางอีเมลและทําวิทยานิพนธไปเรื่อย ๆ ไมตอง
รีบเรง แตถาหากงานไมกาวหนา หรือขาดการติดตอ ผมจะขออนุญาตยกเลิกการเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ผมนาจะขอยกเลิกไดเพราะยังไมไดมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางเปน
ทางการจากทางมหาวิทยาลัย โดยผมจะรับนักศึกษาคนอื่นที่รอคิวอยูเขามาแทนในวันที่ 15
มิถุนายน 2553 ดังนั้น ชวงเวลาจากวันที่ 15 เมษายน ถึง 15 มิถุนายน 2553 ประมาณ 2 เดือนจึงเปน
ชวงทดลองการปฏิบัติงาน (probation period) ของนักศึกษา ในเวลาเดียวกัน เพื่อไมใหเสียเปรียบ
กันมากเกินไป ก็เปนชวงเวลาที่นักศึกษาจะทดลองการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ดว ย ถ านั กศึ กษาไมพ อใจการใหบ ริ ก ารทางวิ ช าการของผม นัก ศึก ษาก็ส ามารถยกเลิ ก และหา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอื่นไดเชนกัน
(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 ทุกคนมาควรจะมาพบอาจารยเพื่อเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และมาคุยกับ
อาจารยวา นักศึกษากับอาจารยจะทําวิทยานิพนธดวยกันไดหรือไม โดยอาจารยที่ปรึกษาอาจปฏิเสธได
หากหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษานั้น อาจารยไมถนัดหรือไมเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกัน นักศึกษาก็อาจ
ปฏิเสธอาจารยที่ปรึกษาไดเชนกันถาไมชอบหนา ไมถูกชะตา หรือไมชอบพฤติกรรมของอาจารยที่ปรึกษา)
สําหรับผม อยางชาตนเดือนมิถุนายน 2553 นี้ “รายชื่อนักศึกษาทั้ง 15 คน” และ “โครงราง
วิทยานิพนธของนักศึกษา” ที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 15 คน จะตองเสร็จเรียบรอย และใน
วันที่ 14 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 9.00 น. ซึ่งเปนวันแรกของการเปดโอกาสใหยื่น ผมจะยื่นเรื่องอยางเปน
ทางการของนักศึกษาทั้ง 15 คน ตอสาขาวิชาวิทยาการจัดการ คณะกรรมการบัณฑิตของสาขาวิชา และ
คณะกรรมการบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพื่อใหดําเนินการแตงตั้งผมเปนที่ปรึกษาหลักสําหรับนักศึกษา
mpa4 จํานวน 15 คนนั้น ดังนั้น เอกสารทุกอยางของนักศึกษาที่ผมรับเปนที่ปรึกษาแลวควรจะตองพรอม
และสมบูรณกอนเวลาที่ผมจะยื่นเรื่องอยางเปนทางการดังกลาว
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สรุป ในส ว นนี้ ไ ด ว า นักศึ ก ษาที่ผ มจะรับ เปนที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิพ นธนั้ น ควรติ ดต อหรื อมาพบที่
สาขาวิชาวิทยาการจัดการกอนตนเดือนมิถุนายน ศกนี้ พรอมโครงรางวิทยานิพนธที่สมบูรณตามหลักเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย พรอมกันนั้น ขอใหนักศึกษานําใบรายคะแนนวิชา (transcript) ของนักศึกษาที่เปนของจริง
มาใหผมดูดวย เพื่อพิสูจนวาเปนนักศึกษาจริง เมื่อปที่ผานมา 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 ทั้งนี้ ตองยึดรูปแบบ หรือ format การ
เขียนวิทยานิพนธของ มสธ. เปนหลัก
การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ใหท บทวนเฉพาะหัว ข อสํา คั ญ ที่ เ กี่ ย วข องเทา นั้ น ไม ค วรนํ า
วรรณกรรมมาใสจนมากเกินเหตุ โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ไมเกี่ยวของโดยตรง แตควรมีหัวขอ การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมทั้งจะตองทบทวนวรรณกรรมของตางประเทศดวย
ไมใชรวบรวมมาเฉพาะของคนไทยเทานั้น ที่สําคัญคือ วรรณกรรมที่นํามาใสในบทที่ 2 นี้ นักศึกษาจะตอง
นําไปใชจริงดวย โดยตองระบุใหชัดเจนดวยวาจะนําวรรณกรรมที่คนมาไดนั้นไปใชในบทใดหรือหัวขอใดของ
วิทยานิพนธ เชน นําไปใชในบทที่ 5 ในสวนที่เกี่ยวกับการอภิปรายผล หรือขอเสนอแนะ เปนตน
ไมเกินตนเดือนกรกฎาคม ศกนี้ บทที่ 1-3 ควรแลวเสร็จและสงใหผมอานไดแลว โดยกอนเขียนบทที่
1-3 หรือทุกบท จะตองสงโครงรางหรือ outline ของแตละบทใหผมดูกอนเสมอ หามเขียนมากอนโดยไมสง
โครงรางดังกลาวเด็ดขาด การทําเชนนี้ จะประหยัดเวลาทุกฝายมาก และเมื่อถึงวันสัมมนาเสริม ชุดวิชา
วิทยานิพนธ 1 (วพ.1) คือ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2553 ทุกคนตองมาที่ มสธ. ผมคาดหวังวา
แบบสอบถามของแตละคนจะแลวเสร็จเพื่อผมจะไดตรวจแบบสอบถามของทุกคนในวันนั้น และในวันนั้นจะ
ใหนักศึกษาทุกคนนําเสนอวิทยานิพนธที่ทําหนาหองตอหนาที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคน
เกา “อดทนและมุมานะ” นักศึกษาคนใดไมอาจทําตามเงื่อนไขและมาตรฐานของผมได ก็ขอใหรีบ
บอกล ว งหน า ผมจะขอร อ งนั ก ศึ ก ษาคนนั้ น เป น พิ เ ศษให อ ดทนและมุ ม านะทํ า ต อ ไป รั บ รองว า
นักศึกษาทําไดแนนอน และทั้ง 15 คนไมใชรุนแรกที่ทําได กอนหนานี้ไดเคยทําเชนนี้มาแลว และ
เทาที่ผานมา ยังไมเคยมีนักศึกษาคนใดที่ผมรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว ใชเวลาทําวิทยานิพนธเกิน 4
เดือน แตถานักศึกษาทําไมไหวจริง ๆ ผมก็คงตองขอพิจารณาตัวเอง คือ ขอลาออกจากการเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธของนักศึกษาคนนั้น ทางที่ดี นักศึกษาควรติดตอสอบถามนักศึกษารุนกอนหนาคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคนที่ผมไดรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาไปแลว
สิบ “ไมรับของขวัญของกํานัลจากใคร” ผมเคยบอกตอสาธารณะตลอดมาวา ผมไมรับของขวัญ
หรือของกํานัล หรือของเซนไหวจากใครทั้งสิ้น หวังวานักศึกษาคงไมแหกกฎขอนี้ ลองไปถามนักศึกษา
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รุนที่ผาน ๆ มาทั้งที่เรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือลองตรวจสอบประวัติของผมดูวาผมยึดมั่น
กฎขอนี้แคไหน ถาใครนําของขวัญมาใหผมถือวาดูถูกผมมาก และคงทํางานรวมกันไมไดแนนอน
บัญญัติ 10 ประการนี้ เปนเงื่อนไขที่ผมเสนอไวกอน ซึ่งทาทายความสามารถของทุกฝาย สําหรับผม
ไมทาทายหรอกครับ เพราะผมเคยทําเชนนี้มาแลวหลายครั้ง ผมมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการฟรีแก
นักศึกษาทุกคนอยูแลว อีกทั้งเรื่องการใหคําปรึกษาเรื่องการทําวิทยานิพนธนี้ผมไมเคยเห็นวาไมยากเลย
สวนนักศึกษา ขออยาไดทอแทใจ บางคนอาจอางวางานมาก ยอมอางได แตในเวลาเดียวกัน ก็
ขอใหทํางานสงผมตามกําหนดเวลาก็แลวกัน ทุกคนมีงานมากเหมือนกัน พยายามดึงลูกเมีย แฟน คน
ใกลชิด ลูกนองลูกพี่ มาชวยทํา ชวยปรึกษา ชวยพิมพ ชวยคนควา ฯลฯ ติดขัดอะไรติดตอผมไดทันทีทาง
อีเมล ผมถือวา งานของนักศึกษาที่สงมาจะตองไมมาชาอยูที่ผมเปนอันขาด นักศึกษาไมตองวิตกวาตัวเอง
ไมมีความรู ค วามสามารถหรื อไม เ คยทํ าวิ ทยานิพ นธ พวกเราจะชว ยกัน การเขียนวิ ท ยานิพนธ ไม ย าก
ครับ “ใช.....เขี่ย ก็สําเร็จ” (ใครรูบางวาที่เวนไวคืออะไร) โดยผลผลิตที่ออกมาตองเปนวิทยานิพนธที่มี
มาตรฐาน สามารถนําไปเปนตัวอยางหรือแบบอยางไดในทุกสถานที่อยางสมศักดิ์ศรี นักศึกษาแตละคนตอง
ภาคภู มิ ใ จในวิ ท ยานิ พ นธ ที่ นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคนทํ า เองทุ ก ขั้ น ตอนด ว ย การเรี ย นการสอนและการทํ า
วิทยานิพนธที่อยูในความรับผิดชอบของผมจะตองไมเปนไปในลักษณะที่นักศึกษา “จายครบจบแน” หรือ
“นําของขวัญของกํานัลของฝากมาใหอาจารยทุกครั้งที่มาพบ” หรือจายเงินเพื่อซื้อวิทยานิพนธซื้ออาจารยทั้ง
ทางตรงและทางออม แตการทําวิทยานิพนธจะตองเปนไปในลักษณะที่สูงกวามาตรฐาน มีวิชาการ มีวิชา
ความรู มีระบบในการคิด มีกรอบแนวคิด มีเกียรติ นําไปประยุกตใชไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมตลอดถึง
วิทยานิพนธที่ทําทุกเลมจะตองเปนแบบอยางใหคนอื่นหรือสถาบันอื่นในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการและ
ความซื่อสัตยสุจริตในการทําไดดวย
ทายสุดนี้ สมควรกลาวเพิ่มเติมไวในที่นี้ดวยวา หนึ่ง ไมเพียงแตแรงกดดันภายในมหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาทุกคนจะไดรับจากการทําวิทยานิพนธเทานั้น เชน (1) ตองผานมาตรฐานของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธซึ่งคิดและทําอยางตอเนื่องที่ไมเหมือนชาวบานอยูแลว (2) ตองผานมาตรฐานและการพิจารณา
ของคณะกรรมการของสาขาวิ ช าหรื อ ของคณะ และ (3) ยั ง ต อ งผ า นมาตรฐานและการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยอีกดวย แตนักศึกษาทุกคนจะตอง สอง เผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก
มหาวิทยาลัยดวย เชน ตองทํางานประจําพรอมกับทําวิทยานิพนธใหเสร็จตามกําหนดเวลา หรือบางคน
ครอบครัวเขาใจผิดวาทําไมจึงทุมเทใหวิทยานิพนธมากเกินไป ทําไมจึงอยูหนาคอมพิวเตอรมากผิดปกติโดย
ไมยอมพักผอนเหมือนที่ไดเคยปฏิบัติมา หรือทําไมจึงตองเดินทางมารวมกลุมกันทํากิจกรรมมากกวาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เปนตน (สําหรับแนวทางแกไขแรงกดดันภายนอกดังกลาวนี้ คือ ผมเปดโอกาสและ
พรอมใหครอบครัวของนักศึกษาแตละคนไดเขามาดูการทํางาน เขามารวมพบปะ หรือมารวมประชุมกันทั้ง
กลุม เพื่อใหเห็นถึงแนวทางการทํางานของผมหรือของกลุมดวย และเทาที่ผานมาทุกรุน ก็ไดทําเชนนี้มาแลว
และยังคงทําตอไปเพื่อลดแรงกดดันนั้น) เมื่อเปนเชนนี้ จึงขอใหนักศึกษาทุกคนตองเตรียมตัวเตรียมใจที่
จะตองพบกับแรงกดดันและตองอดทนตอคํากลาวหาตาง ๆ นานา ที่จะตามมาอยางแนนอนจากหลายฝาย
เชน นักศึกษารวมหัวกันคัดลอกวิทยานิพนธ วิทยานิพนธขาดคุณภาพเพราะสําเร็จยกโหล นําวิทยานิพนธ
เรื่องเดิมมาปดฝุนแลวทําใหม พาอาจารยที่ปรึกษาไปเลี้ยงดูปูเสื่อ หรือใชเงินซื้อวิทยานิพนธ เหลานี้เปนตน
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ขอใหทุกคนอดทนและแนวแนมั่นคงในสิ่งที่ทําซึ่งทุกคนตองยึดมั่นในแนวทางสุจริต เปดเผย และพรอมที่จะ
ใหมีการตรวจสอบไดตลอดเวลา ในเวลาเดียวกัน ทุกขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธนักศึกษาทุกคนจะตอง
ไมดําเนินการไปในแนวทางที่จะสอใหเห็นถึงความทุจริตและพยายามปองกันมิใหเปนไปตามขอกลาวหานั้น
พร อ มกับ แสดงศั ก ยภาพและความแข็ง แกร ง ทางวิช าการให ป รากฏด ว ย สิ่ง เหล านี้ แม ไม อ าจทํา ให คํ า
กลาวหาลดนอยลง แตก็เปนสิ่งจําเปนที่ตองกระทําอยางตอเนื่องเพื่อเปนภูมิคุมกัน รวมทั้งเพื่อใหนักศึกษา
ตระหนัก รูอยูแกใจ และเกิดความภาคภูมิใจวาวิทยานิพนธของตนเองมีคุณคาเพียงใด และเปนไปตามคํา
กลาวหาตาง ๆ หรือไม ในสวนของตัวผมเอง จากทั้งในอดีตและปจจุบัน คงไมยอมใหเกิดเหตุการณดังคํา
กลาวหาแมแตนอย แตผมก็คงไปหามความคิด หามปาก หรือหามคํากลาวหาของใครไมได แนวทางที่ผม
ยึดถือตลอดมาคือ “แนวแนมั่นคงในสิ่งที่ทํา” แคนี้ก็เกินพอแลว
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



