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KM งานวิจัยของคณะนิติศาสตร์
โดย จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
สืบเนื่องจากได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะนิติศาสตร์ ให้นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการ
จัดการองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการวิจัยในสาขานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กระผมจึงได้
นาเสนอแนวความคิดในการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยทางนิติศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิตบัณฑิตย์ โดยแบ่งเป็นประเด็นเพื่อพิจารณาต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 การได้มาซึ่งงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์
ดังที่ได้ทราบกันแล้วว่า คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้มีผลงานวิจัย ทั้งในนามคณะ และในนาม
ของอาจารย์แต่ละท่าน จานวนหลายเล่ม ในช่วงปี พ.ศ.2548 – 2553 แต่ในช่วงปี พ.ศ.2554-2557 จานวน
งานวิจัยของคณะนิติศาสตร์มีน้อยลงเป็นลาดับ เรื่องจากอาจารย์แต่ละท่านมีภารกิจต้องรับผิดชอบการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรพิจารณาว่า ปัจจัยสาคัญทาให้งานวิจัยของคณะมีจานวนมากมาจากสิ่งใด และ
ปัจจัยที่ทาให้จานวนงานวิจัยของคณะลดน้อยถอยลงเป็นเพราะเหตุใด
กระผมของแบ่งการอธิบายเป็นสองส่วน ได้แก่ การได้มาซึ่งงานวิจัยในนามคณะนิติศาสตร์ และการ
ได้มาซึ่งงานวิจัยเป็นรายบุคคล
การได้งานวิจัยในนามของคณะนิติศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 มักจะเป็นงานวิจัยที่ได้รับเงิน
อุ ด หนุ น งานวิ จั ย จากหน่ ว ยงานภายนอก อาทิ เ ช่ น ส านั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม ส านั ก งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด และสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และที่คณะนิติศาสตร์ของเราได้รั บความ
ไว้วางใจให้ท างานวิจัย มี ส าเหตุม าจากสองส่วนใหญ่ ส่วนแรกที่ถือว่าสาคัญที่สุดได้แก่ ผู้บริหารคณะ
นิติศาสตร์ในขณะนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานเหล่านั้น ส่วนประการที่สอง ได้แก่ เรามีอาจารย์มือ
เขียนโครงร่างงานวิจัยที่ทาให้คณะสามารถชนะการประมูลวิจัย และรายชื่อคณาจารย์ผู้ทาวิจัยที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและความตั้งใจเป็นทีมงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ ได้ แต่
ในปั จจุบั นงานวิจัย ที่ เป็ นผลงานในนามคณะลดน้อยลง เหตุผลหลัก ก็ คือ เราพยายามลดจานวนการรับ
งานวิจัยลง เพราะเมื่อรับงานวิจัยมาจานวนมาก อาการทางานไม่ทันกาหนดเวลาและถูกปรับจากหน่วยงานที่
สนับสนุนงานวิจัย กอปรกับคณาจารย์ของคณะที่มีจานวนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภารกิจรับผิดชอบ
การเรียนการสอนมิได้ลดลง ด้วยเหตุนี้ กาลังคณาจารย์ที่เหลือ อาจไม่เพียงพอต่อการรองรับงานวิจัยของ
หน่วยงานภายนอกได้ และแต่ละท่านย่ อมมีความจาเป็น ที่ต้องกลับไปรับผิดชอบงานการเรียนการสอน
บทความ และงานตารา มิให้เกิดความบกพร่อง ซึ่งเป็นงานหลักที่สาคัญที่สุดของอาจารย์ประจาคณะ ซึ่งเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ การได้ ม าซึ่ ง งานวิ จั ย ของสถาบั น อื่ น ๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น คณะนิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ช่วงนี้คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จะประมูลหัวข้อการวิจัยได้จานวนมาก แต่เป็นที่สังเกตว่า ทีม
คณะผู้วิจัยในแต่ละทีม จะปรากฎอาจารย์ใ นคณะนิติศาสตร์ จุฬ าฯ เป็นหัวหน้าผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยเป็น
อาจารย์ภายใน ร่วมกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์หรือคณะใดๆทางสังคมศาสตร์ของสถาบั นการศึกษาแห่งอื่น
ร่วมเป็นทีมวิจัย โดยนัยที่ว่าจะเข้าตัวชี้วัดในเรื่องการบูรณาการความรู้ระหว่างจุฬาฯ กับสถาบันภายนอก
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ซึ่งอาจทาให้ผลงานวิจัยในเรื่องนั้นๆ มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อนับสัดส่วน
คณาจารย์ที่นั่นที่เน้นการทางานวิจัยกับทางานตารา จานวนผู้ที่ทางานตาราหรืองานค้นคว้าส่วนบุคคล ยังคง
มากกว่าจานวนผู้ที่เน้นทางานวิจัย
ส่วนงานวิจัยรายบุคคล ปรากฏว่ามีผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์จานวนหนึ่ง ทั้งที่เป็น
วิจัยเอกสาร และวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ล ะท่าน และเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปเป็นเอกสารประกอบการเสนอตาแหน่งทางวิชาการ อย่างไรก็ดี เชื่อว่าคณาจารย์ทุก
ท่านในคณะนิติศาสตร์ของเรามีความประสงค์ที่จะเขียนงานวิจัยและล้วนมีหัวข้องานวิจัยที่ตนอยากทาอยู่ใน
ใจแล้ว เพียงแต่สิ่งที่อาจารย์ทุกท่านคานึงถึงในการที่จะตัดสินใจทาหรือไม่ทางานวิจัยนั้น ได้แก่ ระยะเวลาที่
เหลือจากงานรับผิดชอบการเรียนการสอน และภารกิจส่วนตัว ที่จะเจียดเวลามาเขียนงานวิจัยของตนเองได้
อนึ่ง งานวิจัยคื องานที่ หนัก ต้องใช้พลังสมอง ความคิด สมาธิ งบประมาณ และระยะเวลาที่เพี ยงพอใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ตนตกผลึกทางความคิด เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปเขียนงานวิจัยได้เป็นผลสาเร็จ
ส่วนเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ เห็นว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสาคัญเพราะถือว่ามี
มูลค่าไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป แต่เรื่องของเวลาและสรรพกาลังของอาจารย์แต่ละท่านเท่าที่เหลืออยู่
จากการทางานประจาของท่านต่างหากที่เป็นประเด็นที่สาคัญที่สุดที่ทาให้ท่านตัดสินใจทางานวิจัยในนาม
ตัวท่านเองหรือไม่
ดัง นั้น จึง สามารถสรุป ในประเด็นนี้ไ ด้ว่า จานวนงานวิ จัย ที่คณะได้รับ เป็ นผลโดยตรงมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารคณะหรือมือเขียนงานวิจัยของคณะกับหน่วยงานภายนอก ส่วนงานวิจัย
ส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านขึ้นอยู่กับกาลัง กาย กาลังใจ กาลังเงิน และระยะเวลาที่ท่านเหลืออยู่ ไม่มี
อาจารย์ท่า นใดที่ไม่ต้องการเขีย นงานวิจัยหรอกครับ เพีย งแต่ต้องลุ้นว่าภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ท่าน
ทั้งหลายจะมีกาลังในการสร้างงานวิจัยได้มากน้อยเพียงใด
ประเด็นที่ 2 การนางานวิจัยของคณะไปใช้
คณะนิติศาสตร์ปรัดี พนมยงค์ ได้สร้างงานวิจัยที่หลากหลาย ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้เป็นแนวทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมอยู่หลายเล่ม อาทิเช่น โครงการวิจัยเพื่อ
ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล โครงการวิจัยเรื่องการไต่สวนคดีอาญา วิธีการเพื่อความปลอดภัย การบูรณาการสถิติ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายยาเสพติดที่กระทบต่อรัฐธรรมนูญ งานวิจัยเรื่องกฎหมายบังคับ
โทษจาคุก กฎหมายว่าด้วยสุราฉบับใหม่ ฯลฯ งานวิจัยดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่สนใจของสังคม และเหล่า
นักศึก ษาหลักสูตรมหาบัณฑิ ตของเรา ก็ไ ด้รับแรงบันดาลใจจากวิจัยเหล่านี้ ในการนาไปทาเป็นหัวข้อ
วิท ยานิพ นธ์ข องตัวเองจานวนมาก จนทาให้เกิ ดเหตุก ารณ์ที่นางานวิจัยเก่ าๆของอาจารย์ ในคณะ หรือ
แม้กระทั่งของนักศึกษารุ่นพี่ นามารีไซเคิล ในลักษณะที่เป็น “เหล้าเก่าในขวดใหม่” หรืออาจจะเป็น “เหล้า
ใหม่ ใ นขวดเก่ า ” แล้ ว แต่ จ ะเรี ย ก และจะท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น “ซี รี ย์ ” หรื อ “กลุ่ ม หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างเช่น หัวข้อประธาน คือ “บังคับโทษ” หัวข้อลูกก็พึงได้แก่
“บังคับโทษประหาร” “บังคับโทษจาคุก” “บังคับโทษปรับ” “บังคับเอากับทรัพย์สิน” หรือถ้าเป็นหัวข้อที่
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เป็นผลการวิจัย ณ เวลานั้น เช่น “ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ.2548” ก็อาจจะมีหัวข้อทานองเดียวกันนี้แต่
เป็นการศึกษาในอีกช่วงเวลาหนึ่ง เช่น “ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ.2550” “ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ.
2557” ฯลฯ
สถานการณ์เช่นนี้ทาให้ดูเหมือนว่าผลงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ของเราจะได้รับการยอมรับจาก
เหล่านักศึกษาหรือผู้สนใจตามสมควร และอาจเข้าตัวชี้วัดของการความรู้ในส่วนของการนาผลงานวิชาการ
ของคณะออกเผยแพร่สู่ส าธารณชน แต่ข้อพึ งระวังที่ตามมาซึ่งทุก วันนี้เริ่มค้นพบปัญหาบ้างแล้ว ก็ คื อ
กระบวนการใช้วาทกรรมซ้าแล้วซ้าเล่าในวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยหลายเล่มโดยปราศจากการอ้างอิงไป
ถึงเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง หรือ Plagiarism สังเกตได้จากงานวิทยานิพนธ์หริอวิจัยที่เป็นซีรี่ย์ จะมีบท
ทฤษฎีหรือแนวคิดทางกฎหมายที่ไม่แตกต่างกัน และยิ่งถ้าศาสตร์เหล่านั้นมีจานวนเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านนี้น้อย ก็จะยิ่ง มีก ารอ้างเอกสารแบบเดียวกันซ้ากั นหลายๆ เล่มอย่ างเสีย ไม่ไ ด้ แต่ก็มีนักศึกษา
ปริญญาโททางนิติศาสตร์ของเราจานวนมากที่สามารถนางานวิจัยที่เป็นผลงานของคณะ ไปใช้ประโยชน์ใน
วิทยานิพนธ์ของตนเอง หรือนาไปประยุกต์ เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม จนสามารถสาเร็จ
การศึกษาไปเป็นจานวนมาก ซึ่งในส่วนนี้ถ้ามีการทาการรวบรวมข้อมูลว่างานวิจัยของคณะนิติศาสตร์และ
เหล่าคณาจารย์ ได้รับการอ้างอิงในงานของนักศึกษาหรืองานอื่นใดอย่างไรและจานวนการอ้างอิงมากน้อย
เพียงใดแล้ว จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้วัดประสิทธิภาพของการนางานวิจัยของตณะนิติศาสตร์ของเราไปใช้ได้เป็น
อย่างดี
ประเด็นที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่ควรกระทาในเวลาอันสั้น
แม้ว่าช่วงนี้ จะมีงานวิจัยที่เป็นผลงานกลุ่มในนามคณะนิติศาสตร์จานวนน้อยลงก็ตาม ดังเหตุผลที่
ได้กล่าวมาแล้ว และเห็นได้ชัดในช่วงนี้ว่าคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์หันมาให้ความสนใจในงานด้านตารา
เอกสารประกอบการสอน หรืองานวิจัยส่วนบุคคลที่สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนของตนเอง กระบวนการที่คิดว่าจะต้องกระทาเพื่อประโยชน์ในการจัดการองค์ความรู้ในระยะเวลา
อันสั้นนี้ ได้แก่ กระบวนการนางานวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่นใดของคณะหรือของคณาจารย์แต่ละท่าน
ออกสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามเส้นทางต่างๆ กระบวนการนี้จะทาได้โดย นางานของตนที่เป็นรูปเล่ม
ทาให้สานักพิมพ์ต่างๆพิมพ์เพื่อจาหน่าย หรือนางานเหล่านั้นขึ้นระบบสารสนเทศให้ผู้สนใจสามารถดาวน์
โหลดนาไปใช้ ซึ่งวิธีที่สองนี้ไม่เป็นที่นิยมกรณีนาผลงานทั้งเล่มออกเผยแพร่ออนไลน์ และจะอนุญาตให้
ขึ้นเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้นเพราะเกรงปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ อีกวิธีหนึ่งได้แก่ การนาผลงานวิจัย
ของตนเองหรือคณะไปพัฒนาเป็นบทความวิชาการ ซึ่งช่องทางการเผยแพร่ได้แก่ วารสารกฎหมาย หรือ
คอลัมน์กฎหมายในหนังสือพิมพ์ ซึ่งการเผยแพร่กรณีที่สองเป็นที่นิยมและทาได้งานกว่า เพราะกรณีเผยแพร่
ในวารสารกฎหมาย วารสารกฎหมายที่ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีจานวน
น้อยอยู่ และต้องผ่าน peer review จานวนมากก่อนเผยแพร่ การเขียนบทความลงวารสารกฎหมายจึงเป็น
ความพยายามอีกระดับหนึ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้ หลักวิชาการทถูกต้อง และการอ้างอิงที่ถูกต้องเป็นเกณฑ์ ทา
ให้ก ารเขี ย นบทความลงวารสารย่ อ มต้อ งใช้ เวลาและความระมัดระวัง มากกว่ าการเขี ย นวิจารณ์ใ นสื่ อ
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สารสนเทศปกติ อย่างไรก็ดี ถ้าคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์มีแรงบันดาลใจในการเขียนบทความวิชาการ
มากขึ้น กระบวนการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆของคณะจะมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น
ประเด็นที่ 4 ทาอย่างไร จึงทาให้คณะนิติศาสตร์ยังคงจานวนสถิติการทางานวิจัยไว้มิให้ลดลง.
จานวนบุคลากร ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาที่เพียงพอ ความพร้อมส่วนบุคคล ย่อมมีผลต่อ
ความสาเร็จของการสร้างงานวิจัยของคณะทั้งสิ้น ถ้ามีผู้สนใจในการทาวิจัยน้อย หรือกรณีมือวิจัยเก่าๆของ
คณะเกิดอาการอ่อนล้า และอยากพักเพื่อทาภารกิจอื่นๆบ้าง ท่านสามารถประมูลงานวิจัยเข้ามาในคณะ
จานวนมากได้ แต่ควรต้องพิจารณาถึงว่ากาลังพลพร้อมหรือไม่ หรือมีเวลาอุทิศให้กับงานวิจัยมากน้อย
เพียงใด เพราะภารกิจสาคัญของอาจารย์ทุก ท่านที่นี่คือการต้องรักษาคุณภาพการสอนของตัวเอง ซึ่งเป็น
ภารกิจที่สาคัญที่สุด ถ้าคิดว่าทางานวิจัยจะทาให้กระทบต่อการทางานในหน้าที่ของตนเอง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
เขาเหล่านั้นคงปฏิเสธที่จะร่วมทีมวิจัย ซึ่งตรงนี้คงจะบังคับกันไม่ได้
ด้วยเหตุนี้ เรื่องสถิติงานวิจัยในช่วงนี้ที่อาจลดลงบ้างตามสมควร เป็นสิ่งที่ ควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่
สามารถทาให้เกิดขึ้นได้ คือ การหาทางให้อาจารย์แต่ละท่านสามารถสร้างงานวิจัย หรืองานวิ ชาการอื่นใด
ภายใต้ความมีอิสระทางวิชาการ และการสนับสนุนจากกลไกต่างๆของมหาวิทยาลัย ถ้าสร้างแรงจูงใจเช่นว่ า
นั้นสาเร็จ อาจารย์แต่ละท่านก็จะสร้างงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ อย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ ดังนั้นเห็นว่า
คณะนิติศาสตร์ และคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย พึงสร้างกลไกเพื่อก่อให้เกิดพลังกายและพลังใจให้กับอาจารย์
ในการสร้างผลงานวิชาการให้เกิดขึ้น ตัวเลขสถิติของจานวนงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆก็จะขึ้นด้วยตัว
มันเอง โดยไม่จาเป็นต้องมีมาตรการบังคับใดๆ
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