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บทคัดย่อ
ในอดีตที่ผ่านมาองค์กรวิช าชีพมีอิส ระอย่างยิ่ง ในการกากับดูแลการจัดการศึกษาของหลัก สูตรวิช าชีพต่าง ๆ
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยมุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพเหล่านี้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองเมื่อ
ส าเร็จ การศึ กษาตามที่อ งค์กรวิ ช าชีพ กาหนด อย่ างไรก็ตามมาตรา 40 วรรค 2 ของรัฐ ธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ. 2560 กอปรกับมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กาหนดห้ามมิให้องค์กรวิชาชีพออกข้อบังคับ
หรือหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทการกากับดูแลการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพที่มีต่อหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาก่อน
และหลังบทบัญญัติตามมาตรา 40 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ 2) ศึกษาขอบเขต
องค์กรวิชาชีพที่มีต่อการกากับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรวิชาชีพภายใต้ มาตรา 40 วรรค 2
ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จ ากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง ลึก
ผู้บริหารคณะที่มีหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ พบว่า ผู้บริหารคณะฯ เห็นว่า
การกากับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรวิชาชีพนั้นยังมีความจาเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามองค์กร
วิชาชีพควรปรับเป้าหมายการกากับดูแลโดยเน้นที่ การเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างยั่งยืนมากกว่าเน้น การกากับดูแลกระบวนการ
การจัดการหลักสูตร โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการกากับดูแล
การจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นว่าหากองค์กร
วิชาชีพปรับเปลี่ยนแนวทางการกากับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางนี้แล้ว แม้องค์กร
วิชาชีพออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์มากากับดูแล ก็ถือว่าไม่มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
คาสาคัญ: การสร้างคุณค่าร่วมกัน, สถาบันอุดมศึกษา, องค์กรวิชาชีพ, การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Abstract
In the past, professional organizations were extremely free to take control over the educational
management of various professional programs in higher education institutions, with the aim of providing
graduates who graduated from these professional programs to be competent and qualified as required by
professional bodies when completing their studies. However, Section 40, paragraph 2 of the Constitution of
the Kingdom of Thailand BE 2560, together with Section 16 of the Higher Education Act, BE 2562, prohibits
professional organizations from issuing regulations or rules that were characterized by interference in
____________________________________________________________________________________________
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educational management of higher education institutions. This qualitative research aimed to: 1) investigate
the roles of educational management of professional organizations were in various professional courses in
higher education institutions before and after the provision of Section 4 0 , paragraph 2 of the Constitution
of the Kingdom of Thailand BE 2 5 6 0 is effective, 2) investigate the scope of the current collaboration
approaches between professional organizations and the higher education institutions as well as provide
some additional suggestions supervision on various professional courses in higher education institutions will
be impacted after the enactment of section 40, paragraph 2 of the Constitution of the Kingdom of Thailand
BE 2 5 6 0 . Based on the data gathered through in-depth interviews with executives of various professional
courses in higher education institutions and administrators of various professional organizations, it was found
that they viewed that supervision of professional courses in higher education institutions of the professional
organization by professional organizations is still very necessary. However, professional bodies should adjust
their goals of supervision by focusing on creating sustainable learning for students rather than focusing on
the process of course management by using a learner-centered and collective decision approach. By doing
so, this is considered to be the new paradigm of governance for educational management of professional
organizations under the Constitution of the Kingdom of Thailand 2017. All participants agreed that not with
standing guidelines or regulations issued by the professional organizations for supervising professional
courses in higher education institutions, if in line with this direction of the new paradigm, they were
considered to be not interfering with the educational management of higher education institutions.
Keywords : co-creation; higher education; professional organization, 21st century learning
บทนา
ความร่วมมือกัน ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่
ทาให้องค์กรเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือมี ปฏิสัมพันธ์ กับ
พันธมิตรอื่นได้ (Rege, Telle, 2004) อย่างไรก็ดีหากมีคู่แข่ง
ขันหรือผู้เคยขัดแย้งกันได้มีความร่วมมือกันนั้น ย่อมส่งผลให้
น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ดี ม ากขึ้ น (Peng, Pike,
Yang& Roos 2012) เช่นเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพย่อมที่จะมีการร่ วมมือระหว่างกันเป็นประจา
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจกันอันส่ งผล
ให้คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปรียบเทียบ
จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ทาหน้าที่ในการผลิ ตนักศึกษา
องค์กรวิชาชีพเปรียบเสมือนรับนักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษา
แล้ ว (สุ ภั ท ร บุ ญ ส่ ง , 2560) เห็ น ได้ ว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาย่อมที่จะมีการร่วมมือ
กันเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
องค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริม
วิช าชีพของตนทั้ ง ในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาวิช าชีพ
การทาวิจัย การให้คารับรอง ควบคุม มาตรฐาน การแนะนา
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ การพัฒนาความเป็น
ผู้นา และการส่งเสริมด้านการเมือง แต่มีงานวิจัยไม่มากนักที่
ศึกษาให้เข้าใจ ชัดเจนถึง การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่า ง
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องค์ กรวิ ช าชี พและผู้อ ยู่ในแวดวงวิ ช าชี พและผู้ที่ อยู่ใ นวง
ราชการที่ชั ดเจนโดย ผู้ที่ ทางานราชการส่วนใหญ่ จะอยู่
ภายใต้องค์กรวิชาชีพใดองค์กรวิชาชีพหนึ่ง Mosher (1982)
ได้จัดกลุ่มองค์กรวิชาชีพไว้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1
เป็นวิชาชีพและทางานในทุกภาคส่วน เช่น กฎหมายและ
วิศวกร และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่อยู่ในภาครัฐเช่น นิติกร ถือ
ได้ว่าเป็นกลุ่มการบริหารภาครัฐ การจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
เป็ น การจั ด ตั้ง เพื่ อควบคุม มาตรฐาน คุ ณ ภาพและรั ก ษา
ผลประโยชน์ข องสมาชิกซึ่ง ประกอบวิช าชี พเดียวกัน อั น
เนื่องมาจากมีบุคคลประกอบอาชีพเดียวกันเป็นจานวนมาก
อาจท าเกิ ด ความเห็ น แก่ ตั ว ได้ แ ละส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด ความ
เสียหายแก่วิชาชีพของตนได้ ดังนั้นจึงทาให้เกิดแนวความคิด
ในการที่ให้ผู้ประกอบวิช าชีพเดียวกันเข้ามารักษาคุณภาพ
หรือมาตรฐานของตนไว้ (จิตติ ติงศภัทิย์ , 2560) โดยมีการ
กาหนดหลักสูตรที่ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษาให้
มีคุณภาพ (นัยนา บุญหล้า, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 2561)
แต่อย่างไรก็ดีหากมองในมุมของความสัมพันธ์เชิงบทบาท
ขององค์กรวิชาชีพที่มีต่อสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรวิชาชีพได้มีส่วนร่วมในการ
เข้ า มาจั ด การระบบการศึ ก ษาของระบบการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา เช่น ในส่วนของสภาทนายความเรื่องหลักสูตร
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ต้องมีโ ครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระของรายวิช าไม่
น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หรือส่ วนเรื่องของคณาจารย์นั้ น
หากเป็ น สถาบัน ที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคควรจัด พิ จ ารณาหา
อาจารย์ พิ เ ศษจากส่ ว นกลางไปเป็ น ผู้ บ รรยายด้ ว ย
นอกเหนือจากอาจารย์พิเศษในส่วนท้องถิ่น เป็นต้น แต่ ใน
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2560
มาตรา 40 วรรคสามนั้นไว้บัญญัติว่า “การตรากฎหมายเพื่อ
จัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะ
เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ หรื อ ก้ า วก่ า ยการจั ด การศึ ก ษา
สถาบันการศึกษา” และในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ ใน
รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติที่กล่าวถึง การที่ห้ามมิ
ให้ องค์ก รวิช าชี พเข้ ามาเลื อกปฏิ บัติ ห รือ ก้า วก่ า ยการจั ด
การศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งหากมองเรื่องเจตนารมณ์
ของมาตราดั ง กล่ า ว เป็ น ความต้ อ งการของภาครั ฐ ที่ ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระจากองค์กรวิชาชีพ คือให้
องค์ก รวิ ช าชีพ มีห น้า ที่เ พีย งประเมิน ความรู้ ทัก ษะ และ
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
เพื่อประกอบอาชีพที่สภาวิชาชีพนั้นควบคุมอยู่ (รายงานของ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562)
โดยจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนมีรัฐธรรมนูญ 2560 และ
ก่อนมีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ยังไม่ ได้มีการบัญญัติถึง
เรื่องการเข้าควบคุมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทาโดยองค์กรวิชาชีพ
ส่งผลให้องค์กรวิชาชีพนั้นสามารถเป็นองค์กรอิสระที่สามารถ
กากับดูแลตนเองได้ (Self Regulated Organization) และเข้าไป
ร่วมกากับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความเป็นอันหนึ่ง
อันเดี ยวกันของผู้ ประกอบวิชาชีพ และยังเป็ นประโยชน์ แก่
อาชีพ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
การร่วมมือ คือ การสื่อสารก่อให้เกิดความคิด
ความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้กิจกรรม
บรรลุ เ ป้ า หมาย ไม่ เ กิ ด ความซ้ าซ้ อ น ความขั ด แย้ ง กั น
(รัตนาภรณ์ ศรีพยัค ฆ์, 2553) ผู้ส่ง สารต้องการจะอธิบาย
หากผู้ที่ส่งสารนั้นได้การสื่อสารกับผู้รับสารเป็นประจาย่อม
ทาให้ ผู้รั บสารเกิด ความผู ก พั นกั น และมี ค วามร่ วมมือ กั น
(สุพิชญา เลิศประภานนท์, กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2559) โดย
การร่วมมือกันนั้น Koai, Ferreira, & Fredericks (2017).ได้
ทาการศึก ษาความร่วมมื อ สามารถแบ่ง ออกได้ 3 ระดั บ
ด้วยกันกล่าว คือ 1. การร่วมมือกันในระดับที่เป็นทางการ
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2. การร่วมมือกันในระดับกึ่งเป็นทางการ 3. การร่วมมือกัน
ในระดับที่ไม่เป็นทางการ โดยการร่วมมือจะขึ้นอยู่ในระดับ
ใดนั้นย่อมเกิดจากเหตุได้หลายปัจจัย เช่น สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง (Heifetz, 2012) ที่ถือว่าเป็นปัจจัยทาให้เกิดความ
ร่วมมือในระดับต่าง ๆ
คาถามการวิจัย
บทบาทขององค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา
ก่อนและหลัง ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา
40 วรรคสามเป็ น อย่ า งไร อี ก ทั้ ง ลั ก ษณะความร่ ว มมื อ
ระหว่างองค์กรวิช าชีพ และสถาบัน อุดมศึกษาในปัจ จุบั น
มีรูปแบบเป็นไปในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึ กษาบทบาทขององค์ กรวิ ชา ชี พแล ะ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ก่ อ นและหลั ง จากมี ก ารประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ มาตรา 40 วรรคสาม
2. ศึกษาขอบเขตความร่วมมือระหว่างองค์กร
วิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน พร้อมข้อเสนอแนะ
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษา
โดยศึกษาสถานภาพและบทบาทขอบเขตความร่วมมือของ
องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธกี ารศึกษาข้อมูล
เชิง เอกสารน ามาวิเ คราะห์ ส ถานการณ์และเปรีย บเทีย บ
การศึกษาบทบาทของความร่วมมือและสถาบันอุดมศึกษา
ก่อนและหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ และได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้กลุ่มเป้าหมายภายใต้ วิธีการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ใ ห้ข้ อมู ล หลัก (key informants) คือ ผู้บริหาร คณะ
นิติศาสตร์ และผู้บริหารของขององค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภา
ทนายความ และเนติบัณฑิตยสภา เก็บรวบรวมข้อมูล จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)และเครื่องมือ
วิจัยแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูล จากการศึกษาเอกสารนามาจัดหมวดหมู่
เพื่อสังเคราะห์ประมวลองค์ความรู้ด้านสภาพความร่วมมือ
ของสภาวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา จากนั้นนาประเด็น
สาคัญจากข้อมูลที่ได้มาเป็นกรอบพัฒนาเครื่องมือสัมภาษณ์
กลุ่ ม เป้ า หมาย ข้ อ สนเทศจากการที่ ไ ด้ สั ม ภาษณ์ ถู ก มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) สรุปได้ดังต่อไปนี้
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1) บท บา ท ขอ งองค์ กรวิ ชา ชี พแ ละ
สถาบันอุดมศึกษาโดย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร พบว่า
ในส่ วนของบทบาทองค์ก รวิ ช าชีพ ทนายความนั้น มี ส่ว น
สาคัญในด้านการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์และผู้ประกอบ
อาชี พ ทางกฎหมาย (พระราชบั ญ ญั ติ เ นติ บั ณ ฑิ ต ยสภา
พ.ศ. 2507, พระราชบั ญ ญั ติ ท นายความ พ.ศ. 2528)
อีกทั้ง มีหน้าที่ในการพิจ ารณามาตรฐานปริญญานิติศ าสตร
บัณ ฑิต เพื่ อ ทาให้ มี โ ครงสร้า งหลั กสู ตรและเนื้ อ หาสาระ
ครบถ้วนตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ตามวิชาชีพที่ได้กาหนดไว้
(มติคณะกรรมการอานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครั้งที่
305, 2554) ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจทาให้นักศึกษาถูกตัดสิทธิบาง
ประการ เช่น ผลการประชุมคณะกรรมการ ตุล าการศาล
ยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 15/2558 มีมติ "ไม่รับรอง" ปริญญา
โททางกฎหมายปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการสมัค รทดสอบความรู้เพื่อ
บรรจุเป็นข้าราชการตุล าการในตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ส านักคณะกรรมการตุล าการศาล
ยุติธรรม, 2558) จึงเห็นได้ว่าทาให้เสียสิทธิในการสมัค ร
สอบเป็นผู้พิพากษาอันเนื่องมาจากหลักสูตรยัง มิได้มีการ
รับรองจากหน่วยงานองค์กรวิช าชีพ ทางกฎหมาย ในส่วน
ของบทบาทของสถาบันอุดมศึกษานั้นสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของสังคม ประเทศ อันเนื่องมาจาก ถือ
ได้ว่าเป็นแหล่ง ทาหน้าที่ในเชิง บทบาท สัญญาลักษณ์ทาง
ปั ญ ญาหรื อ ความเจริ ญ ทางด้ า นความคิ ด อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ (จรัส สุวรรณเวลา, 2540) และในส่วนของคณะ
นิติศ าสตร์จ ะต้องมีการปฏิบัติตาม มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ
ปริญญาตรี สาขานิติศ าสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ. 1) ถือเป็น
กรอบเพื่อให้ ส ถาบั นอุดมศึกษานาไปจัดทาหลักสู ตรหรื อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่า มีประเด็นสาคัญให้เห็นว่า บทบาทและสภาพ
ความร่วมมือของทั้งสององค์กรว่า โดยจะมุ่งให้ความสาคัญ
กับองค์กรที่ตนได้จัดตั้งเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน
ของการประกอบอาชีพของตนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ไม่ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนั้นประพฤติตนไปในทาง
ที่ไม่สุจริตอัน เป็นการทาลายวิช าชีพซึ่ง ถือเป็นจุดเด่นของ
องค์กรวิช าชีพ “...การส่งเสริมจริยธรรมหรือ มาตรฐาน
คุณธรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพนั้น จะต้องมีองค์กรมา

ทาหน้า ที่ควบคุม จึงถือได้ว่า เป็นหน้าที่อ งค์กรวิชาชีพ ที่
เข้า ไปควบคุมจริยธรรม คุณธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ทาให้เกิดเสื่อมเสีย ...” (ผู้บริหารจากเนติบัณฑิต
สภา, 24 มิ ถุ น ายน 2562) “พร้ อ มทั้ ง นี้ ก ารวั ด ผลขึ้ น
ทะเบียนเป็นทนายความ (ผู้ประกอบวิชาชีพ) มีการวัดผล
ในเรื่อ งคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ท าการสอบด้ว ย”
(ผู้บริหารจากสภาทนายความ, 24 มิถุนายน 2562)
สถาบันอุดมศึกษาได้จัดบริการทางเป็น
การศึกษาโดยให้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่กว้างกว่าการศึกษา
ในองค์กรสภาวิชาชีพ “โดยสถาบันอุดมศึกษาจะมีหลักสูตร
ในการสอนทั้งทางด้านหลักการ ทฤษฎี และในเชิงคุณค่า
ของศาสตร์” (ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
28 พฤษภาคม 2562) ส่วนแรกนั้นคือ การศึกษาในหลักการ
ของศาสตร์ เป็นการศึกษาในเชิงภาคปฏิบัติของศาสตร์ที่ได้
ศึกษาหากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาสามารถที่จะประกอบ
อาชี พ ได้ ส่ ว นต่ อ มาเป็ น การศึ ก ษาในเชิ ง ทฤษฎี เป็ น
การศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ของศาสตร์ที่ได้ศึกษาโดยเพื่อเป็น
การเพิ่ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การของศาสตร์ ที่ ไ ด้
ทาการศึกษา เช่น การศึกษาความเป็นมาในแง่มุมเชิงประวิติ
ศาสตร์ หรือศึกษาเหตุผลเบื้อหลัง ของการองค์กรวิช าชีพ
ส่วนสุดท้ายเป็นการศึกษาในเชิงคุณค่า การที่นักศึกษานั้น
สามารถที่จะเปรียบเทียบในทางปรัชญาเหตุผลเบื้องหลังของ
การปฏิบัติได้เพื่อสามารถทาให้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ หาก
สังคมมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ทิศทางของสถานะขององค์กรวิชาชีพ
และสถาบันอุดมศึกษาก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560
การวิเ คราะห์ข้อ มูลเชิงเอกสาร ทราบได้ว่า แนวคิดการ
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพสามารถแบ่งได้ สามประการ กล่าวคือ
เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ในการรับผิดชอบผู้ที่เป็นสมาชิก และ
เป็นผู้ค วบคุมวินัยแก่ผู้มีใบประกอบวิช าชีพที่ตนเองนั้นได้
อนุญาตให้ใบกระกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพมีอานาจอยู่เหนือ
ผู้เป็นสมาชิกในการออกกฎหรือระเบียบแม้จะมีสมาชิกจะไม่
เห็นด้วยกับข้อบังคับที่ออกมา (พนิดา พงศ์สุวรรณ, 2551)
องค์กรวิชาชีพจะต้องมีลักษณะเป็นการให้บริ การสาธารณะ
อันเป็นการสนองความต้องของประชาชนโดยภาพรวมอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชน (จิตติ ติงศภัทิย์ , 2550)
โดยองค์กรวิชาชีพทนายความได้มีการก่อตั้งตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2528 จึงทาให้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้บัญญัติ
ไว้นั้น ส่งผลให้มีฐานะเป็นนิติบุค คลตามข้อบัญญัติซึ่ง เป็น
องค์ ป ระกอบที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง สถานะขององค์ ก รวิ ช าชี พ และ
สถาบันอุดมศึกษาก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และ
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พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 ที่สามารถออกกฎ เกณฑ์
ในการบังคับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติได้
สถาบันอุดมศึกษานั้น ถือว่าเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2557) เนื่องมาจาก
มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห้ อ านาจในการบริ ห ารจั ด การดู แ ล
ตนเองได้ อีกทั้งจะต้องมีการปฏิบัติตาม มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้บัญญัติโ ดยพระราชบัญญัติ
การการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 2542 อี ก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หากมี ก ารสอนในศาสตร์ ที่ มี อ งค์ ก ร
วิช าชีพเข้ามาควบคุม ก็จ ะต้องปฏิบัติต ามองค์กรวิช าชี พ
ดังกล่าว เนื่องจากต้องการเป็นทีย่ อมรับทั้งทางด้านวิชาการ
และด้านองค์ความรู้ด้านปฏิบัติขององค์กรวิช าชีพ (สุภัทร
บุญส่ง, 2560).อันส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันได้
มาตรฐาน
วิเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิง
ลึก พบว่า มีประเด็นสาคัญองค์กรวิชาชีพ ในเรื่องของการ
ออกข้อ บั ญญั ติ ในการขอเทีย บมาตรฐานการศึ ก ษาของ
ผู้ ส อบไล่ ไ ด้ ป ริ ญ ญาตรี ส าขานิ ติ ศ าสตร์ “...การก าหนด
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพ
ของวิชาชีพให้มีคุณภาพและให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน
มาตรฐานวิ ช าชี พ ...” (ผู้ บริ ห ารจากเนติ บั ณ ฑิ ตสภา, 24
มิถุนายน 2562) โดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
ผู้ ส อบไล่ ไ ด้ ป ริ ญ ญาตรี ส าขานิ ติ ศ าสตร์ “การรั บ รอง
ตรวจสอบเพียงจากเนติบัณฑิตสภามีเพียงการตรวจสอบ
ตามข้อกาหนดเพียงครั้งเดียวคือตั้งแต่มีการขออนุมัติ ใ น
ครั้งแรกของการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพ”
(ผู้บ ริห ารจากเนติ บัณ ฑิต สภา, 24 มิ ถุน ายน 2562) โดย
หลักเกณฑ์ดัง นี้ใช้ส ภาทนายความมีมาตรฐานเดียวกันกับ
เนติบัณฑิตสภา “หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันอุดมศึกษา
ใช่เกณฑ์เดียวกันกับเนติบัณฑิตสภาอันเนื่องมาจาก เนติ
บัณฑิต สภานั้นได้มีก ารก่ อ ตั้งมาก่อ นสภาทนายความ”
(ผู้บริหารจากสภาทนายความ, 24 มิถุนายน 2562) ซึ่งจะ
เห็ น ได้ว่ า เป็ น การเข้ า ไปตรวจสอบมาตรฐานในสถาบั น
อุดมศึกษาเพียงครั้งเดียว
สถาบันอุดมศึกษา ได้มีการปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ “การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ขององค์กรวิชาชีพเพื่อเป็นการปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นกรอบ
ในการทางานให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพราะว่าเหมือนว่า
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปจะต้องมีโอกาสเข้าถึงวิชาชีพ
ได้มิใช่สาเร็จการศึกษาไปแล้วไม่สามารถเข้าไปสู่องค์กร
วิชาชีพ ได้ อย่ างไรก็ ดีนักศึกษาที่ไม่ ได้เลือ กเข้าสู่ องค์กร
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วิช าชีพ นั้ น ก็มี โ อกาสไปสู่ อ าชีพ อื่ น ได้ ” (ผู้บ ริ ห ารคณะ
นิติศ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 พฤษภาคม 2562)
การร่วมมือกันขององค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาก่อน
ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ 2560 และพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
อุดมศึกษา 2562 เห็นได้ว่า บทบาทของระหว่างสององค์กร
ก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนต้องการ
3) ทิศทางของสถานะขององค์กรวิชาชีพและ
สถาบันอุดมศึกษาหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร โดยค้น
พบว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา (2562) ได้มีการขยายความเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติไว้ซึ่ง สามารถให้เหตุผ ลว่า การบัญญัติกฎหมาย
ดังกล่าวออกมานี้เพื่อ ให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระ
จากองค์ ก รวิ ช าชี พ คื อ ให้ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ มี ห น้ า ที่ เ พี ย ง
ประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะในการประกอบ
วิชาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพที่สภา
วิชาชีพนั้นควบคุมอยู่ อีกทั้งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์สาคัญที่
ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระทางวิชาการ
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการอีกทั้งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีการพัฒนาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี 7 สิงหาคม 2561)
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่า องค์กรวิชาชีพ ได้มีการปฏิบัติที่ไม่ถือเป็นการก้าวก่าย
สถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้ว “ไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย เพียงแต่
เข้าไปกากับดูแลให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถทา
ให้ นั ก ศึ ก ษา จบไปแล้ ว มี ง านท าได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ”
(ผู้ บ ริ ห ารจากสภาทนายความ, 24 มิ ถุ น ายน 2562)
อีกทั้ง การร่วมกันกาหนดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
ถือได้ว่าเป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่กฎหมายได้ให้
อานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรวิชาชีพและไม่เป็น
การขั ด ต่ อ หลั ก ความเป็ น อิ ส ระของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
“การกาหมดมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เป็ น การกระท าตามกฎหมายให้ อ านาจ ซึ่ ง เป็ น สิ ท ธิ
ขั้ นพื้ นฐานที่ อ งค์ กรวิ ชาชี พ สามารถที่ จะกระท าได้ แ ละ
ถื อ ได้ ว่ า ไม่ เ ป็ นการขั ด ต่ อ หลั กการความเป็ น อิ สระของ
สถาบันอุดมศึกษาเนื่องมาจากความเป็นอิสระนั้นจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมายเดียวกันกับหลักปฏิบัติทั่วไป”
(ผู้บริหารจากเนติบัณฑิตสภา, 24 มิถุนายน 2562) จะเห็นได้
ว่ากรอบการทางานขององค์กรวิชาชีพภายหลังที่มีการประกาศ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563
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ใช้กฎหมายนั้น ยังสามารถที่จะเข้าไปร่วมกาหนดหลักเกณฑ์
ได้อันเนื่องมาจากเป็นสิทธิตามกฎหมายและเป็นหน้าที่อันพึ่ง
กระทา
สถาบันอุดมศึกษา เห็นได้ว่าปัจจุบันองค์
วิชาชีพนั้นได้มีการกาหนดมาตรฐาน เป็นเพียงข้อกาหนดขั้น
ต่าให้แก่ ส ถาบันอุ ดมศึกษาปฏิบัติเ ท่านั้น “...การกาหนด
มาตรฐานโดยองค์กรวิชาชีพ ถือได้ว่าเป็นเพียงการกาหนด
มาตรฐานขั้ นต่าให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหากไม่มีการ
กาหนดมาตรฐานอาจทาให้วิชาชีพต่าง ๆ เกิดผลเสีย ไม่มี
มาตรฐานทาให้บุคคลที่ประกอบวิชาชีพนั้นไม่มีคุณภาพ...”
(ผู้ บ ริ ห ารคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น , 28
พฤษภาคม 2562) โดยการออกกฎหมายมิ ได้ขั ดต่อ หลั ก
ความอิส ระของสถาบั นอุดมศึกษา อีกทั้ง เป็นเป็นสิทธิ โ ดย
ชอบด้วยกฎหมายที่องค์กรวิช าชีพมีอานาจในการกาหนด
หลักเกณฑ์ “...ความเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าเป็นการ
ทาตามอาเภอใจ ดังนั้นมหาวิท ยาลัยจะต้องผลิตบัณฑิต
ตามตลาดแรงงานหนึ่งในนั้นของตลาดแรงงานคือองค์กร
วิชาชีพ เปรียบเสมือนเป็นกุญแจเข้าไปสู่องค์กรวิชาชีพได้
องค์กรวิชาชีพหรือตลาดแรงงาน โดยหลักพื้นฐานมีสิทธิ์ที่
จะก าหนดเพราะเป็ น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ ต้ อ งการ แต่
อย่า งไรก็ตามคณะนิติศาสตร์ก็ใช่จะผลิตแต่ บัณฑิตเข้า สู่
วิชาชีพอย่างเดียวเท่านั้น ยังมองถึงวิชาชีพที่นักศึกษานั้น
มีสิท ธิเ ข้าไปมีส่ว นร่ว มอยู่ด้วยเป็นไปได้เพื่อ เป็นการหา
โอกาสอื่ น ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา” (ผู้ บ ริ ห ารคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 พฤษภาคม 2562) แต่อย่างไรก็ดี
การที่องค์กรวิช าชีพเข้ามากาหนดหลักเกณฑ์บ้างประการ
ทาให้ส ถาบันอุดมศึกษาไม่ส ามารถที่จะพัฒนาองค์กรของ
ตัว เองได้บ้ างประการ “องค์ก รวิ ชาชีพ นั้น บางที เ ข้ า มา
กาหนดรู ปแบบแผนตายตั ว อั นท าให้ ไ ม่ เ กิดการพั ฒ นา
เกิดขึ้นได้ เห็นได้ชัดจาก เช่น ในบางทีรูปแบบการเรียนการ
สอน ยังต้องใช้วิธีการบรรยายโดยใช้คาพิพากษาฎีกาเป็น
หลักอยู่ ” (ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
28 พฤษภาคม 2562) จะเห็นได้ว่าภายหลังการประการใช้
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษายังคงปฏิบัติ
ตามกรอบขององค์กรวิชาชีพ อันเนื่องมาจากถือได้ว่ าเป็น
หลักในการปฏิบัติการทางาน
4) ขอบเขตความร่วมระหว่างองค์กรวิชาชีพ
และสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน สามารถที่จะแบ่งออกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง เอกสาร
การร่วมมือกันระหว่างองค์กรนั้นถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้
องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่ถือเป็นผู้รับสาร ได้มีการรับรู้

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ที่ส่งสารต้องการจะอธิบาย หากผู้ที่ส่งสาร
นั้นได้การสื่อสารกับผู้รับสารเป็นประจาย่อมทาให้เกิดผู้รับ
สารเกิดความผูกและความไว้วางใจเกิด (สุพิชญา เลิศประภา
นนท์ , กุล ทิพย์ ศาสตระรุจิ ,. 2559) เช่น เดีย วกับ สถาบั น
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพย่อมที่จะมีการร่วมมือกันเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจกันอัน
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดย
เปรียบเทียบจากสถาบันอุด มศึกษาเป็นผู้ทาหน้าที่ในการ
ผลิตนักศึกษา องค์กรวิชาชีพเปรียบเสมือนรับนักศึกษาเมื่อ
ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว (สุ ภั ท ร บุ ญ ส่ ง , 2560) เห็ น ได้ ว่ า
สถาบันอุดมศึกษาองค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาย่อม
ที่ จ ะมี ก ารร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เมื่อศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า (1).องค์กร
ทั้งสองนี้มีการยอมรับและความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดย
อาจดูได้จ าก สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรวิชาชีพมาบรรยายในหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นการแสดงให้เห็นได้ถึงความ
ไว้วางใจในองค์กรวิชาชีพที่สามารถทาให้ร่วมการจัดทาการ
สู ตร การส อนในส ถาบั นอุ ดมศึ กษา “ การสอ นใ น
สถาบันอุดมศึกษาบางวิชาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสภา
ทนายความและเนติ บั ณ ฑิ ต สภาเข้ า มาร่ ว มบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา” (ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, 28 พฤษภาคม 2562) และในขณะเดียวกัน “การ
ที่ท างสถาบั นอุดมศึกษาได้มีห นังสือ เชิญ ให้ ไ ปบรรยาย
รู้ สึ ก ยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจาก ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การ
แลกเปลี่ ย นมุ ม มองระหว่ า ง อาจารย์ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ
นักศึกษา อีกทั้งนั้นยังได้เ ป็นเข้า ไปดูรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในตัวอีกด้วย” (ผู้บริหารจากเนติบัณฑิตสภา
และผู้ บ ริ ห ารสภาทนายความ, 24 มิ ถุ น ายน 2562) (2)
องค์ กรทั้ ง สองนั้น มีการร่ว มมือ ในทางหลักสู ตร กล่า วคื อ
สถาบันอุดมศึกษาหากมีการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาชีพเพื่อนาไปใช้
ในการปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเป็ น ที่
ยอมรับในทางวิชาชีพ “...หากมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5
ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ทางสถาบันอุดมศึกษา
ย่อมที่จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งเนติบัณฑิตสภาและสภา
ทนายความเข้ า มาร่ว มให้ความเห็น ...” (ผู้บริห ารคณะ
นิติศ าสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น , 28 พฤษภาคม 2562)
และในทางเดียวกันองค์กรวิชาชีพนั้นเรื่องเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพมาตาฐานสถาบันอุดมศึกษา “...การเปลี่ยนเกณฑ์
การรับรองคุณภาพมาตรฐานจะมีเ พิ่มขึ้นอย่า งไรนั้น มี
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเข้ า มาร่ ว มในการ
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ประชุมทุกครั้ง เพื่อเป็นการสอบถามในมุมมองการปฏิบัติ
หน้าที่ ...” (ผู้บริหารจากเนติบัณฑิตสภาและผู้บริหารสภา
ทนายความ, 24 มิ ถุ น ายน 2562) ซึ่ง จะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง สอง
องค์ ก รนั้ นมี ค วามร่ว มมื อ กั นลั ก ษณะกึ่ง ทางการ ในการ
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นเพื่ อ ที่ จ ะให้ ส ามารถปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่ทั้งสองได้กาหนด
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ส ามารถ สรุ ป
ผลการวิจัยโดยได้ดังนี้
1) บทบาทองค์ ก รวิ ช าชี พ และสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาก่ อ นที่ มี ก ารใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ 2560 นั้ น เป็ น
ลักษณะที่องค์กรวิช าชีพมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบ
การเรียนการสอนอันส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข ององค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ ที่ จ ะท า
สถาบัน อุด มศึก ษาของตนเป็ นที่ ยอมรับ และทาให้ ผู้เ รีย น
สามารถสาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้
ในประเด็น หลัง ที่มีการใช้รัฐธรรมนู ญ
2560 นั้นพบว่า องค์กรวิชาชีพและสถาบัน อุดมศึกษา โดย
ทางสถาบันอุดมศึกษายัง ปฏิบัติตามกฎ เกณฑ์ขององค์กร
วิชาชีพ อันเนื่องมาจากยังต้องการให้ผู้สาเร็จการศึกษาของ
ตนสามารถประกอบวิชาชีพได้หลังจากสาเร็จการศึกษา อีก
ทั้งถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานขั้นต่าที่ควรจะปฏิบัติให้ได้ ใน
ขณะเดี ยวกั นองค์ก รวิช าชีพ เห็น ว่ าการเข้ าไปกากั บดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อที่จะทาให้การศึกษามีมาตรฐานและ
พร้อมที่จะทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันที
2) ขอบเขตความร่ ว มมือ องค์กรวิชาชี พ
และสถาบั น ในปั จ จุ บั น อยู่ ใ นลั ก ษณะความร่ ว มมื อ กั น
ลักษณะกึ่งเป็นทางการ อันเนื่องมาจากมีลักษณะยังไม่ถึงขั้น
ที่มีการมีการออกกฎเกณฑ์ร่วมกันหรือมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ที่ส่งผลให้เข้าลักษณะตามกรอบความร่วมมือเป็นทางการ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ผลจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. บทบาทองค์ ก รวิ ช าชี พ ก่ อ นมี ก าร
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญ ญัติการ
อุ ด มศึ ก ษา พบได้ ว่ า องค์ ก รวิ ช าชี พ 1) ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางใน
การผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
ได้ทันที 2) องค์กรวิชาชีพได้มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐาน
หลักสูตรของสถาบั นอุดมศึก ษาเพื่อเป็ นการเตรียมความ
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พร้อมนักศึกษาอีกทั้งเป็นการรักษามาตรฐานวิชาการ และ
ด้านมาตรฐานจริยธรรม สอดรับกับ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี,
อรัญญา ศิริผล (2556) ที่ต้องการให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอั น เนื่ อ งมาจากท าให้
นักศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ จะได้ทางานจริง
และทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนที่ได้กาลังศึกษา
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาหลัง มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญ ญัติการ
อุดมศึกษา พบว่ามีการปฏิบัติตามองค์กรวิช าชีพเพราะถือ
ได้ ว่ า เป็ น การก าหนดกรอบการท างานขั้ น ต่ าให้ แ ก่
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ส าคั ญ ทาง
การศึกษาคือ หน้าที่สาคัญของนักการศึกษา คือการพัฒนา
เพื่อทาให้ผู้เรียนมุ่งพัฒนาอาชีพให้แก่ตนอีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะที่สาคัญ โดยที่จะไม่ต้องมีการกีดกันทาง
การศึกษาให้เกิด (กระแส ชนะวงศ์ และคณะ, 2559) อีกทั้ง
เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาสามารถเข้ า สู่ วิ ช าชี พ ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ บทความของ Tsai, Ghoshal (1998) ได้
ทาการศึกษาเรื่องทุนทางสังคมและการสร้างมูลค่า พบได้ว่า
หากองค์กรใดมีการรวมตัวขึ้นที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือมี
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน ย่อมส่ง ผลให้เกิดนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ในอัตราที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
2. ขอบเขตความร่ วมมือ ในปัจ จุบั น หลัง มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พบได้ว่าทั้งองค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา
ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั น ในลั ก ษณะกึ่ ง ทางการ โดยทั้ ง สอง
องค์กรไม่ได้มีการสร้างความร่วมมือที่มีพลังอันทาให้สามารถ
ทางานร่วมกันหรือมีกรอบการทางานที่จะสามารถตกลงกัน
ได้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ทางการอย่ า ง
สม่าเสมอ ความร่วมมือ กันก็เป็ นไปในทิ ศ ทางลั กษณะกึ่ ง
ทางการ เช่น มีการเชิญอาจารย์จากสภาวิชาชีพมาบรรยาย
ที่ส ถาบัน อุดมศึกษา มีการทาบันทึกข้อตกลงเพื่อบริการ
วิชาการสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดร่วมมือกันในลักษณะอย่าง
นี้ เป็ น ลั ก ษณะความร่ ว มมื อ กั น ที่ ไ ม่ แ น่ น อนด้ า นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก เช่นด้านสัง คม การเมือง
อันเนื่องมาจากด้านเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จึงทาให้เกิดการแข่งขัน (พลอยชมพู กิตติกุลโซติวุฒิ, 2558)
โดยหากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสององค์ ก รมี ลั ก ษณะกึ่ ง
ทางการย่อมทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นใน
ข้อมูลของอีกองค์กรหนึ่ง ทาให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภ าพต่อไปได้ สอดคล้องกับยุวรัตน์
ฐิตินิรันดร์กุล (2561) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง บทบัญญัติของ
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ร่า งพระราชบั ญ ญั ติก ารอุ ด มศึ ก ษาที่ ขัด ต่ อ หลั กการของ
กฎหมายและอาจเกิด ผลกระทบต่ อผู้ เ รี ยน พบว่า หากมี
บั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจะท าให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อ
บัณฑิตนั้น ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากองค์กรวิชาชีพนั้นได้
มีการออกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติก่อนหน้า
ของการตราพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษาทาให้เกิ ดการ
ขัดแย้งและไม่คุ้มครองประโยชน์ของบัณฑิตหรือนักศึกษา
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. ด้านขององค์กรวิชาชีพ
จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า โดยภาพรวม
แล้ววรรณกรรมและมุมมองของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพนั้น
จะมองไปในด้านการปฏิบัติอาชีพหลังจากสาเร็จการศึก ษา
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยหามุ ม มองในด้ า นระหว่ า งการ
ออกแบบหลักสูตรการศึกษาเท่าที่ควรจึงควรมีการปรับปรุง
ให้มีความรัดกุม ชัดเจนโดยมีการดาเนินการดังนี้
1) เปิ ดโอกาสให้ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ มีส่ ว น
ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบ
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการอุดมศึกษา
2) องค์กรวิชาชีพควรมีค วามชัดเจนใน
การประกาศการรับรองสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ เพื่อ
ป้องกันปัญหาทอดทิ้งนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในสถาบันที่ไม่ได้
มาตรฐาน
3) องค์ก รวิช าชีพ ควรมี นโยบาย ด้ า น
ความร่วมมือในด้านอื่นนอกจากหลักสูตรหรือการกาหนด
หลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยอาจท าใน
รูป แบบ การวิ จั ย การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ผู้ ใ ช้ง านบั ณ ฑิ ต
ร่วมกัน เพื่อทาให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
2. ด้านสถาบันอุดมศึกษา
จากการศึกษาวรรณกรรมและมุมมองของ
ผู้บริหารในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเห็นได้ว่าควรที่จะมี
การพัฒนา เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีประสิทธิภาพด้านการ
บริหารการศึกษา คือ
1) สถาบัน อุ ด มศึ กษาควรมีก ารจั ด ตั้ ง
เป็ นหน่ว ยประสานงานเพื่ อท าหน้า ที่เ ป็น ตัว กลางในการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และเป็ น
ตัวแทนเข้าร่ วมประชุมกั บองค์ก รวิช าชีพ เพื่ อเสนอความ
คิดเห็นด้านต่าง ๆ
2) สถาบันอุดมศึกษาควรจัดทานโยบาย
ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือนักศึกษา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อทาให้เรียนรู้ก่อนเข้าสู่วิชาชีพอย่าง
แท้จริง และทาให้เกิดความตระหนักในวิชาชีพของตน

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เพื่ อให้ การศึก ษาความร่ วมมือระหว่า ง
องค์ กรวิ ช าชีพและสถาบันอุ ดมศึ กษาภายใต้ รัฐ ธรรมนู ญ
2560 มี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ควรจะท าการศึ ก ษาใน
ประเด็น การศึกษาเปรี ยบเทียบถึง ความร่ วมมื อระหว่า ง
องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
เพื่อทาให้ได้ความชัดเจนมุมมองด้านการวิเคราะห์ ถึงความ
เหมาะสมและ ความแตกต่ า ง ก่ อ นและหลั ง ที่ มี ก าร
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560
2. เพื่ อให้เห็นถึง ความเหมาะสมการมีส่วน
ร่วมระหว่างองค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิด
การศึกษามีประสิทธิภ าพมากขึ้น ควรศึกษาถึงปัจ จัยหรือ
อิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็จในการร่วมมือกัน เพื่อทา
ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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