บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงรวมความรูแหลงรวมผูรูผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ทั้ง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาและความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมของชาติ
รวมทั้งสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งจะทําใหทุกคนเกิดความเขาใจและ
สามารถอยูร ว มกันไดในสภาพสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและแขงขันสูงขึน้ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ จึงมีบทบาทและหนาทีส่ าํ คัญตอการวิจยั และพัฒนาประเทศ (พิเชฐ ดุรงคเวโรจนและคณะ,
2546:19) สังคมไทยในปจจุบันตองการสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทตอ
สังคมมากกวาสภาพที่เปนอยู จึงเทากับวาเปนโอกาสทองที่มหาวิทยาลัยจะไดรับการสนับสนุน
ใหทํางานมากขึ้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไดรับผลประโยชนมากขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่
(วิจารณ พานิช, 2546: 7) สิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยสามารถเปนที่พึ่งพาของ
สังคมได นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพก็คือ การสรางผลงานวิจยั ใหมคี ณ
ุ ภาพ ที่
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดนนั่ เอง เพราะการวิจยั คือ กระบวน
การทางปญญาคือ การเรียนรูท สี่ ามารถสรางความรูใ หมคือ การเอาปญญาแทนที่การใชอํานาจ จึง
เปนกระบวนการธรรมะหรือการทําใหถูกตองดวย (ประเวศ วะสี, 2546: 15)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาของประเทศจึงมีการกําหนดเปาหมายเพื่อเพิ่มคาใชจาย
ดานการวิจยั และพัฒนาของประเทศทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ใหเปนไปไมนอยกวารอยละ 0.4
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือใหภาครัฐสนับสนุนคาใชจา ยวิจยั และพัฒนาไมนอ ยกวา
รอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจายประจําปและเพิม่ จํานวนนักวิจยั ของประเทศเปน 3.5 คนตอ
ประชากร 10,000 คน และในแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ.2533-2547) ไดนําเสนอทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาการวิจยั สําหรับอุดมศึกษาไววา จะตองมีการสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามี
นโยบายและแผนการวิจัยที่ชัดเจนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวในประเด็นการพัฒนาองคกรและกําลัง
คน การระดมทุน ตลอดจนทิศทางการวิจัยที่มีเอกลักษณเฉพาะสถาบันและสามารถตอบสนอง
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันตองใหความสําคัญตอการวิจัย
พืน้ ฐานในการมุง ใหเกิดการพัฒนาในสาขานัน้ ๆเพือ่ เปนฐานสูก ารวิจยั ประยุกตทมี่ ปี ระสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลตอการเรียนการสอน รวมทัง้ เพือ่ สรางความสามารถในการพึง่ ตนเองดานองคความรู
ของประเทศอยางแทจริงในระยะยาวและสามารถชี้ใหเห็นทางเลือกที่เหมาะสมตอการพัฒนา
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ประเทศ เพือ่ เอือ้ ใหเกิดประโยชนสงู สุดตอเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม (พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
และคณะ, 2546: 27,31)
กอรปกับในป พ.ศ. 2547 ฯพณฯ พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ไดมอบนโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาแกคณบดี หัวหนาภาควิชาและผูแ ทนจากหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกับการอุดมศึกษาเกีย่ วกับแนวทางสําคัญในการปฏิรปู การศึกษาไดกลาวถึงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนแหลงความรูที่มาจากผลการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมสังคมไทยสูการเปนสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) ตองมุงให
ความสําคัญตอระเบียบวิธีวิจัยมุงเนนการวิจัยเพื่อใหไดความรูใหมๆ และถูกตองแกสงั คม และ
มีการแสวงหาคําตอบที่เปนวิทยาศาสตรโดยใชเครื่องมือวัดที่ถูกตอง (Validity) และนาเชื่อถือ
(Reliability) การสรางระบบการจูงใจ (Incentive) ใหกับนักวิจัยทั้งดานความกาวหนาในวิชาชีพ
(Career Path) และดานการเงิน ไดแก การจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยและผลตอบแทน
จากลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547: 8-9) อีกดวย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีปรัชญาที่จะ “พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีการกําหนดวิสัยทัศนไววาจะเปน “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อ
ใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองไดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติภายในป พ.ศ.2555” (กองแผนงาน, 2548) แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของสถาบันที่มี
ความมุงมั่นพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถพึ่งตนเองได สถาบันจึงมีการสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันทําการวิจัยและ
พัฒนาที่เนนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาตลอด โดยพิจารณาจากสถิติขอมูลเกี่ยวกับ
การทําวิจัยของบุคลากรในสถาบัน ปงบประมาณ 2545-2548 จากตารางที่ 1 พบวา จํานวนทุน
และเงินอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมีอัตราการเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง แตเมื่อพิจารณา
จากจํานวนบุคลากรที่ทําวิจัยกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดแลวพบวามีบุคลากรที่ทําวิจัย
คิดเปนรอยละ 8.63, 8.45, 7.51 และ 10.20 ตามลําดับ ซึ่งนับไดวามีบุคลากรที่ทําวิจัยนอยมาก
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการวิจัยและพัฒนา และเมื่อพิจารณาถึงจํานวนโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จกับโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนนั้นจะพบวามีจํานวนโครงการที่แลวเสร็จคิดเปน
รอยละ 55.74, 66.67, 31.67 และ 53.01 ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการทําวิจัยของ
บุคลากรวาสามารถทํางานวิจัยใหเสร็จตามกําหนดไดเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของโครงการวิจัยที่
ไดรับทุนเทานั้น
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ตารางที่ 1-1 แสดงสถิตขิ อ มูลเกีย่ วกับการทําวิจยั ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ปงบประมาณ 2545-2548
ขอมูล
1. จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุน*
1.1 ทุนภายในสถาบัน**
1.2 ทุนภายนอกสถาบัน
2. จํานวนเงินอุดหนุนโครงการวิจัย*
2.1 ทุนอุดหนุนภายในสถาบัน
2.2 ทุนอุดหนุนภายนอกสถาบัน
3. จํานวนบุคลากรที่ทําวิจัย***
4. จํานวนอาจารย*
5. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ****
5.1 โครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจาก
หนวยงานภายในสถาบัน
5.2 โครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจาก
หนวยงานภายนอกสถาบัน

หมายเหตุ

2545

ปงบประมาณ
2546
2547

2548

หนวยนับ

61
39
22

60
43
17

60
35
25

83
48
35

23,637,435
5,115,100
18,522,335

16,791,660
8,147,260
8,644,400

30,545,392
4,980,100
25,565,292

70,175,037
7,745,400
62,429,637

54
626
34
29

56
663
37
34

54
719
19
16

76
745
44
37

โครงการ
โครงการ
โครงการ
บาท
บาท
บาท
คน
คน
โครงการ
โครงการ
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โครงการ

* ขอมูลจากหนังสือรายงานประจําป 2545, 2546, 2547 และ 2548 ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
** ไมนับรวมโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนของหนวยงานภายในสถาบัน
*** ไมนับรวมบุคคลที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยมากกวา 1 โครงการในปงบประมาณนั้น ๆ
**** ขอมูลจากศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ เดือนกุมภาพันธ 2549

นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ประจําปการศึกษา 2544
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)(สมศ.) ไดเสนอ
ขอที่ควรปรับปรุงและพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค (สมศ,
2546:7-8) ไววาสถาบันควรลดภาระงานของอาจารยบางคณะหรือจัดหาอาจารยเพิ่ม เพื่อให
อาจารยมีเวลาทําวิจัยมากขึ้น และควรพัฒนาบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกับ
ระบบวิจัยของสถาบัน รวมทั้งสถาบันควรจัดใหมีหนวยงานบริหารงานวิจัยเพื่อดูแลงานวิจัยของ
สถาบันทั้งระบบและควรหาทางเพิ่มงบประมาณดานการวิจัยของสถาบันใหมากขึ้น พรอมกับ
สถาบันควรกระตุน หรือสรางระบบจูงใจ (Incentive) ใหคณาจารยตพี มิ พผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติและระดับชาติใหมากขึน้
จากสภาพปญหาเกีย่ วกับการทําวิจยั ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ทีก่ ลาวมาขางตน ประกอบกับผลการศึกษาวิจยั บทบาทอุดมศึกษาในระบบวิจยั แหงชาติ ไดสรุป
ประเด็นและปญหาเกี่ยวกับระบบวิจัยในประเด็นตางๆ ไดแก นโยบายวิจัย การบริหารงานวิจัย
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งบประมาณวิจัย บุคลากรวิจัย การประเมินผลงานวิจัย และความเชื่อมโยงงานวิจัย (พิเชฐ
ดุรงคเวโรจนและคณะ, 2546: 140) ซึ่งสอดคลองกับการประเมินผลงานการวิจัย ในภาพรวม
ของประเทศ ระหวางปงบประมาณ 2535 - 2539 ไดศึกษาถึงปจจัยตางๆ อันกอใหเกิดปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย ซึ่งมีทั้งปญหาของนักวิจยั เอง ปญหาจากผูบ ริหาร ปญหา
ขององคกร หรือสถาบันของหนวยงานตนสังกัดเกีย่ วของกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของ
การวิจยั ตลอดจนปญหาขององคกรสนับสนุนการใหทุนดานการวิจัย (สุธรรม อารีกุลและคณะ,
2543)
นอกจากนี้จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
พบวา การทําวิจัยในสถาบันอุดมศึกษายังมีปญหาอุปสรรคและปญหาหลายประการที่สงผลให
บุคลากรทําวิจัยกันนอยและการทําวิจัยไมบรรลุตามระยะเวลาหรือเปาหมายที่วางไว ซึ่งการวิจัย
ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการ การจัดสรรทรัพยากรตางๆ
ของสถาบั นอุ ดมศึก ษา ดั งนั้นเพื่อให สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือบรรลุ
เปาหมายตามปรัชญาสถาบัน ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อเปน
ขอมูลในการกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทําวิจัยของบุคลากรของสถาบันใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคในการทําวิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
2. เพือ่ ศึกษาตัวบงชีท้ สี่ ง ผลตอความสําเร็จในการทําวิจยั ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
เพือ่ เปนแนวทางการสงเสริมใหบคุ ลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ทําการวิจยั เพิม่ ขึน้
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคและตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จใน
การทํางานวิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4.2 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษากลุมประชากรที่เปนขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข,
สาย ค) เทานัน้ ไมรวมถึงลูกจางประจํา ลูกจางชัว่ คราว และพนักงานพิเศษ ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
4.3.1 ตัวแปรตน ไดแก บุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค)
4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
(1) สภาพปญหาอุปสรรคในการทําวิจัย
(2) ปจจัยทีม่ ผี ลตอการทําวิจยั ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ในดานบรรยากาศการวิจยั ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน ดานการพัฒนาความรู
เกีย่ วกับการวิจยั และดานสิง่ อํานวยความสะดวก
5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข, สาย ค) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
5.2 บุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) หมายถึง ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
ตําแหนงเปนอาจารย ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
5.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข และสาย ค) หมายถึง ขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยทีม่ ตี ําแหนงเปนผูช ว ยวิชาการ และเจาหนาทีธ่ รุ การของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
5.4 สภาพปญหาอุปสรรคในการทําวิจยั หมายถึง สิง่ ทีส่ ง ผลใหการทําวิจยั ของบุคลากร
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไมสําเร็จตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว
5.5 ปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัย หมายถึง ตัวบงชี้ที่มีผลสําเร็จตอการทําวิจัยของ
บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 4 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศการวิจัย
ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน ดานการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการวิจัย และดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก

