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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับจ้างทางานวิจัย 2) ศึกษา
ปั ญ หาในการขยายตั ว ของผู้ รั บ จ้ า งท างานวิ จั ย และ 3) ศึ ก ษาแนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
การขยายตั ว ของผู้ รั บ จ้ า งท างานวิ จั ย ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่ ท าการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ อาจารย์
ในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างทางานวิจัย และบัณฑิตผู้จ้างทางานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง เนื่องจากผู้ วิจัย มีข้อจากัดในเรื่องระยะเวลาในการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคาถามและข้อกาหนด
แน่ น อนตายตัว โดยใช้คาถามเดีย วกัน ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิช าการ วารสาร
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง เอกสารทางราชการ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การและแนวทางในการน า
แผนพัฒนา 3 ปี ไปปฏิบัติ เป็นต้ น และการวิจัยสนาม รวบรวมด้วยการสัมภาษณ์โดยการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับจ้างทางานวิจัยส่วนใหญ่ การรับจ้างทางานวิจัย และวิทยานิพนธ์
มีมากขึ้นจริงดังสมมุติฐานของการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ ปัจจุบันมีการรับจ้างมากขึ้น พบเห็นง่าย
ทางออนไลน์ บางท่านมีป ระสบการณ์ ทามาหลายปี มาก มีทั้ งที่เ ปิดเผยและไม่ เปิด เผย ผู้ รั บจ้า ง
ส่วนใหญ่จบปริญญาโทที่มีประสบการณ์ทาวิทยานิพนธ์เองสมัยเรียน คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะ
ทาให้คนอื่น ก็มารับจ้างทาให้รุ่นน้องหรือว่าเพื่อน แต่มีการแนะนากันต่อไปเรื่อย ๆ นักศึกษาส่วนใหญ่
เวลามาจ้ า งท า เขาก็ จ ะบอกว่ า ไม่ มี เวลาเป็ น ส่ ว นใหญ่ เพราะนั กศึ ก ษาที่ เรี ย นระดั บปริ ญ ญาโท
จะทางานไปด้วย จะไม่มีเวลามาค้นคว้า หาข้อมูล ต่าง ๆ เพราะยุ่งกับงาน มันเลยดูเป็นเรื่องปกติ
ที่จะมีผู้สั่งจ้างมากขึ้นกับผู้รับจ้างมากขึ้น และการขยายตัวของการรับจ้างทางานวิจัยส่งผลต่อระบบ
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การศึกษาของไทยมาก ซึ่งปัญหานี้ที่นักศึกษาจ้างทางานวิจัยหรือคัดลอกข้อมูลงานวิจัย มาเป็นผลงาน
ของตนเอง ยังคงมีถึงแม้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีความพยายาม
เอาผิ ดผู้ รั บ จ้ าง และผู้ ว่าจ้ าง แต่ยั งคงมีการเปิดธุรกิจรับจ้างทางานวิจัยให้ เห็ นในสังคมออนไลน์
อย่ างชั ดเจน ในการรั บ ทางานวิจั ย และรั บ ทาวิ ทยานิ พ นธ์ พร้ อมการั น ตีคุ ณสมบัติ รายละเอี ย ด
ของทีมวิจัย รวมถึงเบอร์ติดต่อ และค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยและวิทยานิพนธ์ในแต่ละเล่ม ซึ่งถือว่า
เปิดรับงานเป็นธุรกิจอย่างชัดเจนและเปิดเผย ซึ่งมีผลกระทบต่อการศึกษา
ซึ่งปั จจุ บัน นี้ก็มี ผู้ เกี่ยวข้องผลักดัน พระราชบั ญญัติทาผิ ดทางวิช าการ รวมถึงเสนอให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจสอบรับเป็นคดีพิเศษ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ลงนามร่วมกับ 17 สถานบันการศึกษา ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการลอก
เลียนงานวรรณกรรม และงานเขียนวิทยานิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ เพราะถือเป็นการโจรกรรม
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า หากสามารถทาได้ภ ายใน 3 ปี
จะไร้ปั ญหาคัดลอกข้อมูลวิทยานิ พนธ์และส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างทาวิทยานิพนธ์หมดไปด้ว ย ดังนั้น
สิ่งที่ทาร่วมกันได้ของแต่ละสถาบันการศึกษา คือการ “สร้างจิตสานึกทางการศึกษา” ให้เกิดแก่นิสิต
นักศึกษาทุกคน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิตผลงานด้วยความรู้ความสามารถ
ของตนเอง ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล และรัฐบาลได้กาหนดโมเดล Thailand 4.0
โดยมีวิสั ย ทัศน์ การพัฒ นาของประเทศไทย ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” และเพื่อให้ ส อดคล้ องกั บ
วิสั ย ทัศน์ ของประเทศนั้ น สถาบั น อุดมศึกษาทุกแห่ ง จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิ ตคน
ที่มีคุณภาพออกมาสู่ สั งคม เพราะแต่ ล ะสถาบันต่างก็มีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังที่จะผลิ ตนิสิ ตหรือ
นักศึกษาที่จบจากสถาบัน ของตนเองเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ มีการดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ สั ง คม มี ค วามภาคภู มิ ใ จและสร้ า งชื่ อ เสี ย งที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ส ถาบั น นั้ น ๆ สื บ ต่ อ ไป ด้ ว ยเหตุ นี้
สถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร คิ ด ค้ น และวางแผนระบบ
การศึกษาใหม่ ๆ ให้แก่นิสิตหรือนักศึกษาในสถาบันให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยตัวของนิสิตหรือนักศึกษา และจะต้องคิดแก้ไข ควบคุมวงการรับจ้างทางานวิจัยและวิทยานิพนธ์
ได้แพร่ขยายสู่วงกว้างและยิ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ ทางด้านมหาวิทยาลัย
เองต้องทาการเข้มงวด อาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจงานบัณฑิตนักศึกษา และเพิ่มบทลงโทษสาหรับ
ผู้กระทาความผิดเพื่อให้เกรงกลัว และสร้างจิตสานึกทางการศึกษา ให้เกิดแก่บัณฑิตนักศึกษาทุกคน
เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิตผลงานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง
คาสาคัญ: ผู้รับจ้าง ทางานวิจัย บัณฑิตศึกษา การขยายตัวของผู้รับจ้าง
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ABSTRACT
The purpose of this research was to 1) Studying into the opinions of
contractor to work on research, 2) studying into the problems on the expansion of the
contractor to work on research, 3) studying into ways in preventing and correcting the
problem on the expansion of the contractor to work on research. Samples used in this
research included teachers in the university, contractors to work on research, and the
graduates who hired someone to do research and thesis, choosing the purposive
sampling. Since the researcher had limited time to study, therefore, the method of
data collection from the key informants was used. Tool used in the research was
structured interview or formal interview with definitely fixed specifications and
questions, using same questions. The researcher had collected data from academic
paper, journal, publications, electronic media, research report, thesis, minutes, work
manual, regulations, announcement, order, government documents related to the
principle and ways in applying three-year plan. And on part of the field research, data
were collected by structured interview and the data collection was done by the
researcher oneself.
It was found from the research that the expansion in hiring someone to work
on research considerably affected the Thai educational system. There was still the
problem that is the students hire someone to do research for them or copy other
people’s research data. Although the educational institutions and concerned agencies
have tried to implicate both the hirer and the contractor, there are still business of
doing research for someone else in social media clearly, in doing research and thesis
with the guarantee for the work performance, with details of research team as well as
contact number and expenses for doing the research and thesis; it has been regarded
as clear business. This really affects the education in that the students or the graduates
would not obtain knowledge that they are interested. Although they read the research
work, they would miss the ways of searching for data; data searching in this era is much
easier to do from the internet rapidly than in the past when the library is only the
source. The reasons why the graduates hire someone else to do the research for them
was that they claimed that they would have no time left since they would have to do
their full-time job, and the topic of research is too hard for them so they are afraid
and worried about the quality of work or the accuracy of work as required by their
teacher; so, they think that it is necessary for them to hire someone else to do the
research. Currently, Thai social value is given to those who have degree like Ph.D.,
Master Degree; such degree would make them be recognized and accepted by the
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society. This is why they try to seek for the degree for themselves.
Presently, there are those concerned with this problem, trying to present the
Act related to the academic violation, and offer that DSI should inspect this as the
special case; however, the progress on this has not yet been made. At the same time,
Chulalongkorn University has jointly signed with 17 educational institutes to use
Akkarawisut Application to detect the violation or copy of literature and thesis writings
in order to make the graduates be more efficient and of more quality. The violation
against the literature or writings is considered as the stealth of intellectual property.
Chulalongkorn University does believe that if the solution can be effective within 3
years, there would be no problem related to the reproduction of thesis data, thus
doing away with the business as mentioned. Therefore, what can each educational
institute can do is to “imbue a positive sense of education” to all students so that
they would realize the value of learning and the production of work, and their own
ability and potential. Currently, Thailand has entered into digital world, and the
government specifies the model of Thailand 4.0, with the vision to develop Thailand
to be “Stable, Wealthy, and Sustainable”. In order to be consistent with the national
vision, all educational institutes have to produce graduates of high quality for the
society as each institute aims at producing the knowledgeable and capable people, to
live their lives as good samples for the society, and to have pride and to boost fame
to such institute. With this reason, various educational institutes focus on the
improvement of curriculum, on inventing and planning new educational system to
their students to be appropriate and keep up with the changing world. The students
themselves must figure out the way in preventing and controlling the business of doing
research for someone else. Also, the university itself must be strict against the advisor
who would examine the work of students, and must have punishment or penalty for
those who commit wrongdoing so that they would be afraid of doing wrong thing, and
must imbue an educational sense to all students to realize the value of learning and
to create work with ones’ own knowledge and capability.
Keywords: Freelancer, Researching, Master Degree, Increasing in Freelancer
บทนา
การศึกษาของประเทศไทยนั้น มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะ
ประเทศจะพัฒนาได้ ก็ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพเสียก่อน ประเทศไทยมีวิวัฒนาการด้านการศึกษา
มาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกาหนดทิศทางของชาติ
เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
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โดยประเทศไทยเริ่ ม มี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ภาครั ฐ ต้ อ งการก าลั ง คนอย่ า งมากเพื่ อ ช่ว ยพั ฒ นาประเทศสถาบั น อุด มศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด ตั้ งเพิ่ ม ขึ้ น
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคอย่ า งมากมาย เพื่ อ ผลิ ต ก าลั ง คนให้ กั บ ส่ ว นราชการ เอกชน
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นแหล่งผลิตกาลังคนระดับสูง ตามความต้องการของรัฐ เพื่อพัฒ นาประเทศ
และในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล และรัฐบาลได้กาหนดโมเดล Thailand 4.0 โดยมี
วิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศไทย ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ประเทศ นั้น สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิต คนที่มีคุณภาพออกมา
สู่สังคม เพราะแต่ละสถาบันต่างก็มีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังที่จะผลิตนิสิตหรือนักศึกษาที่จบจากสถาบัน
ของตนเองเป็ น ผู้ มีค วามรู้ แ ละความสามารถ มีก ารด ารงตนเป็ นแบบอย่า งที่ดี แก่ สั งคม มี ความ
ภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่สถาบันนั้น ๆ สืบต่อไป ด้ วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงให้
ความส าคัญในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร คิดค้นและวางแผนระบบการศึกษาใหม่ ๆ ให้ แก่นิสิ ตหรื อ
นักศึกษาในสถาบันให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตัวของนิสิตหรือนักศึกษาเอง
นั้ น ก็ ไ ด้ มี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเช่ น กั น จากการพั ฒ นาของโลกยุ ค ดิ จิ ต อลนั้ น ท าให้ ใ ช้
ชีวิตประจาวันเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว จากอดีตที่ผ่านมาพบว่ามนุษย์อาศัยการสังเกต
และเรียนรู้ประสบการณ์จากธรรมชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนมีการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง
จนก่อให้เกิดทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2559)
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงปัญหาการรับจ้างทาสารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้น
และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทย โดยเฉพาะในระดั บอุดมศึกษา ว่าเรื่องนี้จะให้เกิดขึ้นในวง
การศึกษาไทยไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมาก เพราะทาให้เสียระบบการศึกษา โดยเฉพาะการที่
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปรับจ้างทาวิทยานิพนธ์เสียเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนรับไม่ได้ หรือกระทั่ง
การที่นิสิและนักศึกษา ไปจ้างทาสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ตนก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่ความสามารถ
ของตนเอง และยังเป็นการทาลายคุณภาพการศึกษาของไทยให้ยิ่งตกต่าลง ทั้งนี้ เร็ว ๆ นี้ ตนคงต้อง
นาเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
หาทางสกัดไม่ให้ปัญหานี้ลุกลามมากยิ่งขึ้น และต้องทาให้ปัญหานี้หมดไปโดยเร็วที่สุด (กรุงเทพธุรกิจ,
2558)
ปัจจุบันได้มีการรับจ้างทาวิจัย ซึ่งจะสามารถพบเห็นได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ
โฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่าง ๆ แผ่นพับใบปลิว หรือ การสอบถามปากต่อปากระหว่างผู้กาลังศึกษา
และผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วนั้น และสามารถค้นหาผู้รับจ้างทาวิจัยได้โดยการค้นหาตามเว็บไซต์ต่าง ๆ
ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะทาการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ว่าจ้างสนใจผลงานของตนเองให้มากที่สุด อาจจะเป็น
หลั กประกันจากประสบการณ์การทางานวิ จัยปริญญาระดับต่าง ๆ ว่าได้ทามาแล้ วเป็นระยะเวลา
หลายปี หรือมีทีมงานที่ปรึกษาระดับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ส ามารถให้ คาปรึ กษา ช่ว ยเหลื อในการทาวิจัย ให้ ประสบผลส าเร็จได้อย่างแน่นอน สาเหตุของ
ผู้รับจ้างทาวิจัย อาจจะเกิดจากจบมาแล้วไม่มีงานทาที่แน่นอน หรือมีงานทาแน่นอนแต่ต้องการหา
30

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

รายได้เพิ่ม และปัญหาที่เกิดจากนิสิตหรือนักศึกษา อาจจะเกิดจากไม่สนใจ ปล่อยปะละเลย ให้เวลา
ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทางานประจา กลัวถูกตาหนิจากครอบครัว หรือ
กลัวจะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปรับอัตราเงินเดือน ชื่อเสียงและยศตาแหน่ง เป็นต้น และ
ในส่วนของสถาบันอาจจะเกิดจากการควบคุมที่อ่อนแอของสถาบันการศึกษา การไม่ใส่ใจของอาจารย์
ที่ปรึกษา เนื้อหาการทาวิจัยยากเกินไป จึงทาให้นิสิตหรือนักศึก ษากลัวที่จะไม่จบหลักสูตร นั้น ๆ
อีกทั้ งยั งมี ความเชื่ อว่ าผู้ รั บ จ้ า งท าวิ จัย จะทาให้ เกิด ผลส าเร็ จได้ก ว่า ที่จ ะท าด้ ว ยตนเอง ส่ ง ผลให้
การรั บ จ้ างท างานวิจั ย จึ งเป็ น ทางเลื อกและเป็น ปัญหาที่มี ผ ลกระทบต่ อการศึก ษา เพราะได้รั บ
ความสนใจจากนิสิตหรือนักศึกษามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผลงานวิจัยมากมายแต่ไม่อาจจะสรุปได้ว่า
ในความจริงแล้วผลงานวิจัยต่าง ๆ เหล่านั้นมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ และงานวิจัยเป็นเรื่องที่นิสิตหรือ
นักศึกษาได้ทาด้วยตนเองจริงหรือไม่ ด้วยปัญหานี้ ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึก ษา เรื่อง การขยายตัวของ
ผู้รับจ้างทางานวิจัยของบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น ปัญหาในการขยายตัวของผู้รับจ้าง
ทางานวิจัย รวมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับจ้างทางานวิจัย
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการขยายตัวของผู้รับจ้างทางานวิจัย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการขยายตัวของผู้รับจ้างทางานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การขยายตัวของผู้รับจ้างทางานวิจัยของบัณฑิตศึกษา” เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ
ประกาศ ค าสั่ ง เอกสารทางราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ต้ น และการวิ จั ย สนาม (Field Research)
รวบรวมข้ อ มูล ปฐมภู มิด้ ว ยการสั ม ภาษณ์แ บบมี โ ครงสร้ า ง โดยการเก็บ ข้ อมู ล ด้ว ยตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการรับจ้างทางานวิจัย การขยายตัวของ
การรับจ้างทางานวิจัย และเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
ความคิดเห็น ผลกระทบ ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขการขยายตัวของผู้รับจ้างทางานวิจัย
เครื่องมือวิจัย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผน
จัดเตรียมชุดคาถาม และวิธีการสัมภาษณ์ อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนล่วงหนา มีการดาเนินงาน
แบบเป็นทางการภายใต้กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกัน
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การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามลาดับ ดังนี้
1. ผู้วิจัยการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกตตามกรอบที่กาหนด
3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบให้คาแนะนา
4. นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และความเหมาะสมของถ้อยคา
5. ผู้วิจัยนาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่แนะนามา
6. จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้อ มูล จากการสั ม ภาษณ์ และนาข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการสั มภาษณ์ มาจั ดเป็ น
Category ใช้การวิเคราะห์สรุปเนื้อหาและการจัดกลุ่มข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความ วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต (Internet)
และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)
2.1 ผู้วิจัยได้กาหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
2.2 ผู้ วิ จั ย ได้ด าเนิ น การสั มภาษณ์ โ ดยใช้ วิธี ก ารจดบั น ทึ กการสั มภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
สาคัญ (Key Informants) และการบันทึกเสียง
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการเจาะจง ตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก เนื่องจากผู้ศึกษามีข้อจากัดในเรื่อง การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จึงสัมภาษณ์อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างทางานวิจัย วิทยานิพนธ์
บัณฑิตผู้จ้างทางานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยใช้เครื่องช่วยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์
แบบเป็ น ทางการ (Structured Interview or Formal Interview) ลั ก ษณะของการสั ม ภาษณ์
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคาถามที่สร้างจากสารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิ ได้ผลการศึกษาดังนี้
การจ้ า งและการรั บ จ้ า งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ส่ ง ผลต่ อ ระบบการศึ ก ษามาก ซึ่ ง ปั ญ หานี้
วงการศึกษาไทยที่นั กศึกษาจ้างทาวิทยานิพนธ์และคัดลอกข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ มาเป็นผลงาน
ของตนเอง ยั งคงมี ถึงแม้ส ถาบัน ศึกษาแต่ล ะแห่ง จะมีความพยายาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเอาผิดผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างในปัจจุบันก็ได้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้ แต่ยังมีการเปิดธุรกิจรับจ้างทา
วิทยานิพนธ์ให้เห็นในสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน
การรับทางานวิจัยและการรับทาวิทยานิพนธ์ พร้อมการันตีคุณสมบัติ รายละเอียดของทีม
วิจัย รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ และค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยและวิทยานิพนธ์ในแต่ละเล่ม ซึ่งถือว่า
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เปิดรับงานเป็นธุรกิจอย่างชัดเจนและเปิดเผย ซึ่งผลกระทบต่อการศึกษา ประการแรกคือ บั ณฑิตเอง
จะไม่ได้รับความรู้จากเรื่องที่ตนคิดว่าสนใจอย่างจะทางานวิจัย ถึงจะนามาอ่านศึกษาเมื่อทาเสร็จก็ไม่
มีความรู้ในการค้นคว้าหาข้อมูล ส่วนหนึ่งเกิดจากการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างไม่ถูกคุณธรรมขาด
จรรยาบรรณของการเป็นนักวิจัย การว่าจ้างก็ผิดอย่างชัดเจน แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะพยายามตาม
แก้ปัญหาแต่ปัญหาการจ้างและรับจ้างทาวิทยานิพนธ์ยังคงดารงอยู่1
ปัญหาในการว่าจ้างรับทาวิทยานิพนธ์เพื่อให้จบการศึกษาตามหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่กลับเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขมาเป็นเวลานาน
จะเห็นว่าเมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ทาให้ส่งผลวงการธุรกิจการศึกษาแพร่ขยายสู่กว้างขึ้นและยิ่งได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มนักศึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ ทางด้านมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเครื่องตรวจจับการปลอมแปลงวิทยานิพนธ์ แต่ผลที่ได้ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร การสร้างบทลงโทษสาหรับผู้กระทาความผิดเพื่อให้เกรงกลัวนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่ทาร่วมกันได้ คือการ “สร้างจิตสานึกทางการศึกษา” ให้เกิดแก่นิสิต
นักศึกษาทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิตผลงานด้วยความรู้ความสามารถ
ของตนเอง
ตามที่มหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อเครื่องตรวจจับวิทยานิพนธ์นั้น สาหรับนิด้าใช้โปรแกรม
Turnitin ป้องกันการลอกเลียนผลงาน ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ทางอธิการฯ นิด้าชี้ยังตรวจ
ไม่ได้ผล 100% เนื่องจากเครื่องตรวจจับวิทยานิพนธ์ไม่สามารถตรวจได้ว่าเป็นการจ้างทาหรือทาเอง
เพราะเครื่ องตรวจสอบสามารถตรวจได้ เฉพาะผลงานที่ล อกเลี ย นมาเท่านั้ น และยัง มีข้อเสี ยคื อ
จะตรวจได้เฉพาะผลงานของนักวิชาการ หรือวารสารต่างประเทศซึ่ งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ขณะที่
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นภาษาไทย แต่ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ
ยังอาจจะมีน้อย ดังนั้นจึงคิดว่าหากใช้ทั้งสองโปรแกรม การตรวจสอบการคัดลอกผลงานน่าจะมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น ดังนั้นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง และมีการซักถามข้อมูล
ที่ค่อนข้างละเอียด เพราะหากนักศึกษาทางานด้วยตัวเองก็จะสามารถอธิบายรายละเอียดได้ไม่ติดขัด
ความคิดเห็นของผู้รับจ้างทางานวิจัย และปัญหาในการขยายตัวของผู้รับจ้างทางานวิจัย
ด้านอุปสงค์
การรับจ้างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เมื่อมองจากมุมของอุปสงค์หรือความต้องการจะจ้างให้
คนอื่นทางานแทนตนเอง ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของวงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย เพราะส่วน
ใหญ่ผู้วิจัยเองต้องการสาเร็จการศึกษามากกว่าจะเข้มข้นทางวิชาการอย่างจริง ๆ จัง ๆ ส่วนใหญ่ผู้
1

การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม และงานเขียนวิทยานิพนธ์ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยหรือการสั่งซื้อเครื่องตรวจจับวิทยานิพนธ์นั้นไม่ได้ผลเต็มที่เนื่องจากเครื่องตรวจจับวิทยานิพนธ์ไม่สามารถตรวจได้ว่าเป็น
การจ้างทาหรือทาเอง เพราะเครื่องตรวจสอบสามารถตรวจได้เฉพาะผลงานที่ลอกเลียนมาเท่านั้น และยังมีข้อเสียคือจะตรวจได้เฉพาะ
ผลงานของนักวิชาการ หรือวารสารต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
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รับจ้างไม่ได้ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงมากกว่านี้ และต้องการเพียงแค่จบตามเกณฑ์มาตรฐาน
เท่า นั้ น การมีกิ จ การของตนเองอยู่ แล้ ว ทาให้ ต้ องการใบเบิก ทางทางสั ง คมไม่เห็ นประโยชน์ จาก
การเรียนรู้จากการวิจัย
การว่ า จ้ า งท างานวิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ เพราะมี ค นที่ รู้ จั ก ได้ จ้ า งท างานวิ ท ยานิ พ นธ์
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากที่ ไปจ้างทาวิทยานิพนธ์ เพราะ ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีเวลา เนื่องจากต้องทางาน
ประจา เนื้อหายากเกินความสามารถ ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ความกลัวกังวลในการทาวิทยานิพนธ์
กลั ว ทาออกมาไม่ดี ไม่ถูกต้องตามที่อาจารย์ต้องการ กลั ว ผิดพลาด ล าบาก และที่ส าคัญที่สุ ดคือ
ความขี้เกียจ ที่จะค้นหาข้อมูล และอาจเจอแรงกดดันของครอบครัวหรือคนรอบข้าง เพื่อน ๆ ที่เรียน
ด้วยกัน
ด้านอุปทาน
ในด้า นอุป ทาน การรับ ทาวิจ ัย หรือ วิท ยานิพ นธ์นั้น มีทั้ง แบบเปิด เผยและไม่เ ปิด เผย
แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้ความตั้งใจและทุ่มเทให้กับงานแต่ละชิ้นอย่างจริงจังและมีความ
รอบคอบ แต่เมื่อแลกกับ ผลตอบแทนแล้ว ถือว่าคุ้มค่า บางคนถือเป็นการหารายได้เสริมไปในตัว
โดยมีการกาหนดราคาแตกต่างไปตามสาขาวิช า มหาวิทยาลัยและความเร่งด่ว น เฉลี่ยประมาณ
20,000 - 25,000 บาทต่อ 1 ชิ้นงาน ซึ่งอาจจะเพิ่มหรือลดตามความยากง่ายของหัวข้อวิทยานิพนธ์
รายละเอี ย ดงานก็ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ แรงผลั ก ราคา เช่ น งานบางชิ้ น จ าเป็ น ต้ อ งลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ท า
แบบสอบถาม หรือมีการวิเคราะห์เชิงลึก ก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้นไปอีก
การรับจ้างยังขึ้นอยู่กับเนื้องานและลักษณะของงาน เช่นการคิดแยกแต่ละบทถ้าทาไม่ทา
ทั้งเล่ ม หากเป็น บทก็จะมีร าคาหลั กพัน บาทถึง 15,000 บาท ถ้าเป็นกิจกรรมการวิจัย จะถูกกว่า
วิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 18,000 บาท หากต้องทาแบบสอบถาม ราคา 25,000 - 35,000 บาท
ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ถ้าแต่ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ ก็ต้องพิจารณาความยากง่าย ถ้ามีการวิเคราะห์จะคิดการ
วิ เ คราะห์ และท าแบบสอบถามต่ า งหากไม่ ไ ด้ ร วมในราคานี้ และค่ า มั ด จ าล่ ว งหน้ า จ านวน
5,000 บาท
ผู้ รั บ จ้ า งท าวิ จั ย ทุ ก ท่ า นกล่ า วว่ า การจ้ า งท างานวิ จั ย และวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ม ากขึ้ น จริ ง
ดังสมมุติฐานของการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ ปัจจุบันมีการรับจ้างมากขึ้น พบเห็นง่ายทางออนไลน์
บางท่านมีประสบการณ์ทามาหลายปีมาก มีทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย ผู้รับจ้างส่ว นใหญ่จบปริญญา
โทที่มีประสบการณ์ทาวิทยานิพนธ์เองสมัยเรียน คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทาให้คนอื่น ก็มารับจ้าง
ทาให้รุ่นน้องหรือว่าเพื่อน แต่มีการแนะนากันต่อไปเรื่อย ๆ นักศึกษาส่วนใหญ่เวลามาจ้างทา เขาก็จะ
บอกว่าไม่มีเวลาเป็นส่วนใหญ่ เพราะนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาโท จะทางานไปด้วย จะไม่มีเวลา
มาค้นคว้า หาข้อมูลต่าง ๆ เพราะยุ่งกับงาน มันเลยดูเป็นเรื่องปกติ ที่จะมีผู้สั่งจ้างมากขึ้น กับผู้รับจ้าง
มากขึ้น
การแก้ไขผลงานในแต่ละครั้ง ของผู้รับจ้างทาวิจัยหรือรับทาวิทยานิพนธ์จะมีเงื่อนไข คือ
ผู้ ว่าจ้ างจะต้องส่ งรายละเอีย ดในการแก้ไ ขให้ ของผู้ รับทาวิจัย หรือรับทาวิ ทยานิพนธ์ โดยการส่ ง
รายละเอียดให้แก้ไขในแต่ละครั้ง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากเป็นการโทรคุยเพื่อแจ้ง
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รายละเอีย ดในการแก้ไขผลงานจะไม่ขอรับผิ ดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ รับจ้างแก้ไขให้ ที่อาจจะไม่ตรง
ประเด็นหรืออาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างทาวิจัยจะถือว่าเป็นความประสงค์ของ
ลูกค้าที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขในแต่ละครั้ง
ความรับผิดชอบต่อการทาผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นใหม่จะมีความรับผิดชอบที่ไม่ต่าง
อะไรกับการทาวิจัยหรือทาวิทยานิพนธ์ของชิ้นแรก ที่นามาแก้ไขกับของผู้รับจ้างทาวิจัย เนื่องจากของ
ผู้รับจ้างทาวิจัยจะทาการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งแก้ไข การแนะนาหรือการชี้แนะให้ลูกค้าหรือ
ผู้ ว่าจ้ างสามารถน าผลงานที่ของผู้ รับ จ้างทาวิจัย ช่ว ยทาให้ จ นเสร็จ ซึ่งช่ ว ยให้ ลู กค้า หรือผู้ ว่าจ้า ง
สามารถจบการศึกษาได้
อภิปรายผลการวิจัย
แนวทางการป้องกันและแก้ไขการขยายตัวของผู้รับจ้างทางานวิจัย การรับจ้างงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของวงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย การแก้ปัญหาต้องกลับไป
ศึกษาสาเหตุและช่องโหว่ในการบริหารการศึกษาทั้งระบบ อาจจะมีความจาเป็นต้องกลับไปพิจารณา
หาสาเหตุและหนทางแก้ไขในสามระดับคือ ระดับปรัชญาการศึกษาไทย (และค่านิยมทางสังคม)
ระดับการออกแบบระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญานั้น ๆ และการสร้างกลไกทางนิติธรรม
ทางรัฐศาสตร์และกลไกทางสังคมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ
ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหารากฐานของสังคมไทยด้านการศึกษานี้อธิบายได้ง่าย ๆ ด้วยหลัก
อุ ป สงค์ - อุ ป ทาน ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ในทางอุ ป สงค์ นั้ น คนว่ า จ้ า งต้ อ งการเพี ย ง
เครื่องหมายของ “ความสาเร็จ ” และยินดีจ่ายทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแลกเปลี่ยนที่จะนาไปให้ได้
กระดาษหนึ่งแผ่นที่เป็นตัวแทนของ “ความสาเร็จ” นั้นๆโดยไม่สนใจในเรื่องอื่น ๆ อีกแม้แต่จริยธรรม
หรือจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานของ “ความเป็นบัณฑิต” โดยไม่ต้องกล่าวถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย
การปรั บ แก้ปั ญหาจึงต้องไปแก้ที่การมองการศึกษาเป็นการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
เพื่ อ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น พื้ น ฐานของชี วิ ต ไม่ ใ ช่ ก ารซื้ อ ขาย “ใบปริ ญ ญา” หรื อ การท าการพาณิ ช ย์ กั บ
การศึกษา “การถอยหลังเพื่อเดินหน้า” แบบนี้ตั้งแต่ระดับปรัชญาเป็นการวางรากฐานที่สาคัญเพื่อให้
สังคมไทยเข้าใจความสาคัญของการศึกษาให้ถูกต้องเพื่อจะได้ปรับตัวในระดับอื่น ๆ ต่อไป เช่นการวาง
ระบบการศึกษาและการสร้างกลไกและเครื่องมือมาให้สังคมสามารถบรรลุเป้าหมายได้
เมื่อผู้ว่าจ้างคานวณว่าตนเองจะได้ความพึงพอใจสูงสุดจากการเอาทรัพยากรทางการเงินไป
ซื้อ “ความสาเร็จ” ดังกล่าวได้โดยไม่ผิดจริยธรรมย่อมหมายถึงว่า
(1) ระบบการอบรมเพาะบ่ ม ของการศึ ก ษาไทยล้ ม เหลวลงแล้ ว อย่ า งสิ้ น เชิ ง เพราะ
ตัวบัณฑิต (ปลอม) เองขาดจริยธรรมพื้นฐานของความเป็นบัณฑิตที่ต้องซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น
ต้องแก้ไขในระดับปรัชญาและระดับบุคคล
(2) บุคคลนั้น ๆ ขาดแม้แต่หิริโอตัปปะหรือความเกรงกลัวต่อความชั่วและการกระทาชั่ว
และผลของความชั่วนั้นไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสมกับความเป็นบัณฑิตจอมปลอม ต้องมีการลงโทษให้
เฉียบขาด
(3) สั ง คมไทยก็ จ ะได้ แ ต่ บั ณ ฑิ ต ที่ ข าดคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ต่ อ ตนเองและบุ คคลอื่ น
ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการคอรัปชั่นในสังคมไทย
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การแก้ปัญหาด้านอุปสงค์ที่ได้ผลและยั่งยืนจึงทาได้ไม่ยากและตรงไปตรงมาคือ การฟื้นฟู
คุณธรรมพื้นฐานในตัวบุคคล แต่อาจจะหวังผลได้ไม่มากในบริบทของค่านิยมและการเสื่อมทรามลง
ของจริยธรรมในสังคมในแวดวงการศึกษา แต่การปลุก -ปลูกและฝัง ค่านิยมใหม่ว่า การรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการธารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ตนเองคือการซื่อตรงต่อตนเองและสังคมตั้งแต่ก่อน-ระหว่างและ
หลังการจบการศึกษา เป็นหนทางตรงของการแก้ปัญหานี้ เพราะหากไม่มีซึ่งอุปสงค์แล้วการแลกเปลี่ยน
กับอุปทานย่อมเกิดขึ้นไม่ได้
การจ้ างทาวิทยานิพนธ์ด้ว ยการอ้างการไม่มีเวลา ภาระงานประจา หรือความยากเกิน
ความสามารถ ความกลัวกังวลในการทาวิทยานิพนธ์ว่าจะทาได้ไม่ดี หรือความขี้เกียจ และแรงกดดัน
ของครอบครัวหรือคนรอบข้างมิอาจจะเป็นข้ออ้างได้ เพราะผู้สมัครเข้าเรียนย่อมทราบตั้งแต่ต้นแล้ว
ว่าภาระของการเรียนนั้น ๆ มีอะไรบ้าง
ในด้านอุปทานนั้น แม้ว่าการรับทาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องให้
ได้ผ ลงานระดับ ที่ทาให้คนว่าจ้างสาเร็จ การศึกษาได้ แต่เ ป็นความสาเร็จที่แลกมาด้ว ยจริย ธรรม
ของความเป็น บัณฑิต ราคาค่าจ้างที่สูง ขึ้น เท่าไรย่อมเป็น ค่าวัดระดับจริยธรรมที่ตกต่าลงเท่านั้น
เงิน ที่ได้จ ากการรับ จ้างย่อมเป็น “เงิน บาป” หรือแรงจูงใจที่แปดเปื้อนไปด้ว ยมลทินย่อมยากจะ
สร้างความสุขและความพึงพอใจที่เ ยือกเย็นแก่ผู้ใดไม่ แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งฉุดถ่วงให้ผู้รับลงสู่อุบาย
เมื่อมีคนจ้าง-มีค นรับ จ้างย่อมหมายความว่าเกิดตลาดและเปลี่ยนระหว่างเงินทองกับ
เล่ม วิจ ัย หรือ วิท ยานิพ นธ์แ ล้ว แม้ว ่า จะเป็น ตลาดตลาดผิด กฎหมาย แต่เ ราก็มิอ าจจะปฏิเ สธ
การเกิด ขึ ้น และการด ารงอยู ่ข องตลาดมืด นี ้ ค่า นิย มใน “ความส าเร็จ ” จอมปลอมเป็น พลัง
ขับ เคลื ่อ นฝ่า ยอุป สงค์ใ นขณะที่แ รงจูง ใจคือ ปัจ จัย กาหนดพฤติก รรมของผู ้ร ับ จ้า งในตลาดผิด
กฎหมายนี้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องมุ่งไปสู่การควบคุม (Regulate) ปัจจัยทั้งสองด้านและการเพิ่ม
ความเข้มงวดในการทาลายตลาดผิดกฎหมาย นั้นเสีย การดารงอยู่ของตลาดผิดกฎหมายย่อมเป็น
หลักฐานเชิงประจัก ษ์ที่บ อกว่าการควบคุมยังไม่ได้ผ ล การปรับแก้ร ะเบียบกฎหมายจึง เป็นเรื่อ ง
จาเป็นอย่างยิ่ง ลาพังกติกาตามมติของที่ประชุมอธิการบดีย่อมไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา
อีกประการหนึ่งที่สาคัญ คือ ระบบควบคุม ดูแลปัญหา การเรียนการสอนในวิชาวิธีวิจัย
มักจะมีการเน้น ย้าเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ให้ความสาคัญกับการเคารพผู้ให้
ข้อมูล /และสัตว์ที่ถูกใช้ในการวิจัย ข้อห้ามการทดลองในมนุษย์ การเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง
การรักษาความลับ การเคารพผลงาน ฯลฯ เป็นต้น สิ่ งเหล่านี้นอกจากจะมุ่งให้นักวิจัยตระหนัก
และแสดงออกมาในกระบวนการวิจัย ให้ยึด ถือ เป็น หลัก การที่สาคัญ หากนัก วิจัย ตระหนัก และ
มีความสานึกปัญหาด้านอุปสงค์ที่กล่าวมาแล้วจะหมดไป
แต่ส ัง คมยัง มีก ลไกอื่น ๆ ในการบริห ารจัด การการวิจัย เช่น การใช้เ ทคโนโลยีที่ม า
ตรวจจับ การลอกผลงานเป็นการแก้ปลายเหตุที่จาเป็นแต่ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เพราะเป็น เพีย งเครื่องมือเฉพาะที่ต้องมีการใช้มาตรการอื่นร่ว มด้ว ยเช่นการสอบปากเปล่าโดยมี
คณะกรรมการอิส ระจากภายนอกมามีส่ว นร่ว มในการสอบแต่ต้อ งเป็น การได้ม าซึ่ง กรรมการที่
ปราศจากอคติห รือ เลือ กปฏิบ ัต ิจ ริง ๆ ไม่ใ ช่เ พราะเป็น คนรู ้จ ัก คุ ้น เคย การท าอย่า งรัด กุม
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ประกอบด้ว ยจิต เมตตาของความเป็น ครูป ราศจากอคติจ ึง จะได้ผ ลในเชิง ป้อ งปรามและการ
แก้ปัญหา ประเด็นสุดท้ายนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษาที่จะต้องจัดทาให้เป็น
ระบบ ความบกพร่อง อีกทั้ง อาจจะกลายเป็นการเปิดโอกาสซ้าเติมปัญหาการจ้างและรับจ้างทา
วิทยานิพนธ์
จากที่กล่าวมาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ แสงเรณู บุญทัน ดอกไธสง และ
สุวรรณิน คณานุวัฒน์ (2559) ศึกษาผลกระทบการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่งผลกระทบต่อองค์กร เป็นการสูญเสีย
งบประมาณเพื่ อแลกกั บ การได้ บุ ค ลากรที่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ เกิด ปั ญ หาภาวะคนล้ น งาน
ความขัดแย้งในองค์การระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อภาวะความเครียด
ขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดความทุ่มเท ขาดความกระตือรือร้น ขาดการพัฒนาตนเอง
ขาดความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร และส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ น าไปสู่ ก ารทุจ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ เ งิ น หรื อ
ค่าตอบแทนอื่น และมีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ขาดการมีส่วนร่วม ขาดความโปร่งใสและความเสมอภาค และยังสอดคล้องกับ
ส่วนทางเรื่องของจรรยาบรรณนักวิจัยบัณฑิตศึกษา จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อจรรยาบรรณ
นั กวิจั ย ของนั กศึกษาระดับ บั ณฑิต ศึกษาสถานอุดมศึก ษาเอกชน ในการทาวิจั ยโดยใช้ข้อ มูล เท็ จ
ในการยืนยันทฤษฏี หรือสมมติฐานเพื่อหลอกเอาเงินสนับสนนุการวิจัยจากรัฐ และสรุปผลการวิจัยที่
บิดเบือนไปจากความเป็นจริงและการอ้างเอาผลงานคนอื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกัน ในเรื่อง
ของจรรยาบรรณในการทาวิจัยปัญหาในการว่าจ้างรับทาวิทยานิพนธ์เพื่อให้จบการศึกษาตามหลักสูตร
ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่กลับเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขมาเป็นเวลานาน
จะเห็นว่าเมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ทาให้ส่งผลวงการธุรกิจการศึกษาแพร่ขยายสู่กว้างขึ้นและยิ่งได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มนักศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ ทางด้านมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเครื่องตรวจจับการปลอมแปลงวิทยานิพนธ์ แต่ผลที่ได้ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร การสร้างบทลงโทษสาหรับผู้กระทาความผิ ดเพื่อให้เกรงกลัวนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่ทาร่วมกันได้ คือการ “สร้างจิตสานึกทางการศึกษา” ให้เกิดแก่นิสิต
นักศึกษาทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิตผลงานด้วยความรู้ความสามารถ
ของตนเอง
กล่าวโดยสรุป การแก้ปัญหานี้จาเป็นต้องทาให้สี่ฝ่ายคือ ตัวผู้เรียนที่เป็นผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างที่
ได้ รั บ แรงจู ง ใจมาจากค่ า ตอบแทน ผู้ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ก ากั บ ระบบและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
สถาบันการศึกษาที่ต้องธารงหลักจริยธรรมของการศึกษาให้ถูกต้องรัดกุม
ข้อเสนอแนะ
ปั ญหาในการจ้ างรั บ ทางานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อให้ จบการศึกษาตามหลั กสู ตรนั้ น
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีโท และปริญญาเอก ไม่ใช่เรื่องใหม่ในปัจจุบัน แต่มีความชัดเจนว่าเป็น
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ปัญหาที่ต้องทาการแก้ไขมา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว และ
รัฐบาลได้กาหนดโมเดล Thailand 4.0 โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศไทย ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ นั้น
1. มหาวิทยาลัย ทุกแห่ง จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตคนที่มีคุณภาพออกมา
สู่สังคม เพราะแต่ละสถาบันต่างก็มีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังที่จะผลิตนิสิตหรือนักศึกษาที่จบจากสถาบัน
ของตนเองเป็ น ผู้ มีความรู้ และความสามารถ มีการดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่สั งคม มีความ
ภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่สถาบันนั้น ๆ สืบต่อไป ด้ว ยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
จึงต้องให้ความสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร คิดค้นและวางแผนระบบการศึกษาใหม่ ๆ ให้แก่นิสิต
หรือนักศึกษาในสถาบันให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกันนี้จักต้องปลูกฝัง
จริยธรรมของบัณฑิตให้เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของนักศึกษาให้ได้
2. มหาวิทยาลัยเองต้องทาการเข้มงวด อาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจงานบัณฑิตนักศึกษา
และเพิ่มบทลงโทษสาหรับผู้กระทาความผิดเพื่อให้เกรงกลัว นอกเหนือจากการสร้างจิตสานึกทาง
การศึกษา ให้เกิดแก่บัณฑิตนักศึกษาทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิต
ผลงานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง
3. แต่ละสถาบันมีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงป้องกัน ป้องปรามและแก้ไขปัญหาและ
ดาเนินงานอย่างจริงจังโดยบัณฑิตศึกษา ด้วยการประกาศและดาเนินงานอย่างชัดเจนให้เป็นไปตาม
ประกาศ
4. ให้ มี ก ารยกร่ า งกฎหมายหรื อ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บที่ มี อ ยู่ ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งท าวิ จั ย และ
วิทยานิพนธ์ หรือออกระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือกฎกระทรวงโดยอาจจะจัดให้มีรางวัลนาจับหรือ
ชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของการจัดการกับปัญหา
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในการการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา เรื่อง จริยาธรรม และจรรยาบรรณของบัณฑิต
ต่อการจ้างทางานวิจัย และวิทยานิพจน์
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