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บทคัดย่อ  
 ในอดีตที่ผ่านมาองค์กรวิชาชีพมีอิสระอย่างย่ิงในการก ากับดูแลการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ  
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยมุ่งหวังเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพเหล่าน้ีได้มาตรฐานและผ่านการรับรองเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด อย่างไรก็ตามมาตรา 40 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 กอปรกับมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ก าหนดห้ามมิให้องค์กรวิชาชีพออกข้อบังคับ
หรือหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทการก ากับดูแลการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพที่มีต่อหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาก่อน
และหลังบทบัญญัติตามมาตรา 40 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ 2) ศึกษาขอบเขต
องค์กรวิชาชีพที่มีต่อการก ากับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรวิชาชีพภายใต้มาตรา 40 วรรค 2 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารคณะที่มีหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ พบว่า ผู้บริหารคณะฯ เห็นว่า
การก ากับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรวิชาชีพน้ันยังมีความจ าเป็นอย่างย่ิง อย่างไรก็ตามองค์กร
วิชาชีพควรปรับเป้าหมายการก ากับดูแลโดยเน้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างย่ังยืนมากกว่าเน้นการก ากับดูแลกระบวนการ
การจัดการหลักสูตร โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการก ากับดูแล
การจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี ทุกฝ่ายเห็นว่าหากองค์กร
วิชาชีพปรับเปลี่ยนแนวทางการก ากับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางน้ีแล้ว แม้องค์กร
วิชาชีพออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์มาก ากับดูแล ก็ถือว่าไม่มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
บทน า 
 ความร่วมมือกัน ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงที่
ท าให้องค์กรเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
พันธมิตรอื่นได้ (Rege, Telle, 2004) อย่างไรก็ดีหากมีคู่แข่ง
ขันหรือผู้เคยขัดแย้งกันได้มีความร่วมมือกันน้ัน ย่อมส่งผลให้
น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพให้ ดีมากข้ึน  (Peng, Pike, 
Yang& Roos 2012) เช่นเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพย่อมที่จะมีการร่วมมือระหว่างกันเป็นประจ า
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจกันอันส่งผล
ให้คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปรียบเทียบ
จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ท าหน้าที่ในการผลิตนักศึกษา 
องค์กรวิชาชีพเปรียบเสมือนรับนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้ว (สุภัทร บุญส่ง , 2560) เห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษา
องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาย่อมที่จะมีการร่วมมือ
กันเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 องค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริม
วิชาชีพของตนทั้งในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาวิชาชีพ
การท าวิจัย การให้ค ารับรอง ควบคุม มาตรฐาน การแนะน า
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ การพัฒนาความเป็น
ผู้น า และการส่งเสริมด้านการเมือง แต่มีงานวิจัยไม่มากนักที่
ศึกษาให้เข้าใจ ชัดเจนถึงการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่าง

องค์กรวิชาชีพและผู้อยู่ในแวดวงวิชาชีพและผู้ที่อยู่ในวง
ราชการที่ชัดเจนโดย ผู้ที่ท างานราชการส่วนใหญ่ จะอยู่
ภายใต้องค์กรวิชาชีพใดองค์กรวิชาชีพหน่ึง Mosher (1982) 
ได้จัดกลุ่มองค์กรวิชาชีพไว้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 
เป็นวิชาชีพและท างานในทุกภาคส่วน เช่น กฎหมายและ
วิศวกร และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่อยู่ในภาครัฐเช่น นิติกร ถือ
ได้ว่าเป็นกลุ่มการบริหารภาครัฐ การจัดต้ังองค์กรวิชาชีพ 
เป็นการจัดต้ังเพ่ือควบคุมมาตรฐาน คุณภาพและรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกซึ่งประกอบวิชาชีพเดียวกัน อัน
เน่ืองมาจากมีบุคคลประกอบอาชีพเดียวกันเป็นจ านวนมาก
อาจท าเกิดความเห็นแก่ตัวได้และส่งผลท าให้เกิดความ
เสียหายแก่วิชาชีพของตนได้ ดังน้ันจึงท าให้เกิดแนวความคิด
ในการที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันเข้ามารักษาคุณภาพ
หรือมาตรฐานของตนไว้ (จิตติ ติงศภัทิย์, 2560) โดยมีการ
ก าหนดหลักสูตรที่ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษาให้
มีคุณภาพ (นัยนา บุญหล้า, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 2561) 
แต่อย่างไรก็ดีหากมองในมุมของความสัมพันธ์เชิงบทบาท
ขององค์กรวิชาชีพที่มีต่อสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ที่ผ่านมาน้ัน จะเห็นได้ว่าองค์กรวิชาชีพได้มีส่วนร่วมในการ
เข้ามาจัดการระบบการศึกษาของระบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เช่น ในส่วนของสภาทนายความเรื่องหลักสูตร 
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ต้องมีโครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหาสาระของรายวิชาไม่
น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หรือส่วนเรื่องของคณาจารย์น้ัน 
หากเป็นสถาบันที่อยู่ในส่วนภูมิภาคควรจัดพิจารณาหา
อาจาร ย์ พิ เศษจากส่ วนกลาง ไป เป็นผู้ บรรยายด้วย 
นอกเหนือจากอาจารย์พิเศษในส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2560 
มาตรา 40 วรรคสามน้ันไว้บัญญัติว่า “การตรากฎหมายเพ่ือ
จัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบั ติ  หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษา
สถาบันการศึกษา” และในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ได้มี การบัญญัติเช่นเดียวกับใน
รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติที่กล่าวถึง การที่ห้ามมิ
ให้องค์กรวิชาชีพเข้ามาเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งหากมองเรื่องเจตนารมณ์
ของมาตราดังกล่าว เป็นความต้องการของภาครัฐที่ให้
สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระจากองค์กรวิชาชีพ คือให้
องค์กรวิชาชีพมีหน้าที่เพียงประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
เพ่ือประกอบอาชีพที่สภาวิชาชีพน้ันควบคุมอยู่ (รายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562) 
 โดยจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนมีรัฐธรรมนูญ 2560 และ
ก่อนมีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ยังไม่ได้มีการบัญญัติถึง
เรื่องการเข้าควบคุมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดท าโดยองค์กรวิชาชีพ
ส่งผลให้องค์กรวิชาชีพน้ันสามารถเป็นองค์กรอิสระที่สามารถ
ก ากับดูแลตนเองได้ (Self Regulated Organization) และเข้าไป
ร่วมก ากับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันของผู้ประกอบวิชาชีพ และยังเป็นประโยชน์แก่
อาชีพ  
 
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 การร่วมมือ คือ การสื่อสารก่อให้เกิดความคิด 
ความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้กิจกรรม
บรรลุเป้าหมาย ไม่ เกิดความซ้ าซ้อน ความขัดแย้งกัน  
(รัตนาภรณ์ ศรีพยัคฆ์, 2553) ผู้ส่งสารต้องการจะอธิบาย 
หากผู้ที่ส่งสารน้ันได้การสื่อสารกับผู้รับสารเป็นประจ าย่อม
ท าให้ผู้รับสารเกิดความผูกพันกันและมีความร่วมมือกัน 
(สุพิชญา เลิศประภานนท์, กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2559) โดย
การร่วมมือกันน้ัน Koai, Ferreira, & Fredericks (2017).ได้
ท าการศึกษาความร่วมมือ สามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ
ด้วยกันกล่าว คือ 1. การร่วมมือกันในระดับที่เป็นทางการ  

2. การร่วมมือกันในระดับกึ่งเป็นทางการ 3. การร่วมมือกัน
ในระดับที่ไม่เป็นทางการ โดยการร่วมมือจะข้ึนอยู่ในระดับ
ใดน้ันย่อมเกิดจากเหตุได้หลายปัจจัย เช่น สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง (Heifetz, 2012) ที่ถือว่าเป็นปัจจัยท าให้เกิดความ
ร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
 
ค าถามการวิจัย   
 บทบาทขององค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา 
ก่อนและหลังที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 
40 วรรคสามเป็นอย่างไร  อีกทั้งลักษณะความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน  
มีรูปแบบเป็นไปในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึ กษาบทบาทขององค์ ก ร วิ ชา ชี พและ
สถาบันอุดมศึกษา ก่อนและหลังจากมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ มาตรา 40 วรรคสาม  
 2. ศึกษาขอบเขตความร่วมมือระหว่างองค์กร
วิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน พร้อมข้อเสนอแนะ 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยศึกษาสถานภาพและบทบาทขอบเขตความร่วมมือของ
องคก์รวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการศึกษาข้อมูล
เชิงเอกสารน ามาวิเคราะห์สถานการณ์และเปรียบเทียบ
การศึกษาบทบาทของความร่วมมือและสถาบันอุดมศึกษา
ก่อนและหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ และได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้กลุ่มเป้าหมายภายใต้วิธีการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) คือผู้บริหาร คณะ
นิติศาสตร์ และผู้บริหารของขององค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภา
ทนายความ และเนติบัณฑิตยสภา เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)และเครื่องมือ
วิจัยแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารน ามาจัดหมวดหมู่ 
เพ่ือสังเคราะห์ประมวลองค์ความรู้ด้านสภาพความร่วมมือ
ของสภาวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา จากน้ันน าประเด็น
ส าคัญจากข้อมูลที่ได้มาเป็นกรอบพัฒนาเครื่องมือสัมภาษณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย ข้อสนเทศจากการที่ ได้สัมภาษณ์ถูกมา
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) สรุปได้ดังต่อไปน้ี 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

 

11 

  1)  บทบาทขององค์ กรวิ ชาชี พและ
สถาบันอุดมศึกษาโดย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร พบว่า 
ในส่วนของบทบาทองค์กรวิชาชีพทนายความน้ัน มีส่วน
ส าคัญในด้านการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์และผู้ประกอบ
อาชีพทางกฎหมาย (พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา  
พ.ศ. 2507 , พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528)  
อีกทั้งมีหน้าที่ในการพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตร
บัณฑิต เพ่ือท าให้มีโครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหาสาระ
ครบถ้วนตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ตามวิชาชีพที่ได้ก าหนดไว้ 
(มติคณะกรรมการอ านวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครั้งที่ 
305, 2554) ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจท าให้นักศึกษาถูกตัดสิทธิบาง
ประการ เช่น ผลการประชุมคณะกรรมการ ตุลาการศาล
ยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 15/2558 มีมติ "ไม่รับรอง" ปริญญา
โททางกฎหมายปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการสมัครทดสอบความรู้เพ่ือ
บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ส านักคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม, 2558)  จึงเห็นได้ว่าท าให้เสียสิทธิในการสมัคร
สอบเป็นผู้พิพากษาอันเน่ืองมาจากหลักสูตรยังมิได้มีการ
รับรองจากหน่วยงานองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย ในส่วน
ของบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาน้ันสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของสังคม ประเทศ อันเน่ืองมาจาก ถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งท าหน้าที่ในเชิงบทบาท สัญญาลักษณ์ทาง
ปัญญาหรือความเจริญทางด้านความคิดอันก่อให้ เกิด
ประโยชน์ (จรัส สุวรรณเวลา, 2540) และในส่วนของคณะ
นิติศาสตร์จะต้องมีการปฏิบัติตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ. 1) ถือเป็น
กรอบเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542) 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่ามีประเด็นส าคัญให้เห็นว่าบทบาทและสภาพ
ความร่วมมือของทั้งสององค์กรว่า โดยจะมุ่งให้ความส าคัญ
กับองค์กรที่ตนได้จัดต้ังเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากการจัดต้ัง
องค์กรวิชาชีพที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน
ของการประกอบอาชีพของตนให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้ง
ไม่ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันน้ันประพฤติตนไปในทาง
ที่ไม่สุจริตอันเป็นการท าลายวิชาชีพซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ
องค์กรวิชาชีพ “...การส่งเสริมจริยธรรมหรือมาตรฐาน
คุณธรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพน้ัน จะต้องมีองค์กรมา

ท าหน้าที่ควบคุม จึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่องค์กรวิชาชีพที่
เข้าไปควบคุมจริยธรรม คุณธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ท าให้เกิดเสื่อมเสีย...” (ผู้บริหารจากเนติบัณฑิต
สภา , 24 มิถุนายน 2562)  “พร้อมทั้งน้ีการวัดผลขึ้น
ทะเบียนเป็นทนายความ (ผู้ประกอบวิชาชีพ) มีการวัดผล
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ท าการสอบด้วย” 
(ผู้บริหารจากสภาทนายความ, 24 มิถุนายน 2562) 
   สถาบันอุดมศึกษาได้จัดบริการทาง 
การศึกษาโดยให้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่กว้างกว่าการศึกษา
ในองค์กรสภาวิชาชีพ “โดยสถาบันอุดมศึกษาจะมีหลักสูตร
ในการสอนทั้งทางด้านหลักการ ทฤษฎี และในเชิงคุณค่า 
ของศาสตร์” (ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
28 พฤษภาคม 2562) ส่วนแรกน้ันคือ การศึกษาในหลักการ
ของศาสตร์ เป็นการศึกษาในเชิงภาคปฏิบัติของศาสตร์ที่ได้
ศึกษาหากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาสามารถที่จะประกอบ
อาชีพได้ ส่วนต่อมาเป็นการศึกษาในเชิ งทฤษฎี เป็น
การศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ของศาสตร์ที่ได้ศึกษาโดยเพ่ือเป็น
การเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสตร์ที่ไ ด้
ท าการศึกษา เช่น การศึกษาความเป็นมาในแง่มุมเชิงประวิติ
ศาสตร์ หรือศึกษาเหตุผลเบื้อหลังของการองค์กรวิชาชีพ 
ส่วนสุดท้ายเป็นการศึกษาในเชิงคุณค่า การที่นักศึกษาน้ัน
สามารถที่จะเปรียบเทียบในทางปรัชญาเหตุผลเบื้องหลังของ
การปฏิบัติได้เพ่ือสามารถท าให้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ หาก
สังคมมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป  
  2) ทิศทางของสถานะขององค์กรวิชาชีพ
และสถาบันอุดมศึกษาก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร ทราบได้ว่า แนวคิดการ
จัดต้ังองค์กรวิชาชีพสามารถแบ่งได้ สามประการ กล่าวคือ 
เป็นองค์กรที่ท าหน้าท่ีในการรับผิดชอบผู้ที่เป็นสมาชิก และ
เป็นผู้ควบคุมวินัยแก่ผู้มีใบประกอบวิชาชีพที่ตนเองน้ันได้
อนุญาตให้ใบกระกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพมีอ านาจอยู่เหนือ
ผู้เป็นสมาชิกในการออกกฎหรือระเบียบแม้จะมีสมาชิกจะไม่
เห็นด้วยกับข้อบังคับที่ออกมา (พนิดา พงศ์สุวรรณ, 2551) 
องค์กรวิชาชีพจะต้องมีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะ 
อันเป็นการสนองความต้องของประชาชนโดยภาพรวมอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชน (จิตติ ติงศภัทิย์ , 2550) 
โดยองค์กรวิชาชีพทนายความได้มีการก่อต้ังตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติทนายความ 
พ.ศ. 2528 จึงท าให้มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายที่ได้บัญญัติ
ไว้น้ัน ส่งผลให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามข้อบัญญัติซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่บ่งชี้ ถึงสถานะขององค์กรวิชาชีพและ
สถาบันอุดมศึกษาก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และ
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พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 ที่สามารถออกกฎ เกณฑ์
ในการบังคับหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติได้ 
   สถาบันอุดมศึกษาน้ัน ถือว่าเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2557) เน่ืองมาจาก
มีพระราชบัญญัติที่ให้อ านาจในการบริหารจัดการดูแล
ตนเองได้ อีกทั้งจะต้องมีการปฏิบัติตาม มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้บัญญัติโดยพระราชบัญญัติ
การการศึกษาแห่งชาติ 2542 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
สถาบันอุดมศึกษา หากมีการสอนในศาสตร์ที่มีองค์กร
วิชาชีพเข้ามาควบคุม ก็จะต้องปฏิบัติตามองค์กรวิชาชีพ
ดังกล่าว เน่ืองจากต้องการเป็นทีย่อมรับทั้งทางด้านวิชาการ
และด้านองค์ความรู้ด้านปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพ (สุภัทร 
บุญส่ง, 2560).อันส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันได้
มาตรฐาน 
   วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก พบว่า มีประเด็นส าคัญองค์กรวิชาชีพ ในเรื่องของการ
ออกข้อบัญญัติ ในการขอเทียบมาตรฐานการศึกษาของ
ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ “...การก าหนด
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพ
ของวิชาชีพให้มีคุณภาพและให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน
มาตรฐานวิชาชีพ...” (ผู้บริหารจากเนติบัณฑิตสภา , 24 
มิถุนายน 2562) โดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
ผู้สอบไล่ ได้ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์  “การรับรอง 
ตรวจสอบเพียงจากเนติบัณฑิตสภามีเพียงการตรวจสอบ
ตามข้อก าหนดเพียงครั้งเดียวคือต้ังแต่มีการขออนุมัติใน
คร้ังแรกของการก่อต้ังสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพ” 
(ผู้บริหารจากเนติบัณฑิตสภา , 24 มิถุนายน 2562) โดย
หลักเกณฑ์ดังน้ีใช้สภาทนายความมีมาตรฐานเดียวกันกับ
เนติบัณฑิตสภา “หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันอุดมศึกษา
ใช่เกณฑ์เดียวกันกับเนติบัณฑิตสภาอันเน่ืองมาจาก เนติ
บัณฑิตสภาน้ันได้มีการก่อต้ังมาก่อนสภาทนายความ” 
(ผู้บริหารจากสภาทนายความ, 24 มิถุนายน 2562) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า เป็นการเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานในสถาบัน 
อุดมศึกษาเพียงครั้งเดียว  
   สถาบันอุดมศึกษา ได้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ “การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ขององค์กรวิชาชีพเพื่อเป็นการปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นกรอบ
ในการท างานให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพราะว่าเหมือนว่า
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปจะต้องมีโอกาสเข้าถึงวิชาชีพ
ได้มิใช่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วไม่สามารถเข้าไปสู่องค์กร
วิชาชีพได้ อย่างไรก็ดีนักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเข้าสู่องค์กร 
 

วิชาชีพน้ันก็มีโอกาสไปสู่อาชีพอื่นได้” (ผู้บริหารคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 พฤษภาคม 2562) 
การร่วมมือกันขององค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาก่อน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา 2562 เห็นได้ว่าบทบาทของระหว่างสององค์กร
ก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเพ่ือให้บรรลุผลตามท่ีตนต้องการ 
  3) ทิศทางของสถานะขององค์กรวิชาชีพและ
สถาบันอุดมศึกษาหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560  
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร โดยค้น
พบว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา (2562) ได้มีการขยายความเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติไว้ซึ่งสามารถให้เหตุผลว่าการบัญญัติกฎหมาย
ดังกล่าวออกมาน้ีเพ่ือ ให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระ
จากองค์กรวิชาชีพ คือให้องค์กรวิชาชีพมีหน้าที่ เพียง
ประเมินความรู้  ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบ
วิชาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพที่สภา
วิชาชีพน้ันควบคุมอยู่ อีกทั้งเป็นหน่ึงในวัตถุประสงค์ส าคัญที่
ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระทางวิชาการ 
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการอีกทั้งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีการพัฒนาวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี 7 สิงหาคม 2561)  
   วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่า องค์กรวิชาชีพ ได้มีการปฏิบัติที่ไม่ถือเป็นการก้าวก่าย
สถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้ว “ไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย เพียงแต่
เข้าไปก ากับดูแลให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถท า
ให้นักศึกษา จบไปแล้วมีงานท าได้อย่างมีคุณภาพ” 
(ผู้บริหารจากสภาทนายความ , 24 มิ ถุนายน 2562)  
อีกทั้งการร่วมกันก าหนดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
ถือได้ว่าเป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่กฎหมายได้ให้
อ านาจตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรวิชาชีพและไม่เป็น
การขัดต่อหลักความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา  
“การก าหมดมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เป็นการกระท าตามกฎหมายให้อ านาจ ซึ่ งเป็นสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานที่องค์กรวิชาชีพสามารถที่จะกระท าได้และ 
ถือได้ว่าไม่เป็นการขัดต่อหลักการความเป็นอิสระของ
สถาบันอุดมศึกษาเน่ืองมาจากความเป็นอิสระน้ันจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมายเดียวกันกับหลักปฏิบัติทั่วไป” 
(ผู้บริหารจากเนติบัณฑิตสภา, 24 มิถุนายน 2562) จะเห็นได้
ว่ากรอบการท างานขององค์กรวิชาชีพภายหลังที่มีการประกาศ 
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ใช้กฎหมายน้ัน ยังสามารถที่จะเข้าไปร่วมก าหนดหลักเกณฑ์
ได้อันเน่ืองมาจากเป็นสิทธิตามกฎหมายและเป็นหน้าท่ีอันพ่ึง
กระท า 
   สถาบันอุดมศึกษา เห็นได้ว่าปัจจุบันองค์
วิชาชีพน้ันได้มีการก าหนดมาตรฐาน เป็นเพียงข้อก าหนดข้ัน
ต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติเท่าน้ัน “...การก าหนด
มาตรฐานโดยองค์กรวิชาชีพ ถือได้ว่าเป็นเพียงการก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหากไม่มีการ
ก าหนดมาตรฐานอาจท าให้วิชาชีพต่าง ๆ เกิดผลเสีย ไม่มี
มาตรฐานท าให้บุคคลที่ประกอบวิชาชีพน้ันไม่มีคุณภาพ...”
(ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 28 
พฤษภาคม 2562) โดยการออกกฎหมายมิได้ขัดต่อหลัก
ความอิสระของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเป็นเป็นสิทธิโดย
ชอบด้วยกฎหมายที่องค์กรวิชาชีพมีอ านาจในการก าหนด
หลักเกณฑ์ “...ความเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าเป็นการ
ท าตามอ าเภอใจ ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะต้องผลิตบัณฑิต
ตามตลาดแรงงานหน่ึงในน้ันของตลาดแรงงานคือองค์กร
วิชาชีพ เปรียบเสมือนเป็นกุญแจเข้าไปสู่องค์กรวิชาชีพได้ 
องค์กรวิชาชีพหรือตลาดแรงงาน โดยหลักพื้นฐานมีสิทธิ์ที่
จะก าหนดเพราะเป็นสิ่งที่องค์กรวิชาชีพต้องการ แต่
อย่างไรก็ตามคณะนิติศาสตร์ก็ใช่จะผลิตแต่บัณฑิตเข้าสู่
วิชาชีพอย่างเดียวเท่าน้ัน ยังมองถึงวิชาชีพที่นักศึกษาน้ัน
มีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ด้วยเป็นไปได้เพื่อเป็นการหา
โอกาสอื่นให้แก่นักศึกษา” (ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 พฤษภาคม 2562) แต่อย่างไรก็ดี
การที่องค์กรวิชาชีพเข้ามาก าหนดหลักเกณฑ์บ้างประการ 
ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถที่จะพัฒนาองค์กรของ
ตัวเองได้บ้างประการ “องค์กรวิชาชีพน้ันบางทีเข้ามา
ก าหนดรูปแบบแผนตายตัว อันท าให้ไม่เกิดการพัฒนา
เกิดขึ้นได้ เห็นได้ชัดจาก เช่น ในบางทีรูปแบบการเรียนการ
สอน ยังต้องใช้วิธีการบรรยายโดยใช้ค าพิพากษาฎีกาเป็น
หลักอยู่” (ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
28 พฤษภาคม 2562) จะเห็นได้ว่าภายหลังการประการใช้
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษายังคงปฏิบัติ
ตามกรอบขององค์กรวิชาชีพ อันเน่ืองมาจากถือได้ว่าเป็น
หลักในการปฏิบัติการท างาน  
  4) ขอบเขตความร่วมระหว่างองค์กรวิชาชีพ
และสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน สามารถที่จะแบ่งออกเป็น
หัวข้อได้ดังน้ี 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร 
การร่วมมือกันระหว่างองค์กรน้ันถือได้ว่าเป็นวิธีหน่ึงที่ท าให้
องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่ถือเป็นผู้รับสาร ได้มีการรับรู้

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ที่ส่งสารต้องการจะอธิบาย หากผู้ที่ส่งสาร
น้ันได้การสื่อสารกับผู้รับสารเป็นประจ าย่อมท าให้เกิดผู้รับ
สารเกิดความผูกและความไว้วางใจเกิด (สุพิชญา เลิศประภา
นนท์, กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ,. 2559) เช่น เดียวกับสถาบัน 
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพย่อมที่จะมีการร่วมมือกันเป็น
ประจ าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจกันอัน
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
เปรียบเทียบจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
ผลิตนักศึกษา องค์กรวิชาชีพเปรียบเสมือนรับนักศึกษาเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้ว (สุภัทร บุญส่ง , 2560) เห็นได้ว่า
สถาบันอุดมศึกษาองค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาย่อม
ที่จะมีการร่วมมือกันเ พ่ือส่ ง เสริมคุณภาพการศึกษา  
เมื่อศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า (1).องค์กร
ทั้งสองน้ีมีการยอมรับและความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดย
อาจดูได้จาก สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรวิชาชีพมาบรรยายในหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นการแสดงให้เห็นได้ถึงความ
ไว้วางใจในองค์กรวิชาชีพที่สามารถท าให้ร่วมการจัดท าการ
สู ต ร การสอนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา  “การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาบางวิชาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสภา
ทนายความและเนติบัณฑิตสภาเข้ามาร่วมบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา” (ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, 28 พฤษภาคม 2562) และในขณะเดียวกัน “การ
ที่ทางสถาบันอุดมศึกษาได้มีหนังสือเชิญให้ไปบรรยาย 
รู้สึ กยินดี เป็นอย่ า งยิ่ ง เ น่ือ งจาก ถือไ ด้ว่ า เป็นการ
แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง อาจารย์ ผู้บริหาร หรือ
นักศึกษา อีกทั้งน้ันยังได้เป็นเข้าไปดูรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในตัวอีกด้วย” (ผู้บริหารจากเนติบัณฑิตสภา 
และผู้บริหารสภาทนายความ , 24 มิ ถุนายน 2562) (2) 
องค์กรทั้งสองน้ันมีการร่วมมือในทางหลักสูตร กล่าวคือ 
สถาบันอุดมศึกษาหากมีการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาชีพเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเป็นที่
ยอมรับในทางวิชาชีพ “...หากมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 
ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ทางสถาบันอุดมศึกษา
ย่อมที่จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งเนติบัณฑิตสภาและสภา
ทนายความเข้ามาร่วมให้ความเห็น...” (ผู้บริหารคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 พฤษภาคม 2562) 
และในทางเดียวกันองค์กรวิชาชีพน้ันเรื่องเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพมาตาฐานสถาบันอุดมศึกษา “...การเปลี่ยนเกณฑ์
การรับรองคุณภาพมาตรฐานจะมีเพิ่มขึ้นอย่างไรน้ัน  
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาร่วมในการ
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ประชุมทุกครั้ง เพื่อเป็นการสอบถามในมุมมองการปฏิบัติ
หน้าที่...” (ผู้บริหารจากเนติบัณฑิตสภาและผู้บริหารสภา
ทนายความ , 24 มิถุนายน 2562) ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสอง
องค์กรน้ันมีความร่วมมือกันลักษณะกึ่งทางการ ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือที่จะให้สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ทั้งสองได้ก าหนด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้ ง น้ีสามารถ สรุป
ผลการวิจัยโดยได้ดังน้ี 
  1) บทบาทองค์กรวิชาชีพและสถาบัน 
อุดมศึกษาก่อนที่มีการใช้รัฐธรรมนูญ 2560  น้ันเป็น
ลักษณะที่องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ
การเรียนการสอนอันส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการ
ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ เพ่ือที่จะท า
สถาบันอุดมศึกษาของตนเป็นที่ยอมรับและท าให้ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ 
   ในประเด็น หลังที่มีการใช้รัฐธรรมนูญ 
2560 น้ันพบว่า องค์กรวิชาชีพและสถาบัน อุดมศึกษา โดย
ทางสถาบันอุดมศึกษายังปฏิบัติตามกฎ เกณฑ์ขององค์กร
วิชาชีพ อันเน่ืองมาจากยังต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
ตนสามารถประกอบวิชาชีพได้หลังจากส าเร็จการศึกษา อีก
ทั้งถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานข้ันต่ าท่ีควรจะปฏิบัติให้ได้ ใน
ขณะเดียวกันองค์กรวิชาชีพเห็นว่าการเข้าไปก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือที่จะท าให้การศึกษามีมาตรฐานและ
พร้อมที่จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันท ี
  2) ขอบเขตความร่วมมือองค์กรวิชาชีพ
และสถาบันในปัจจุบัน อยู่ในลักษณะความร่วมมือกัน
ลักษณะกึ่งเป็นทางการ อันเน่ืองมาจากมีลักษณะยังไม่ถึงข้ัน
ที่มีการมีการออกกฎเกณฑ์ร่วมกันหรือมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ที่ส่งผลให้เข้าลักษณะตามกรอบความร่วมมือเป็นทางการ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีได้ผลจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก มีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 
  1.  บทบาทองค์กรวิชาชีพก่อนมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พบได้ว่า องค์กรวิชาชีพ 1) ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองสถาบัน อุดมศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
ได้ทันที 2) องค์กรวิชาชีพได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาอีกทั้งเป็นการรักษามาตรฐานวิชาการ และ
ด้านมาตรฐานจริยธรรม สอดรับกับ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 
อรัญญา ศิริผล (2556) ที่ต้องการให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอันเ น่ืองมาจากท าให้
นักศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้ท างานจริง
และท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนที่ได้ก าลังศึกษา  
  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาหลังมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พบว่ามีการปฏิบัติตามองค์กรวิชาชีพเพราะถือ
ได้ ว่ า เป็นการก าหนดกรอบการท า ง าน ข้ัน ต่ า ให้ แก่
สถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบั ติหน้าที่อันส าคัญทาง
การศึกษาคือ หน้าที่ส าคัญของนักการศึกษา คือการพัฒนา
เพ่ือท าให้ผู้เรียนมุ่งพัฒนาอาชีพให้แก่ตนอีกทั้งเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพและทักษะที่ส าคัญ โดยที่จะไม่ต้องมีการกีดกันทาง
การศึกษาให้เกิด (กระแส ชนะวงศ์ และคณะ, 2559) อีกทั้ง
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ นักศึกษาที่ส า เร็จ
การศึกษาสามารถเข้าสู่ วิชาชีพได้มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับบทความของ Tsai,  Ghoshal (1998) ไ ด้
ท าการศึกษาเรื่องทุนทางสังคมและการสร้างมูลค่า พบได้ว่า
หากองค์กรใดมีการรวมตัวข้ึนที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือมี
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน ย่อมส่งผลให้เกิดนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ในอัตราท่ีสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
  2. ขอบเขตความร่วมมือในปัจจุบันหลังมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พบได้ว่าท้ังองค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา
ยังมีความร่วมมือกันในลักษณะกึ่งทางการ โดยทั้งสอง
องค์กรไม่ได้มีการสร้างความร่วมมือที่มีพลังอันท าให้สามารถ
ท างานร่วมกันหรือมีกรอบการท างานที่จะสามารถตกลงกัน
ได้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นทางการอย่าง
สม่ าเสมอ ความร่วมมือกันก็เป็นไปในทิศทางลักษณะกึ่ง
ทางการ เช่น มีการเชิญอาจารย์จากสภาวิชาชีพมาบรรยาย
ที่สถาบัน อุดมศึกษา มีการท าบันทึกข้อตกลงเพ่ือบริการ
วิชาการสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดร่วมมือกันในลักษณะอย่าง
น้ี เป็นลักษณะความร่วมมือกันที่ ไม่แน่นอนด้านการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก เช่นด้านสังคม การเมือง 
อันเน่ืองมาจากด้านเหล่าน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จึงท าให้เกิดการแข่งขัน (พลอยชมพู กิตติกุลโซติวุฒิ, 2558) 
โดยหากความสัมพันธ์ระหว่างสององค์กรมีลักษณะกึ่ง
ทางการย่อมท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นใน
ข้อมูลของอีกองค์กรหน่ึง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไปได้ สอดคล้องกับ ยุวรัตน์ 
ฐิตินิรันดร์กุล (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบัญญัติของ
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ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาที่ขัดต่อหลักการของ
กฎหมายและอาจเกิดผลกระทบต่อผู้เรียน พบว่าหากมี
บัญญัติพระราชบัญญัติดังกล่าวจะท าให้ นักศึกษาหรือ
บัณฑิตน้ัน ได้รับผลกระทบเน่ืองมาจากองค์กรวิชาชีพน้ันได้
มีการออกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติก่อนหน้า
ของการตราพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาท าให้เกิดการ
ขัดแย้งและไม่คุ้มครองประโยชน์ของบัณฑิตหรือนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 1. ด้านขององค์กรวิชาชีพ 
  จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า โดยภาพรวม
แล้ววรรณกรรมและมุมมองของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพน้ัน
จะมองไปในด้านการปฏิบัติอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา โดยหามุมมองในด้านระหว่างการ
ออกแบบหลักสูตรการศึกษาเท่าท่ีควรจึงควรมีการปรับปรุง
ให้มีความรัดกุม ชัดเจนโดยมีการด าเนินการดังน้ี  
     1) เปิดโอกาสให้องค์กรวิชาชีพมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบ
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการอุดมศึกษา 
             2) องค์กรวิชาชีพควรมีความชัดเจนใน
การประกาศการรับรองสถาบันอุดมศึกษาที่จัดต้ังใหม่ เพ่ือ
ป้องกันปัญหาทอดทิ้งนักศึกษา ท่ีเข้าศึกษาในสถาบันที่ไม่ได้
มาตรฐาน 
             3) องค์กรวิชาชีพควรมีนโยบาย ด้าน
ความร่วมมือในด้านอื่นนอกจากหลักสูตรหรือการก าหนด
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจท าใน
รูปแบบ การวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้งานบัณฑิต
ร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ด้านสถาบันอุดมศึกษา 
  จากการศึกษาวรรณกรรมและมุมมองของ
ผู้บริหารในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเห็นได้ว่าควรที่จะมี
การพัฒนา เพ่ือให้เกิดความชัดเจน มีประสิทธิภาพด้านการ
บริหารการศึกษา คือ 
         1) สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดต้ัง
เป็นหน่วยประสานงานเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับองค์กรวิชาชีพเพ่ือเสนอความ
คิดเห็นด้านต่าง ๆ  
    2) สถาบันอุดมศึกษาควรจัดท านโยบาย
ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือนักศึกษา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
มีการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือท าให้เรียนรู้ก่อนเข้าสู่วิชาชีพอย่าง
แท้จริง และท าให้เกิดความตระหนักในวิชาชีพของตน 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. เพ่ือให้การศึกษาความร่วมมือระหว่าง
องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้รัฐธรรมนูญ 
2560 มีความชัดเจนมากย่ิง ข้ึนควรจะท าการศึกษาใน
ประเด็น การศึกษาเปรียบเทียบถึงความร่วมมือระหว่าง
องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
เพ่ือท าให้ได้ความชัดเจนมุมมองด้านการวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมและ ความแตกต่างก่อนและหลั งที่ มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 
  2. เพ่ือให้เห็นถึงความเหมาะสมการมีส่วน
ร่วมระหว่างองค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิด
การศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรศึกษาถึงปัจจัยหรือ
อิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการร่วมมือกัน เพ่ือท า
ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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