บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัยของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ สนับสนุนการวิจยั ครัง้ นี้ ดังตอไปนี้
1. สถานภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
2. แนวทางการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
3. ปจจัยที่เกี่ยวของตอการทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
4. สภาพการทําวิจัยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. สถานภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
พิเชฐและคณะ (2546: 30-48) ศึกษาถึงสถานภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.1 งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในชวงแรกเปนการวิจัยเพื่อผลิตอัตรากําลังเพื่อสนอง
ความตองการของภาครัฐโดยเฉพาะในระบบราชการ เนื่องจากภาพพัฒนาการสวนใหญของ
มหาวิทยาลัยไทยมีที่มาจากฐานความคิดที่เนนการสอนมากกวาการวางรากฐานการวิจัยเพื่อ
คนควาหาความรูใหม อยางไรก็ตามก็ยังมีภาพของการเสนอกรอบแนวคิดเพื่อกระตุนกิจกรรม
วิ จั ย และพั ฒ นาด ว ยการเสนอโครงการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย (University Development
Committee)โดยเนนความสําคัญของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งใหมีการจัดตั้ง “Professorial Chair” เพื่อการวิจัยขึ้น โดยเนนความสําคัญ
ของการสนับสนุนทางดานงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจะตองใชเพื่อการ
วิจัยอยางนอยรอยละ 4 ของงบประมาณประจําป
1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัย แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศมาจาก
4 สวนสําคัญดังนี้
1.2.1 งบประมาณแผนดิน แบงออกเปน
1.2.1.1 ส ว นของงบประมาณประจําป ที่ เ สนอผ า นการพิ จ ารณาของทบวง
มหาวิทยาลัยและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําโครงการวิจัยจากหนวยงานของรัฐอื่นๆ (รวม
รัฐวิสาหกิจ)
1.2.1.2 การขอรั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากหน ว ยงานสนั บ สนุ น การวิ จั ย
ประกอบดวย
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1) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
2) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
5) แหลงสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาอื่นๆ เชน สํานักงานนโยบาย
พลังงานแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนสิง่ แวดลอม
เปนตน
1.2.2 เงินกูและความรวมมือดานการวิจัยจากตางประเทศ
1.2.2.1 แหลงเงินกูจ ากตางประเทศ เชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC) การสนับสนุนเงินกูจากตางประเทศ
ซึ่งไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการวิจัยโดยตรง แตมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
สนับสนุนงานวิชาการและวิจยั รวมทัง้ การสรางขีดความสามารถดานวิชาการและการเรียนการสอน
1.2.2.2 ความรวมมือดานการวิจยั จากตางประเทศ สวนใหญจะอยูใ นรูปของการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรการทําโครงการวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยของไทยกับตางประเทศ
รวมถึงการไดรับเงินสนับสนุนเพื่อทําวิจัยดวย
1.2.3 การสนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน
1.2.4 เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
1.3 บุคลากรการวิจัย บุคลากรที่ทําวิจัยในมหาวิทยาลัยประกอบดวย อาจารย นักวิจัย
ผูช ว ยนักวิจยั นักศึกษาโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาและฝายสนับสนุนงานวิจยั และมีแนวโนม
วาการรับอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จะรับอาจารยหรือพัฒนาอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกสูงขึ้น เมื่อพิจารณาในภาพรวมจํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยของรัฐ
มีจํานวนที่ลดลงเรื่อยๆ
1.4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษากับการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีลักษณะเปน
หลักสูตรวิจัย สามารถสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทดานการวิจัยเพิ่มขึ้น
1.5 ความรวมมือดานวิจัยและวิชาการ ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกร
ภายนอกทั้งที่เปนองคกรประเภทเดียวกันหรือองคกรตางประเทศทั้งในและตางประเทศ ที่กอให
เกิดความเขมแข็งของการวิจัยและพัฒนาในองคกรนั้นๆ เชน การแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา
และบุคลากรทางวิชาการ การฝกอบรมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ โครงการความรวมมือเหลานี้
มีบางสวนจัดทําขึ้นเพื่อการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใหกับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่
รวมโครงการโดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําหรับความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในดานงานวิจัยและ
พั ฒ นานั้ น มี อ ยู ค อ นข า งน อ ย โดยทั่ ว ไปเป น ความร ว มมื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ลั ก ษณะเป น แบบ
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ปจเจกบุคคลมากกวาภาพรวมของสถาบัน รูปแบบของความรวมมือสวนใหญจะเปนการฝกอบรม
เชิงวิชาชีพตางๆ ตามความตองการของภาคเอกชน การใหคําปรึกษาแนะนํา การบริการทดสอบ
วิเคราะหทางเทคนิคตางๆ ซึง่ รัฐบาลและหนวยงานทีใ่ หทนุ สนับสนุนเพือ่ การวิจยั ไดพยายามสราง
กลไกเพือ่ สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวมมือทางดานวิจยั และพัฒนากับภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น เชน การสนับสนุนเพื่อใหเกิดอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยตางๆ
เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในรูปแบบตางๆ เปนการสงเสริมกิจกรรม
วิจัยและพัฒนารวม และสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม สวนการให
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีบทบาทไมสูงนัก ที่ผานมามัก
เปนโครงการวิจัยที่เกิดจากความสนใจของอาจารยหรือนักวิจัยเอง
1.6 ผลงานวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จของการวิจัยและพัฒนา (Output) ที่สําคัญ
และใชกนั โดยทัว่ ไปคือ สิทธิบตั รหรือลิขสิทธิท์ เี่ กิดขึน้ จากงานวิจยั และพัฒนานัน้ ๆ หรือทรัพยสนิ
ทางปญญา สถาบันอุดมศึกษาไทยยังคงมีปริมาณของทรัพยสนิ ทางปญญาหรือจํานวนสิทธิบัตร
อยูค อ นขางนอยนับตัง้ แตเริม่ มีการจดทะเบียนสิทธิบตั รเปนเวลากวา 20 ปแลว มีสถาบันอุดมศึกษา
จดทะเบียนสิทธิบตั รเพียง 11 รายการ และหนวยงาน/องคกรสนับสนุนทุนวิจยั จดทะเบียนสิทธิบตั ร
จํานวน 17 รายการ จากตัวเลขดังกลาวแสดงวา สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีบทบาทสําคัญใน
การดําเนินการวิจัย แตจํานวนสิทธิบัตรกลับมีจํานวนนอยมาก ถึงแมวาสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยจะมี ก ารตื่ น ตั ว เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญามากขึ้ น แต สิ่ ง ที่ ค วรคํานึ ง ถึ ง ก็ คื อ
การพัฒนาแนวทางและกลไกทีเ่ หมาะสมสําหรับอุดมศึกษาไทยในเรือ่ งการบริหารจัดการทรัพยสนิ
ทางปญญาทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชนตอ ระบบวิจยั ของประเทศไดอยางแทจริง
สําหรับ ปรัชญา (2546: 21-22) ไดศึกษาระบบการวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยไดสรุปขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพการวิจัยในมหาวิทยาลัยไทย ดังนี้
1. งบประมาณการวิจัย งบประมาณวิจัยของประเทศในปงบประมาณ 2546 มีจํานวนรวม
14,340 ลานบาท เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาใหทบวงมหาวิทยาลัย 2,414 ลานบาท (ไม
ถึงรอยละ 1 ของงบประมาณรวมที่มหาวิทยาลัยไดรับ) แตมหาวิทยาลัยบางแหงไดรับทุนวิจัย
สนับสนุนจากหนวยงานรัฐที่ไดรับเงินงบประมาณวิจัยบาง
2. งบประมาณวิจัยกระจายตามสาขา เปนงบประมาณวิจัยดานวิทยาศาสตร รอยละ 25
ดานการเกษตร รอยละ 64 และดานสังคมศาสตร รอยละ 11 โดยเปนงานวิจัยและพัฒนารอยละ
51 เปนงานวิจัยประยุกตรอยละ 43 และงานวิจัยพื้นฐานรอยละ 6
3. บุคลากรวิจัย คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ โดยในป 2543
มีคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 20,700 คน คณาจารยในสถาบันราชภัฏจํานวน
7,343 คน
4. ผลงานวิจยั งานวิจยั จํานวนมากของคณาจารยไมไดมกี ารนําไปใชประโยชนและงานวิจยั
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จากมหาวิทยาลัยที่ไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตรจนถึง พ.ศ. 2545 มีเพียง 11 รายการ
นอกจากนี้ วิจารณ (2540: 59) ไดกลาวถึงการทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัยไววา งานวิจัย
และพัฒนาสวนใหญทําโดยอาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยหลักการแลวนาจะไมถูกตองนัก เพราะ
อาจารยมหาวิทยาลัยควรเนนทํางานวิจยั พืน้ ฐานหรืองานวิจยั เชิงวิชาการมากกวา แตในสภาพของ
ความขาดแคลนนักวิจยั ในปจจุบนั ไมมีทางเลือก จําเปนตองดึงอาจารยในมหาวิทยาลัยมาทํางาน
วิจัยและพัฒนาดวย
2. แนวทางการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงรวมความรู แหลงรวมผูรู ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ทั้งทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงสาขาวิชาทางดานสังคมและมนุษยศาสตรศาสตร (พิเชฐ
และคณะ, 2546: 19) ยิ่งกวานั้นยังเปนแหลงกลางสําหรับการศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆ
เพื่อสนับสนุนใหสังคมสามารถเผชิญสภาพปญหาใหมๆ ชวยใหคําแนะนําแกสังคมเพื่อแกไข
หรือปองกันปญหาหรือการทาทายที่เกิดขึ้นและผลักดันสังคมใหพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง
นอกจากบทบาทของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการสังคมในยุค
ปจจุบันไดรับการคาดหวังจากสังคมมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังใหมี
บทบาทเตรียมประชาชนใหมีความพรอมในการทํางานโดยผานการฝกอบรมและการพัฒนาฝมือ
การศึกษาคนควาหาความรูเพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและประโยชนในทางปฏิบัติ
ดวยวิธีการอันเปนที่ยอมรับในแตละสาขาวิชาการ การวิจัยเพื่อการวิจัยเทานั้นคงไดแตเพียงเพื่อ
สนองความตองการของผูว จิ ยั ทีอ่ ยากรู อยากเอาชนะสิง่ ทีท่ า ทาย การวิจยั คงจะตองมีวตั ถุประสงค
อืน่ ประกอบดวย ในการมุง สูม หาวิทยาลัยวิจยั จึงควรมีการพิจารณาทิศทางการวิจยั อยางรอบคอบ
เพื่อใหสามารถสรางบรรยากาศการวิจัย ที่นําไปสูความกาวหนาทางวิชาการและประโยชนตอ
สังคมอยางแทจริง ซึ่งตองพิจารณาถึงโอกาสที่จะใหแกนักวิจัยทุกคนดวย
จรัส (2534: 76) ไดเสนอทิศทางการวิจัยไว 3 ทิศทาง ดังนี้
1. การวิจัยเพื่อผลิตความรูที่มุงสรางความกาวหนาทางวิชาการ หมายถึง การวิจัยเพื่อให
สามารถนําความรูม าถายทอดโดยผานกระบวนการวิจยั อาจมุง ไปทีศ่ าสตรสากลเพือ่ สรางพืน้ ฐาน
ใหสามารถติดตามความกาวหนาไดและทําใหเกิดความรูความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานตาม
ความสนใจสวนบุคคล นับเปนการเสริมการผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการตลอดจนสรางความ
พรอมสําหรับอนาคต
2. การวิจัยที่มุงผลิตความรูเพื่อการแกปญหาและพัฒนาประเทศ หมายถึง การวิจัยที่มุง
ศาสตรเฉพาะกรณีโดยยึดปญหาเปนหลัก ขอความรูที่ไดจะเปนเรื่องของเมืองไทย การวิจัยใน
ทิศทางนี้อาจตองอาศัยความรูหลายดานรวมกันเปนสหสาขาวิชาเพื่อใชในการแกปญหาเดียวกัน
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3. การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เปนการวิจัยอีกระดับหนึ่งที่ไมเพียงแตติดตาม
ความกาวหนาของวิทยาการเทานั้น แตยังหวังการกาวกระโดดที่ล้ําหนาในดานที่ไมมีใครทําอยู
และหากไมมีการคิดถึงทิศทางนี้ไวเลย เปนไปไดวาในอนาคตวิทยาการในมหาวิทยาลัยไทยจะ
ไมมีวันทันวิทยาการสากลไดเลย นับวันแตจะเกิดชองวางขึ้น
ในการประชุมวิชาการเรื่อง “ระบบวิจัยโลกกับระบบวิจัยไทย” ระหวางวันที่ 25-27
พฤศจิกายน 2545 ที่โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
จรัส (2545) ไดกลาวถึงบทบาทของการวิจัยในประเทศ 5 ดาน ดังนี้
1. การวิจัยเพื่อสรางความรูใหม เปนการสรางความรูใหมที่จําเปนตองใชในการแกปญหา
หรือการพัฒนาประเทศ ความรูเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาและในการพัฒนาในหลายแง
หลายมุม การรูสาเหตุของปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาแตละเรื่องแตละดาน การรู
ทางเลือกตางๆ ในการแกปญหา ขอดีขอเสียของแตละทางเลือก การปฏิบัติในการแกปญหาให
เปนผล การแกปญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจนการปรับกลไก
หรือวิธีการในการแกปญหา
2. การวิจัยเพื่อจัดการความรู ปจจุบันความรูใหมเกิดขึ้นมากมายและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ความรูยังมีลักษณะคลายมีชีวิตคือ เกิดใหมได ใชงานได และดับได ความรูบางอยางที่ใชได
อยูในเวลาหนึ่งจะกลายเปนสิ่งที่ไมจริง ไมใชความรูและใชไมไดในเวลาตอไป ซึ่งตองอาศัย
กระบวนการยอยความรูและปรับใหอยูในรูปที่ใชไดงายและกระบวนการในการยอยความรูตอง
อาศัยกระบวนการวิจัยทั้งการวิจัยเอกสารหรือวิจัยขอมูล
3. การวิจัยเปนเครื่องมือในการศึกษา การศึกษาดวยวิธีทองจํายอมไมเพียงพอ จําเปนตอง
มีการสรางสมรรถนะในการหา เลือกพิจารณาและใชความรู การสอนทั้งในระดับพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษานั้น การบรรยายตองไมใชวิธีหลักที่ผูเรียนเพียงฟง จด และทองจําขอความรู
จําเปนตองสรางความเขาใจและรูเทาทันความรู การเรียนดวยตนเองที่อาศัยการสืบสอบและ
คนควานอกตําราเรียนดวย โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหา ตีคาและเลือกเชื่อ
การศึกษาดวยการวิจัยเปนฐานจะชวยทําใหไดบุคคลที่มีวิจารณญาณ สามารถคิดเปน ทําเปน
และแกปญหาเปน ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางนวัตกรรมไดเมื่อไปปฏิบัติ
งานใดๆ ก็สามารถติดตามและใชความรูที่ทันสมัยได
4. การวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางพลัง ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ หากเรียนรูและใช
กระบวนการวิจยั ก็จะสามารถประเมินงานของตนเอง มีความคิดริเริม่ และนวัตกรรมในการปรับปรุง
งานของตนเอง เปนพลังในการทําใหสามารถปฏิบตั งิ านของตนเองไดดยี งิ่ ขึน้
5. การวิจัยเปนเครื่องยนตขับเคลื่อนการแขงขัน การวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางความ
สามารถในการแขงขันทั้งในระดับชาติ ระดับหนวยงานและระดับบุคคล หากประเทศไทยมีระบบ
การศึกษาที่ดี ใชการวิจัยเปนเครื่องมือสรางทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีปญญาและความสามารถ
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ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม มีองคกรที่เรียนรู มีการวิจัยและพัฒนา สราง
ผลผลิตที่มีความใหมมีคุณภาพดีขึ้นกวาผลผลิตเดิมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถ
ใชและสรางเทคโนโลยีชั้นสูง และใชภูมิปญญาไทยไดอยางเหมาะสม
ในปฏิญญาของการประชุมที่กรุงฮาวานา (ผดุงชาติและไพฑูรย, 2542 อางถึงใน ชูเวช,
2543: 23,25) กลาววา ถาปราศจากสถาบันอุดมศึกษาและการวิจัยแลวประเทศที่กําลังพัฒนา
จะไม ส ามารถประยุ ก ต ก ารพั ฒ นาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม ๆ จากประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ได และจาก
การประชุมของยูเนสโกในภูมภิ าคตางๆ ไดมขี อ เสนอแนะเกีย่ วกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในดานการคนควาและวิจยั สรุปไดดงั นี้
1. การวิจยั เปนพันธกิจสําคัญของการศึกษา เพราะการวิจยั ทําใหเกิดนวัตกรรมและการพัฒนา
ความรูใ หมๆ ขึน้ มา
2. การสรางความรูใหม การถายทอดและการวิเคราะหความรูควรจะทําเพื่อประโยชนของ
สังคม
3. สถาบันอุดมศึกษาตองพยายามสรางความสามารถภายใน (endogenous capacities) ให
ได คือ ความสามารถและความเขมแข็งจะตองเกิดจากภายในตัวสถาบันเอง มิใชพึ่งพา
ความสามารถภายนอก
ปรัชญา (2546: 11) ไดสรุปบทบาทเกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. พัฒนาองคความรูพ นื้ ฐานเพือ่ การพัฒนาตอเนือ่ งสําหรับสังคม ประชาชน นักวิชาการและ
ผูปฏิบัติงาน
2. ผลิตผลงานวิจัยที่เปนประโยชน ตอบสนองความตองการของสังคมและเสนอแนะสิ่งที่ดี
กวาเพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของสมาชิกในสังคม รวมทั้งสามารถเปนสินคาใน
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูได
3. สงเสริมและยกระดับคุณภาพนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
4. ผลิตนักวิจัยใหมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสังคม
5. เผยแพรองคความรูที่ไดรับจากการวิจัยใหแพรหลาย รวมทั้งสงเสริมใหมีการประยุกตใช
ขอคนพบจากการวิจัยเพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายการวิจัยตอเนื่องและการนําไปใช
ประโยชนจริง
6. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการคิดคนวิจัย เพื่อประโยชนของการเรียนรูตอเนื่องใหแพร
หลายในสังคม
อมรวิชช นาครทรรพ กลาวในการประชุมเรื่อง “รวมสรางระบบวิจัยแหงชาติ สูยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไทย” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2545 ที่โรงแรมสยามอินเตอร-คอนติเนนตัล
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กรุงเทพมหานคร ในบทบาทของมหาวิทยาลัยตอการวิจัยวา ควรเนนความเปนอิสระในการ
ประสานและผลักดันงานวิจัยใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ มีแนวโนมที่พยายามวางเงื่อนไขใหเกิด
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคีตางๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งสอดคลองกับวิจิตร
(2518: 46,53) ที่กลาววาการที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกิจใหบรรลุตามความ
มุงหมายตามหนาที่หลักดานการสอน การวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองยึดมั่นในหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ ความเปน
อิสระในการดําเนินงาน (Autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ซึ่ง
เสรีภาพทางการสอนและวิจัยเปนหัวใจของเสรีภาพทางวิชาการ เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปน
ศูนยกลางความคิดและวิทยาการ เสรีภาพทางดานนี้ครอบคลุมทั้งคณาจารยและนิสิตนักศึกษา
ในการที่จะแสวงหาความรูและความจริง โดยปราศจากการกาวกายและควบคุมจากอิทธิพล
ภายนอก สถาบันอุดมศึกษาตองพยายามรักษาสมดุลยระหวางการสอนและวิจัยไวใหได
วิจารณ (2540: 172) ไดกลาวถึงการบริหารหนวยงานใหทุนสนับสนุนการวิจัยเปนองคกร
สําคัญของสังคมและอาจมองบทบาทไดหลายมุมมอง ดังนี้
1. เปนกลไกสรางการเปลี่ยนแปลง
2. เปนสวนหนึ่งของระบบการวิจัยของประเทศ
3. เปนกลไกจัดการใหเกิดการสรางนักวิจัย สรางโครงการวิจัย สรางผลงานวิจัย
และจัดการใหมีการนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชน
ภารกิจหลักของหนวยงานใหทุนสนับสนุนการวิจัย คือ การจัดการ เปนการจัดการใหเกิด
กระบวนการ โดยมีเปาหมาย คือ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงที่ตองการ คือ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคม
สําหรับภารกิจของนักบริหารงานวิจัย วิจารณ (2540: 175-176) ไดกลาวไววาตองดําเนิน
การตอไปนี้
1. สรางความชัดเจนในเรื่องภาพรวมของระบบการวิจัยของประเทศ และทําใหรูกัน
โดยทั่วไป
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศ และ
ทําใหรูกันโดยทั่วไป
3. เปดโอกาสใหนกั วิจยั ทีม่ คี วามสามารถสูงและทุม เทเอาจริงเอาจังตอการวิจยั
เสนอ
โครงการวิจัยตามความคิดริเริ่มของตนเอง เขามาขอทุนวิจัย
4. จัดกระบวนการที่นําไปสูการพัฒนาชุดโครงการวิจัย
5. เสาะหานักวิจัยที่มีความสามารถสูง หรือมีศักยภาพสูงในสาขาตางๆ จัดทํารายชื่อ
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สําหรับไวใชงาน โดยเชิญมาทํางานในหนาที่ตางๆ เชน เปนผูประสานงาน (หรือผูจัดการ)
ชุดโครงการ ผูต รวจสอบคุณภาพ (reviewer) เปนหัวหนาโครงการวิจยั หรือเปนนักวิจยั ในโครงการ
เปนตน
6. จัดกระบวนการเชื่อมโยงนักวิจัยเหลานั้นเขาดวยกันและสรางความรูสึกผูกพันเปน
“เจาของ” โครงการวิจัยรวมกัน
7. เสาะหา “ผูใ ช” ผลงานวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพสูง มีความรูเ พียงพอทีจ่ ะรวมประชุมกับนักวิจยั
เพื่อบอกความตองการของผูใชและนําผลการวิจัยบางอยางไปสงเสริมใหนักวิจัยพัฒนาตอไปสู
การใชประโยชนเชิงพาณิชย
8. เชือ่ มโยง “ผูใ ช” กับนักวิจยั เขาดวยกันเพือ่ ใหโครงการวิจยั เปนไปตามความตองการ
ของผูใช มีผูใชเขามารวมวิจัยดวยหรือรวมลงทุนดวย และมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
9. จัดเงือ่ นไขและการใหแรงจูงใจในการใหทนุ สนับสนุนการวิจยั เพือ่ ใหเกิดการทํางาน
วิจัยอยางทุมเทเอาจริงเอาจัง นําสงผลงานตามกําหนดและไดผลงานที่มีคุณภาพสูง
10. จัดกระบวนการจัดการโครงการวิจยั ทีไ่ ดทาํ สัญญาใหทนุ แลวใหนกั วิจยั ในโครงการมี
ความมุง มัน่ มีการทํางานเปนทีม สามารถแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ใหงานวิจยั ลุลว งไปไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
11. จัดกระบวนการเพื่อนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชน
12. จัดใหสาธารณชนไดมีสวนรวมโดยทางตรงหรือทางออมตอการตั้งโจทยวิจัย
13. ดําเนินการใหมีการสรางนักวิจยั และนักบริหารงานวิจัยจากกิจกรรมตางๆ
14. จัดกิจกรรมเพื่อใหสาธารณชนเห็นคุณคาของงานวิจัย และการเปนนักวิจัยวากอ
ประโยชนระยะยาวใหแกสังคม คุมคาแกการลงทุน
นอกจากหนวยงานใหทุนสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยแลวยังมีหนวยงานที่มีบทบาท
เชือ่ มโยงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ในสวนของการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกิจกรรม
วิจัยขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ (พิเชฐและคณะ, 2546: 28-29) มีดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2499 ปจจุบันเปน
หนวยงานราชการระดับนโยบาย และเปนแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประกอบดวย 3 หนวยงานหลัก ไดแก สภาวิจัยแหงชาติ กรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ บทบาทสําคัญที่ระบุไวตามพระราชบัญญัติสภาวิจัย
แหงชาติคือ กําหนดนโยบายและแผนการวิจัยแหงชาติ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยครอบคลุม
ทุกสาขา ทั้งการวิจัยพื้นฐาน ประยุกต และพัฒนา ทําหนาที่ประสานงานวิจัย และเปนศูนย
ขอมูลทางการวิจัย
2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2543 เปนองคกรในกํากับของ
รัฐ (Autonomous) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานที่มีบทบาทใน
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การสนับสนุน เพื่อการวิจัยทางดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนการประยุกตนํา
ผลงานวิจัยไปใชเชิงพาณิชย และความรวมมือกับภาคเอกชนใหการสงเสริมภาคเอกชนดาน
การวิจัยและพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน ทุนใหเปลาและเงินกูดอกเบี้ยต่ํา เปนตน
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนวยงานจัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ (Autonomous)
ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี การใหทุนสนับสนุน การประสานงานเชื่อมโยงใหเกิดงานวิจัย
โดยเนนที่กระบวนการบริหารจัดการและการประเมินคุณภาพงานวิจัยอยางตอเนื่อง สําหรับ
รู ป แบบการใหทุ นสนับ สนุนจะครอบคลุ มทุกสาขา เนนการส งเสริ มงานวิจัยในลักษณะชุด
โครงการที่เปนผลจากการประเมินความตองการของผูใชและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนองคกรที่ใหทุนสนับสนุนงาน
วิจัยที่มุงเนนการสรางองคความรูเพื่อนําความรูนั้นๆ ไปแกปญหาและพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของประเทศ
3. ปจจัยที่เกี่ยวของตอการทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จรัส (2534: 79,187) ไดกลาวถึงนโยบายในการสงเสริมการวิจัยวา มหาวิทยาลัยควร
จัดการและมีกลไกในการปรับปรุงในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยดังนี้
1. ขอมูล ศูนยเอกสารที่เปนพื้นฐานในการวิจัย
2. หองสมุดเพื่อการวิจัย
3. การจัดการเรื่องเครื่องมืออุปกรณเพื่อการวิจัย
4. รางวัลและทุนวิจัย
5. การพัฒนาบุคลากรดานวิจัย
6. การประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงานวิจัย
สวนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการที่จะใหเกิดการวิจัย เพิ่มปริมาณ หรือปรับปรุงคุณภาพของ
งานวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น การมีแตความคิดความหวังหรือความตั้งใจคงจะไมพอ จะตองมี
สิ่งจําเปนพื้นฐานที่เปนปจจัยสําคัญรองรับอยูจึงจะเกิดการพัฒนาไดจริง นอกจากนโยบายระบบ
กําลังคน และทุนแลว สิ่งจําเปนพื้นฐานเพื่อพัฒนาการวิจัยยังมีฐานขอมูล ทั้งขอมูลทุติยภูมิ
และขอมูลปฐมภูมใิ นรูปของหองสมุด ศูนยเอกสารและศูนยขอ มูลตางๆ หองปฏิบตั กิ าร เครือ่ งมือ
อุปกรณตา งๆ และบริการคอมพิวเตอร
วิจารณ (2540: 85-86) ไดใหแนวคิดการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวการทําวิจัย
ในการสรางบรรยากาศดานการวิจัยวา จุดสําคัญที่สุดคือ การสรางความเปน “ประชาคมวิจัย”
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ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คณะหรือภาควิชา ความเปนประชาคมวิจัยเกิดขึ้นเมื่อมีคนจํานวนหนึ่ง
มีเปาประสงครวมกัน มีการพบปะเพื่อรวมมือกันหรือสงเสริมกันใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น
ความเอื้ออาทรตอกัน รวมมือกันตั้งเปาหมาย กําหนดแผนงาน รวมรับรูความกาวหนาของงาน
ใหความเห็นเพื่อปรับปรุงงานหรือแกปญหา และรวมกันยินดีเมื่องานกาวหนาหรือประสบความ
สําเร็จ ในปจจุบัน มหาวิทยาลัย คณะวิชาและภาควิชามีความเปน “ประชาคมวิจัย” นอยมาก
สาเหตุที่สําคัญที่สุดคือ วัฒนธรรมการมาทํางานของอาจารย อาจารยจํานวนมากมาทํางาน
เฉพาะชวงเวลาทีต่ นมีชวั่ โมงสอน หากวันใดไมมชี วั่ โมงสอนก็ไมมาทีม่ หาวิทยาลัยเลย พฤติกรรม
เชนนีบ้ อ นเซาะความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง การทีอ่ าจารยมาทํางาน
เฉพาะชวงของงานสอน มีผลเสียตอการสรางสรรคประชาคมวิจัย เพราะทําใหไมสามารถจัด
เวลาพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหวางอาจารยดวยกันได ทําใหอาจารยมีลักษณะ
ของการทํางานแบบตางคนตางทํา ตางคนตางอยู ไมเปนประชาคม
จรัส (2545) ไดกลาวในการประชุมวิชาการของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ในป พ.ศ.2545
เกี่ยวกับดานปจจัยสนับสนุนการวิจัยวา การวิจัยสวนใหญจะตองเปนการกระทําเฉพาะทีเ่ พิม่ เติม
หรือนอกเหนือไปจากงานปกติ ทัง้ การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดการตามโครงสรางรูปแบบการวิจยั
นัน้ ๆ การวัดอาจตองใชเครือ่ งมือหรืออุปกรณ และการกระทําในหองปฏิบตั กิ ารที่มีความจําเพาะ
เจาะจง คุณภาพและความถูกตอง จึงจะทําใหกระบวนการวิจัยใชได ไดแก
1. ทุนการวิจัย เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการวิจัย สําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการก็
ตองอาศัยอุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ การวิจัยในสนามยิ่งมีคาใชจายในการเดินและภาระ
สิ้นเปลืองตางๆ ตามสภาพของการวิจัยนั้นๆ
2. ผูช ว ยในการวิจยั ทัง้ ในหองปฏิบตั กิ ารและในสนาม ตองมีทนุ วิจยั สนับสนุนทัง้ การลงทุน
สราง ฝกอบรม และบํารุงรักษาผูช ว ยเหลานี้
3. สิ่งจําเปนพื้นฐาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทําวิจัยที่ทันสมัย
สวนในดานบรรยากาศที่เอื้อตอการวิจัย สภาพแวดลอมดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
บริหารจัดการ หรือการปกครองในหนวยงาน เปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการวิจัยหรือไม
หรือเกิดการวิจัยที่ดีไดหรือไม ไดแก
1. บทบาทของผูบังคับบัญชา มีสวนอยางมากในการสนับสนุนการวิจัย เปนไดทั้งเครื่อง
กระตุนหรือเครื่องหักหามความตั้งใจจะทําวิจัยของผูวิจัยใตบังคับบัญชา การพิจารณาความดี
ความชอบ และการใหรางวัล ตลอดจนความยุติธรรมในการพิจารณา
2. ระบบงานและกฎระเบียบตางๆ เปนเครื่องกําหนดทิศทาง และคานิยมในองคกรนั้นๆ
หากไมใหความสําคัญตอการวิจัยก็จะทําใหการวิจัยเกิดและกระทําไดลําบาก กลไกของ กฎ
ระเบียบก็มีความสําคัญ หากการทํางานเนนการเก็บขอมูลมากกวาความคิดริเริ่มสรางสรรค ก็
จะไดงานวิจัยดอยคุณภาพหรือขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค
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3. เพื่อนรวมงาน มีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศทางวิชาการ
หรือการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยของไทยในปจจุบัน ความเฉื่อยชาของเพื่อนรวมงานและการไมอุทิศตนตองานทาง
วิชาการ มีสวนอยางมากในการสรางบรรยากาศที่ไมเอื้อตอการวิจัย
นอกจากนี้ ปรัชญา (2545: 46-48) ยังไดกลาวถึงบทบาทการสงเสริมกิจกรรมวิจัยใน
มหาวิทยาลัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดใหมีมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)
ซึ่งมีความชัดเจนทั้งในดานวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่เอื้อใหเกิดการวิจัยที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยวิจัยตองมีความสามารถ มีอสิ ระและ
มีความริเริม่ สรางสรรคในการประสานและผลักดันงานวิจยั ใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําผล
การวิจยั ไปแนะนําใหภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดรบั ทราบเพือ่ ประยุกตใช
ใหเหมาะสม ทั้งนี้ผลผลิตสวนหนึ่งที่ไดจากมหาวิทยาลัยวิจัยคือ การสรางกําลังคนรุนใหมที่มี
สมรรถนะสูงในการปฏิบตั งิ านวิจยั เพือ่ ปอนเขาสูม หาวิทยาลัยตางๆ
และภาคอุตสาหกรรมเพือ่
เคลือ่ นมหาวิทยาลัยใหกา วเขาสูท ศิ ทางการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการได
ดังนี้
1. การมอบหมายงานวิจยั
2. การลดภาระอืน่ ในการทํางาน
3. การจัดกิจกรรมวิจยั เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตร
4. การพัฒนาฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจยั
5. การเชือ่ มโยงงานวิจยั กับภายนอกการเผยแพรงานวิจยั
6. การแสวงแหลงทุนสนับสนุนการวิจยั
4. สภาพการทําวิจัยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 สภาสถาบันไดประกาศจัดตั้งศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนหนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยการยกฐานะงานสงเสริมการ
วิจัย กองบริการการศึกษา เพื่อใหการทําวิจัยในสถาบันมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังนี้ (ศูนยวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : 2547)
1. เพื่ อ กําหนดนโยบาย แผนงานวิจัยของสถาบั น ให สอดคลองกับแผนงานวิจัยของ
ประเทศ
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและแสวงหาแหลงทุน สนับสนุนการวิจยั ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. เพื่อเปนหนวยงานติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
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5. เพือ่ เผยแพรถา ยทอดเทคโนโลยีและนําผลงานวิจยั ไปพัฒนาเชิงพาณิชย รวมทัง้ ดําเนินการ
ดานทรัพยสนิ ทางปญญา
6. เพื่อเปนศูนยกลางฐานขอมูลทางการวิจัยของสถาบัน
การบริหารงานของศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547) สถาบันไดแตงตั้งผูชวย
อธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา เปนผูกํากับดูแลนโยบายและการบริหารงาน โดยมีผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในศูนยฯ ตามโครงสรางการ
บริหารงานดังนี้
โครงสรางการบริหารงาน ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547)
อธิการบดี
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย
ของสถาบัน

ผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองผูอํานวยการฝายธุรการ

งานบริหารและธุรการ
- หนวยสารบรรณ
- หนวยงบประมาณ
และบัญชี
- หนวยพัสดุ

รองผูอํานวยการฝายสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

งานสารสนเทศและ
เผยแพรงานวิจัย

งานวิจัยเฉพาะทาง

- หนวยจัดทําฐานขอมูล
งานวิจัย
- หนวยบริการขอมูลและ
ขอมูลสารสนเทศงานวิจัย
- หนวยประชาสัมพันธ
และเผยแพรงานวิจัย
- หนวยสิทธิบัตรและ
ทรัพยสินทางปญญา

- ศูนยวิจัยการเผากาก
ของเสีย
- ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบ
อัจฉริยะ
- ศูนยวิจัยระบบการผลิต
แบบรวม
- ศูนยวิจัยวิศวกรรมคํานวณ
ขั้นสูง
- ศูนยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
- ศูนยวิจัยวิศวกรรมยานยนต

งานสงเสริมการวิจัย
และประเมินผล
- หนวยประสานงานวิจัย
- หนวยวิเคราะหและพิจารณาทุน
- หนวยติดตามและประเมินผล
- หนวยสรรหาแหลงทุน
- หนวยอบรม/สัมมนา
- หนวยสงเสริมและบริการงาน
วิจัย/สิ่งประดิษฐเชิงพาณิชย

ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ
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นอกจากนี้ สถาบันไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของสถาบัน (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ : 2538) ใหมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทาง
การวิจัยของสถาบัน รวมทั้งการบริหารกองทุนและจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย พิจารณา
คุณสมบัติและโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย รวมถึงกําหนดระยะเวลา วงเงินอุดหนุน
การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ของโครงการวิจัยที่ขอรับทุน
อุดหนุนตามระเบียบของสถาบัน และตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให
อธิการบดีทราบทุก 6 เดือน ยิ่งกวานั้นสถาบันยังไดออกระเบียบตางๆ ที่เปนการสงเสริมให
บุคลากรของสถาบันใหทําวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก ระเบียบสถาบันฯ วาดวย
เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. 2537 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผูตรวจสอบ
คุณภาพโครงการวิจยั และการจายคาตอบแทน ออกเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 ประกาศ
สถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับ
การตีพมิ พ พ.ศ. 2544 เปนตน
การดําเนินงานของศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่ในการประสานงานวิจัย
กับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน ดําเนินงานสงเสริมการวิจัยของสถาบัน โดยมี
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของสถาบัน จัดประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยสงไปยัง
แหลงทุนตางๆ จัดทําประกาศและหลักเกณฑการขอรับทุนอุดหนุนนักวิจัยรุนใหม ทุนอุดหนุน
การวิจัยเฉพาะทาง ทุนอุดหนุนการวิจยั ทั่วไป ทุนอุดหนุนการวิจัยตอยอดระดับบัณฑิตศึกษา
ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติและทุนอุดหนุนเพื่อสงเสริม
งานวิจัยในลักษณะกลุมวิจัยและศูนยวิจัยเฉพาะทาง ติดตามความกาวหนาและประเมินผล
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน รวมทั้งการจัดประชุม
สัมมนา ฝกอบรมและเสวนาวิจัย การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี การคัดเลือก
ผลการวิจัยและสิ่งประดิษฐ เพื่อสมัครรับรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย อีกทั้งเปนหนวยประสานงานการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยใหแกบุคลากร
ของสถาบัน ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบันในรูปแบบตางๆ อาทิเชน
การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยและนักวิจัย จัดทํา Web Site ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คูมือแหลงทุนวิจัย ขาว สจพ.วิจัยและพัฒนา เปนตน
สําหรับการสงเสริมการวิจัยของหนวยภายในสถาบันมีการดําเนินงานดังนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร เปนหนวยงานแรกที่มีการจัดสรรเงินรายไดของคณะเปนทุน
อุดหนุนการวิจัย โดยมีประกาศสถาบันฯ เรื่องทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2540 ที่
กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะ ซึ่งแตงตั้งโดยคณบดีทําหนาที่พิจารณา
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยของคณะ เสนอใหคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติใหทุนวิจัยของคณะซึ่งคณะกรรมการฯไดกําหนดใหมีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
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สนับสนุนปละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคมของทุกป โดยกําหนดใหทุนสนับสนุน
โครงการละไมเกิน 100,000 บาท
2. คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม มีประกาศสถาบันฯ เรือ่ งทุนวิจยั คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึง่ กําหนดใหมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการสงเสริมการวิจยั ใหมี
อํานาจหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัย หลักเกณฑและวิธีการที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนางานวิจัย การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย พิจารณาคุณสมบัติและโครงการวิจัยเพื่อรับ
ทุนวิจัยของคณะเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะใหอนุมัติไดรับทุนวิจัย รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับทุน โดยกําหนดใหมีการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุน
อุดหนุนปละ 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และจะประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัย ที่ไดรับทุน
ภายในเดือนกันยายนของทุกป โดยกําหนดใหทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 20,000 บาท
3. คณะวิทยาศาสตรประยุกต มีประกาศสถาบันฯ เรื่อง ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตรประยุกต
พ.ศ. 2544 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะที่แตงตั้งโดยคณบดี ทําหนาที่
พิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ที่ เ สนอขอรั บ ทุ นวิ จั ย ของคณะ เสนอให ค ณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยโดยมีการกําหนดใหคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนปละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประกาศผลโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยของคณะภายในเดือน
สิงหาคมของทุกป โดยกําหนดจํานวนเงินอุดหนุนโครงการวิจัยละไมเกิน 100,000 บาท
4. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มีระเบียบการใหทุนสนับสนุนการวิจัยแก
บุคลากรตั้งแตป พ.ศ. 2545 และมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยและผลงานวิชาการ
มีหนาที่ในการดําเนินการพัฒนาการระบบการผลิตนักวิจัย งานวิจัยและงานสงเสริมการผลิต
ผลงานวิชาการ ดูแลใหคําปรึกษางานวิจัย ผลงานวิชาการและพิจารณาคัดเลือกการใหทุน
สนับสนุนการวิจัย ควบคุมติดตามผลการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ ดําเนินการจัดหา
แหลงทุนและความรวมมือจากหนวยงานภายนอกคณะและภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยและผลงานวิชาการของคณะตามที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย การใหทุนสนับสนุน
การวิจยั ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
4.1 ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม กําหนดวงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการละไมเกิน
30,000 บาท โดยจะใหเสนอโครงการวิจัยภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
4.2 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเฉพาะทาง กําหนดวงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการ
ละไมเกิน 120,000 บาท โดยจะใหเสนอโครงการวิจัยภายในเดือนกันยายนของทุกป
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประกาศสถาบันฯ เรื่อง ทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจยั ของ
คณะที่แตงตั้งโดยคณบดี ใหมีหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัย หลักเกณฑและ
วิธีการที่เปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัย จัดสรรเงินทุนอุดหนุน พิจารณาคุณสมบัติและ
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โครงการวิจัยของคณะผูวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนและวงเงินอุดหนุนของแตละโครงการ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยและรายงานสรุปผลการใหทุนอุดหนุนวิจัยและ
ผลการวิจัยใหศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงหนาที่อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย ซึ่ง
ไดกําหนดทุนอุดหนุนวิจัยโครงการละไมเกิน 60,000 บาท และจํานวนทุนอุดหนุนขึ้นอยูกับ
วงเงินที่คณะจะจัดสรรเขากองทุนวิจัยในแตละปงบประมาณ
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีการใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกบุคลากรตั้งแตป
งบประมาณ พ.ศ.2542 โดยวิทยาลัยฯ จะมีประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยแตละปพรอมทั้งได
กําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัย
โดยมีฝายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธรับผิดชอบการดําเนินการเรื่องนี้รวมกันผูอํานวยการ
วิทยาลัย ซึ่งในปงบประมาณ 2549 วิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อเปนทุนอุดหนุน
การวิจัยทั่วไปเปนจํานวนเงิน 500,000 บาท สําหรับโครงการวิจัยดานสังคมศาสตรทุนละไมเกิน
30,000 บาท และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโครงการละไมเกิน 40,000 บาท
นอกจากนี้ทุกหนวยงานในสถาบันไดสงเสริมใหบุคลากรขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสวน
กลางของสถาบันและทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกอีกดวย และมีบางหนวยงานที่
ไมมีการใหทุนอุดหนุนการวิจัยที่ชัดเจนแตหากบุคลากรสนใจที่จะทําวิจัยเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบก็สามารถเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานได เนือ่ งจาก
ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของสถาบันไดกาํ หนดใหทกุ หนวยจัดสรรงบประมาณเงินรายได
ใหกองทุนวิจยั ของทุกหนวยงาน ตั้งแตปงบประมาณ 2547
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปยะชาติ โชคพิพัฒน (2533) ไดทําการวิจัยเรื่องสถานภาพ และความตองการในการ
วิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
การวิจัย และความตองการในการวิจัยทางการศึกษาของอาจารย และนักวิชาการของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยมุงศึกษาความตองการในดานองคประกอบในการ
ทําวิจัย และความตองการในการใชผลงานวิจัย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีความตองการองค
ประกอบในการทํางานวิจัยดานตางๆ ในระดับมาก โดยอาจารยมีความตองการองคประกอบใน
การทํางานวิจัยในสวนที่เปนการสนับสนุนการทําวิจัยในระดับมากเปนสวนใหญ แตมีความ
ตองการองคประกอบในการทํางานวิจัยในสวนที่เปนการเพิ่มพูนความรูในระดับปานกลาง สวน
นักวิชาการตองการองคประกอบในการทํางานวิจัยระดับมากทั้งในดานการเพิ่มพูนความรู และ
การสนับสนุนในการทํางานวิจัย

21

2. นักวิชาการมีความตองการองคประกอบในการทํางานวิจยั สูงกวาอาจารย ในเรือ่ ง
ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หา ความสามารถในการแสวงหาแนวทางปญหา หรือหัวขอทีท่ าํ
วิจยั ความรูเ กีย่ วกับเครือ่ งมือทีช่ ว ยในการวิเคราะหขอ มูล เทคนิคการเขียนรายงานการวิจยั เวลาที่
ใชในการทําวิจยั การสงเสริมสนับสนุนในการทําวิจยั จากผูบ งั คับบัญชาอยางจริงจัง การเห็นความ
สําคัญของการวิจัยจากบุคลากร การใหบุคลากรในสถาบันนําผลการวิจัยไปใชในการแกปญหา
ตางๆ แหลงทุนอุดหนุนการวิจัย การเผยแพรผลการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การ
ประสานงานการวิจยั ระหวางหนวยงานตางๆ และผูช ว ยในการวิจยั
3. บุคลากรมีปญ
 หา และอุปสรรคในการใชผลงานวิจยั ในระดับปานกลาง โดยนักวิชาการ
มีปญหาและอุปสรรคในการใชผลงานวิจยั มากกวาอาจารยในเรือ่ ง งานวิจยั ทีม่ อี ยูก ระจัดกระจาย
ยากแกการนําไปใช และไมมเี วลาศึกษางานวิจยั
อัปสร แยมสรวล (2539) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ งปจจัยทีส่ ง ผลตอการทําวิจยั ของอาจารย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยยึดตามทฤษฎีการจูงใจของ เฮิรซ เบิรก
(Herzberg) ซึง่ แบงเปน ปจจัยกระตุน ประกอบดวย ความสําเร็จของงาน การไดรบั การยอมรับ
นับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในตําแหนงงาน และปจจัยค้าํ จุน ประกอบ
ดวย นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกบั เพือ่ นรวมงาน สภาพการ
ทํางาน และเงินทีไ่ ดรบั โดยใชกลุม ตัวอยางคือ ขาราชการประจํา ตําแหนงอาจารย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึง่ ปฏิบตั งิ านอยูใ นป 2539 จํานวน 134 คน ผลการวิจยั
พบวา ปจจัยทัง้ 10 ปจจัย ตามทฤษฎีการจูงใจของ เฮิรซ เบิรก สงผลตอการทําวิจยั ของอาจารย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานความ
รับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนงงาน ลักษณะงาน การไดรบั การยอมรับนับถือ ความสําเร็จ
ของงาน เงินทีไ่ ดรบั นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน การปกครองบังคับบัญชา และ
ความสัมพันธกบั เพือ่ นรวมงาน
สุธรรม อารีกุลและคณะ (2543) ไดทําการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของ
ประเทศระหวางปงบประมาณ 2535-2539 โดยศึกษาถึงปจจัยตางๆ อันกอใหเกิดปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการวิจัย ซึ่งมีทั้งปญหาของนักวิจัยเอง ปญหาจากผูบริหาร ปญหาของ
องคกร หรือสถาบันของหนวยงานตนสังกัดเกี่ยวของกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของ
การวิจัย ตลอดจนถึงปญหาขององคกรสนับสนุนการใหทุนดานการวิจัย และยังพบวา ปญหา
และอุปสรรคที่นักวิจัยประสบในปจจุบันก็คือ ปญหาการหาแหลงเงินทุนเพื่อการวิจัย ภาระงาน
อื่นที่ตองปฏิบัติทําใหไมมีเวลาสําหรับวิจัย ขาดผูชวยงาน ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยปญหา
ความรวมมือในการวิจัย การทําการวิจัยตอเนื่องเพื่อไปสูการใชประโยชน และการตีพิมพ
เผยแพรการวิจัย
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สํานักพัฒนาการฝกหัดครู สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544) ไดสํารวจสถานภาพ
การดําเนินงานวิจัยในสถาบันราชภัฏ โดยเปนการสัมภาษณรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิจัย
ผูอํานวยการสํานักวิจัย คณบดี ผูอํานวยการศูนยหรือผูอํานวยการสํานัก และอาจารยผูสอนใน
สถาบันราชภัฏทั้ง 36 สถาบัน ผลการสํารวจพบวา บุคลากรไมมีเวลาในการดําเนินงานวิจัย
ขาดความรูและประสบการณทางการวิจัยและขาดแหลงคนควาที่ทันสมัย อาจารยผูสอนสวน
ใหญมีความตองการทําวิจัย เพื่อประกอบการสอนหรือการทํางานสนใจใครรู และอาจารยสวน
นอยที่ไมสนใจทําวิจัย เหตุผลคือ ไมมีเวลา ขาดความรูและประสบการณในการดําเนินงาน
วิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมีนอย ไมไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากผูบังคับบัญชาและไมใชงาน
ในหนาที่ที่เกี่ยวของ ความตองการบรรยากาศดานการดําเนินงานวิจัย ตองการใหมีแหลง
คนควา เอกสาร ตํารา ทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ความตองการ
บรรยากาศดานการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานวิจัย คือ การใหความสําคัญ สงเสริม
สนับสนุนใหทํางานวิจัยจากอธิการบดี/รองอธิการบดี ความตองการดานเวลาและงบประมาณ
คือ การใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น ความตองการดานการพัฒนาความรูและเทคนิค คือ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก คือ การ
มีแหลงสารสนเทศที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชาและสามารถคนควาไดสะดวกและรวดเร็ว
พิเชฐและคณะ (2546 : 102-116) ไดสัมภาษณนักวิชาการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เกี่ยวกับบทบาทของอุดมศึกษากับระบบวิจัยของชาติ พบวา ในสภาพความเปนจริงในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยของไทยยังไมสามารถทําหนาทีด่ า นการวิจยั เพือ่ สรางความรูใ หกบั สังคมไดดนี กั โดย
มีประเด็นและปญหาทีเ่ ปนอุปสรรคตอการทําวิจยั ของมหาวิทยาลัยสรุปไดดงั นี้
1. ดานโครงสรางและความคิดเชิงระบบ พบวาการบริหารมหาวิทยาลัยในปจจุบันมี
ปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดจากความไมคลองตัวของระบบและระเบียบราชการ ทีต่ อ งผานการพิจารณา
อนุมัติจากหนวยงานที่กํากับดูแลการบริหารงานดานตางๆ ทั้งในเรื่องของแผนงาน บุคลากร
งบประมาณ การจัดซือ้ จัดจางทีเ่ กีย่ วของกับการทําวิจยั อีกทัง้ ระบบคิดแบบราชการไดฝง ตัวและ
ลงรากในตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาเปนเวลานาน สงผลใหงานวิชาการที่เกิดจากความคิด
สรางสรรคและความทาทายใหมๆ เกิดขึน้ ไดยากมาก ประกอบกับมีแนวคิดทีพ่ ยายามทําใหทกุ
มหาวิทยาลัยมีความเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงความแตกตางของพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ความสามารถเฉพาะทางและทิศทางสูความเปนเลิศของแตละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การที่
มหาวิทยาลัยขยายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยการเปดสอนหลักสูตรพิเศษโดยเฉพาะ
ที่สวนใหญไมเนนการวิจัย สงผลใหสถาบันอุดมศึกษากลายเปนการตลาดทีข่ ายความรูไ มใชเปน
แหลงสรางความรู
2. ดานนโยบายวิจยั เนือ่ งจากการกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจยั ของสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แหงชาติเปนการทําวิจยั และพัฒนาตามสาขาวิชาทีก่ ําหนด จึงมีการตัง้ ขอ
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สังเกตถึงความสอดคลองและเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรและความตองการการพัฒนาของประเทศ อีก
ทัง้ ในทางปฏิบตั กิ ไ็ มสามารถกําหนดนโยบายขามกระทรวงได ในสวนของมหาวิทยาลัยถึงแมวา มี
การกําหนดทิศทางการวิจยั และพัฒนาไวในแผนอุดมศึกษาระยะยาวแลว แตยงั ขาดการสนับสนุน
งบประมาณ ประกอบกับระบบบริหารมหาวิทยาลัยทีอ่ อ นแอ รวมถึงทัศนคติและความไมพรอมของ
มหาวิทยาลัยทําใหไมสามารถสรางฐานหรือจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ นับสนุนงานวิจยั และพัฒนาทีม่ ี
ประสิทธิภาพได
3. ขอจํากัดของทุนสนับสนุน ถึงแมแหลงทุนสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยจะมี
หลายทางแตกม็ ขี อ จํากัดของแตและแหลงทุน อาทิเชน วงเงินทีไ่ ดรบั จํากัด ความไมตอ เนือ่ งของ
ทุน การสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทางสงผลใหไมสามารถสรางผลงานวิจัยไดครอบคลุมความ
ตองการของประเทศได นอกจากนีป้ ระเทศยังขาดแหลงทุนสนับสนุนทางดานโครงสรางพืน้ ฐานใน
การวิจยั ทีต่ อ งการใชงบประมาณสูงอีกดวย
4. โครงสรางและการบริหารงานวิจยั ในมหาวิทยาลัย การกําหนดนโยบายและทิศทางการ
วิ จั ย ส ว นใหญ ขึ้ น อยู กั บ สภาวิ ช าการ ทําให มี ทิ ศ ทางการวิจัยมี มุมมองของผูบริหารภายใน
มหาวิทยาลัยเทานัน้ ซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ลวการทําวิจยั สวนใหญมาจากคณะ ภาควิชา ศูนยวจิ ยั หรือ
กลุม นักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จึงตองคํานึงถึงความพรอมของนักวิจยั ดวย นอกจากนีก้ ารแบงโครงสราง
การบริหารของมหาวิทยาลัยในปจจุบนั กอใหเกิดปญหาการแบงกลุม แบงพวก ผลงานวิจยั สวน
ใหญจงึ เปนการทําวิจยั เฉพาะสาขาวิชาเทานัน้ จึงไมสามารถแบงกลุม วิจยั ในลักษณะของสหสาขา
วิชาและไมเอือ้ ใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน
5. บุคลากรวิจัย ผลจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยที่มุงเนนการทองจําไม
สงเสริมการสรางทักษะของนักวิจยั อีกทัง้ มหาวิทยาลัยอยูใ นระบบราชการจึงไมเอือ้ ใหมแี รงจูงใจ
การดึงคนเกงเขาสูร ะบบวิชาการได และการเลือกหัวขอวิจยั ของอาจารยบางครัง้ เลือกทําวิจยั ทีต่ น
เองถนัดหรือสนใจมากกวาความตองการของสังคมหรือผูท นี่ ําผลวิจยั ไปใชประโยชน ประกอบกับ
อาจารยในมหาวิทยาลัยไมมปี ระสบการณจริงในหัวขอทีท่ าํ วิจยั ทําใหไดผลการวิจยั ทีต่ อบคําถามได
อยางกวางๆ และไมเฉพาะเจาะจง ซึง่ ตางจากนักวิจยั ของเอกชน ในภาคอุตสาหกรรมทีม่ ปี ระสบ
การณจริงกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนีอ้ าจารยในมหาวิทยาลัยมีภาระงานมากและการประเมินผลงาน
ขึน้ อยูก ารสอนเปนหลัก อาจารยจงึ ไมสนใจทําวิจยั ถึงแมวา ระยะหลังจะมีการนําภาระงานวิจยั มาใช
เปนภาระงานสวนหนึง่ แลวก็ตาม เชนเดียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการปจจุบนั ตองมีผลงานวิจยั
ดวย แตการขอตําแหนงทางวิชาการก็ไมไดเปนแรงจูงใจสําหรับอาจารยทกุ คน อีกทัง้ การถูกหักเงิน
สนับสนุนการวิจยั ใหกบั มหาวิทยาลัยทําใหมผี ลใหผทู าํ วิจยั รูส กึ ทอแท และทําใหทนุ วิจยั ไมเพียงพอ
สงผลตอคุณภาพ ยิง่ กวานัน้ ปจจุบนั ในสังคมไทยยังไมเห็นความสําคัญของอาชีพนักวิจยั อีกดวย
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6. ประเด็นความเชื่อมโยง
6.1 ความรวมมือกับนักวิจยั อืน่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีนอ ย เนือ่ งจาก
มีการรวมกลุม พัฒนางานวิจยั เฉพาะในกลุม ของตน ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการวิจยั ซึง่ เปนการ
สูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน และไมเปนการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในสาขานั้นๆ
ในภาพรวมของประเทศ
6.2 ความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนนิยมนําเขาเทคโนโลยีในลักษณะ
Turn-Key มากกวาการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต จึงสงผลใหมีการวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้น
นอย และงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสวนใหญไมมกี ารนํามาใชประโยชนในภาคธุรกิจไดมากเทาที่
ควรซึง่ มีสาเหตุมากจากการขาดแคลนเงินสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีจากภาคเอกชน
ถึงแมวา รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมบทบาทของภาคเอกชน ในการวิจยั และพัฒนา โดยมีมาตรการ
การจูงใจดานการเงินในรูปแบบตางๆ ตัง้ แตการใหเงินกูด อกเบีย้ ต่าํ จนถึงเงินใหเปลาผานหนวยงาน
สนับสนุนการวิจยั ของรัฐ การยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลและภาษีอากรในการนําเขาเครือ่ งจักร
และอุปกรณที่ใชในการวิจัยและพัฒนาแลวก็ตาม แตมาตรการดังกลาวก็ไมทําใหเกิดแรงจูงใจ
เพียงพอ เพราะวิธีปฏิบัติไมคลองตัวและไมเกิดประโยชนแกภาคเอกชน ที่ไดรับการสงเสริมอยู
แลว นอกจากนี้กลไกการเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
และตอเนื่องทั้งในเรื่องโครงการความรวมมือทางวิชาการ การจัดตั้งสวนวิทยาศาสตร สวน
เทคโนโลยี เปนตน สวนความเชื่อมโยงที่สามารถปฏิบัติไดในขณะนี้มีเพียงการใหคําปรึกษาเปน
หลักเทานั้น หนวยงานบริหารการวิจัยของรัฐจึงไดเปลี่ยนแนวทางการกําหนดโครงการวิจัยโดย
เนนการใหทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะ “จตุภาคีการวิจัย” มี 4 องคประกอบ ไดแก รัฐ
ผูสนับสนุนการวิจัย ผูทําการวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียหรือลักษณะ “เครือขายวิสาหกิจ” เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึ้น
พิเชฐและคณะ (2546 : 121-125) ไดสาํ รวจความคิดเห็นของนักวิชาการในสถาบันอุดม
ศึกษาซึง่ สวนใหญมตี าํ แหนงเปนอาจารย มีอายุระหวาง 41-50 ป มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาโท
มีตาํ แหนงทางวิชาการเปนอาจารย ดํารงตําแหนงผูบ ริหาร มีประสบการณทาํ งานโดยเฉลีย่ 15.5 ป
มีประสบการณทํางานวิจัยโดยเฉลี่ย 8.4 ป และมีผลงานวิจัยโดยเฉลี่ย 1-2 เรื่องตอป โดย
ความคิดเห็นของนักวิชาการสวนใหญเกี่ยวกับบทบาทของอุดมศึกษากับระบบวิจัยสรุปได ดังนี้
1. การบริหารงานวิจยั มีความเห็นวานโยบายวิจยั ของประเทศขาดความชัดเจนทัง้ ใน
ดานเปาหมาย ความซ้ําซอนและไมตอเนื่อง การประชาสัมพันธไมทวั่ ถึงไมครบถวน และการ
กําหนดนโยบายไมมีการนําปญหาของชุมชนและสังคมมาเปนตัวตั้ง เชนเดียวกับการกําหนด
นโยบายวิจยั ของมหาวิทยาลัย ซึง่ เมือ่ มีการกําหนดนโยบายแลวยังขาดการนําไปปฏิบตั ิ ขาดการ
ประสานงานเพือ่ ถายทอดนโยบายไปสูป ระชาคม ซึง่ มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการในเรือ่ งนีแ้ ละ
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ใหเปนไปดวยความโปรงใส นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยตองเรงเสริมสรางบรรยากาศของการทํางาน
วิจยั ในมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง เพือ่ ผลักดันใหเกิดการนํานโยบายไปสูก ารปฏิบตั ิ
2. ระบบการเงินวิจัย มีความเห็นวา การมีนโยบายและมาตรการบริหารการเงินดาน
การวิจัยที่โปรงใสและตรวจสอบไดเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของนักวิจัยทุกคน สวนประเด็นเรื่องการ
หั ก ค า ดําเนิ น การเข า มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว า ไม ชั ด เจนว า มหาวิ ท ยาลัยนําเงิ นดั งกลาวไปใช
ประโยชนดานใด เพราะมหาวิทยาลัยไมไดอํานวยความสะดวกแกนักวิจัยในการทํางานวิจัย
อยางแท จริ งทั้งๆ ที่ไดรับผลประโยชนรวมกับนักวิจัย ซึ่งในประเด็นนี้นักวิชาการเห็นวา
มหาวิทยาลัยควรนําเงินที่หักไปจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยและจัดสรร
ใหแกคณะและภาควิชาตามความเหมาะสม
สวนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากรัฐบาล นักวิชาการสวนใหญเห็นดวยกับการที่
รัฐบาลแบงการจัดสรรงบประมาณวิจัยแกมหาวิทยาลัย 2 ลักษณะคือ สวนแรก การจัดสรร
งบประมาณโดยตรงแกมหาวิทยาลัย เพื่อการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต โดยพิจารณาถึง
ความจําเปนและความตองการของประเทศเปนหลัก และสวนที่ 2 จัดสรรเงินผานหนวยงาน
สนับสนุนการวิจัยเพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันในการทํางานวิจัย
3. การบริหารบุคลากรวิจัย ในมหาวิทยาลัยประกอบดวยบุคลากรที่ทําวิจัย 2 กลุม คือ
อาจารยและนักวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรกําหนดจัดกลุมภาระงานอาจารยใหเหมาะสมเพื่อให
อาจารยมีเวลาทํางานวิจัย นักวิชาการสวนใหญเห็นวา มหาวิทยาลัยควรจัดกลุมภาระงานของ
อาจารยเปน 3 กลุมคือ กลุมงานสอน กลุมงานวิจัย และกลุมงานสอนและงานวิจัย โดยกําหนด
ระยะเวลาเปนชวงๆ และมีการทําขอตกลงชัดเจนและประเมินผลงานตามที่ตกลงไว แลวให
อาจารยเลือกวาตนเองประสงคจะอยูกลุมใด
สําหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยควรเปดโอกาสใหสามารถขอตําแหนงทางวิชาการ เชน
ผศ.(วิจัย) รศ.(วิจัย) หรือ ศ.(วิจัย) โดยใชผลงานวิจัยเปนการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อ
สงเสริมใหมีคนมาประกอบอาชีพเปนนักวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหนักวิจัย
สามารถถ ายทอดความรู และประสบการณที่ไดจากการทําวิจัยเขามามีสวนรวมในกระบวน
การเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สวนการสรางนักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยควรมีแผนและงบประมาณในการสนับสนุน
นักวิจัยรุนใหมที่ชัดเจน ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะดานการวิจัยและเปดโอกาสใหแสดง
ความประสงควา สนใจรวมทํางานวิจัยดานใด โดยมีการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจน
4. ควรเชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก มีความเห็นวาเปนสิ่งจําเปนและเปน
ประโยชนทั้งแกมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่สามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหนวยงานพัฒนาธุรกิจขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงาน
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กลางเชื่ อ มโยงมหาวิ ท ยาลั ย กั บ หน ว ยงานภายนอก ดู แ ลด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาให แ ก
มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ในการวิจัยเรื่องบทบาทอุดมศึกษาในระบบวิจัยแหงชาติ พิเชฐและคณะได
ทําการกรณีศึกษาหนวยงานที่มีชื่อเสียงและผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติของประเทศไทย 3 หนวยงาน ไดแก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนอุตสาหกรรมและการบริหารกลุมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสรุปผลการศึกษาดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเปนตัวอยางที่ดีสําหรับสถาบันอุดม
ศึกษาไทยที่ตองการพัฒนาหนวยงานของตนไปสูความสําเร็จทางดานวิจัยและพัฒนา คณะ
วิทยาศาสตรมีนโยบายและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
มีคณาจารยของคณะถึงรอยละ 80 ที่มีความชอบและเขาใจตอการทํางานวิจัย ขณะเดียวกัน
คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนโดยการสรางกลไกเพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความ
ตองการทําวิจัยดวยการใหทุนสนับสนุนในรูปแบบตางๆ มีการสรางหนวยงานวิจัยเพื่อความเปน
เลิศเฉพาะทาง รวมทั้งความพยายามใหเกิดการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศใหมาปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตรโดยผานกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาความรวมมือระหวางคณะกับภาคอุตสาหกรรมดวยการสงเสริมใหบุคลากรทํา
วิจัยรวมกับภาคเอกชนเพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการนําผลการวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตรไปประยุกตใชในภาคเอกชน อันจะเปนการสรางประโยชนสูงสุดใหเกิดขึ้นกับ
ผลงานวิจัยและผูใชผลงานอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่
ทําใหคณะวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จทางดานวิจัย ก็คือ การที่คณะใหความสําคัญกับการ
สรางเสริมวัฒนธรรมวิจัยใหกับอาจารยและบุคลากรในองคกร ทั้งนี้เพื่อใหคณาจารยของคณะได
ตระหนักวา ภารกิจหลักที่สําคัญ คือ งานวิจัยที่ตองดําเนินควบคูไปกับการเรียนการสอน
2. สวนอุตสาหกรรมและการบริหารกลุมวิจัย (R&D Cluster) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี มีปจจัยความสําเร็จที่ทําใหงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับประเทศนานาชาติ
ดังนี้
(1) ความตอเนื่องของนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่สัมพันธและสอดคลองกับนโยบายของรัฐ โดยผูบริหารที่มีความชัดเจนและ
ตอเนื่องในการผลักดันบุคลากรของมหาวิทยาลัยฝายตางๆ รวมกันเรียนรู สั่งสมประสบการณ
ลองผิดลองถูก รวมทั้งสรางความเขาใจกับประชาคม
(2) บทบาทผูบริหารมหาวิทยาลัยและการจัดการผลประโยชนทับซอน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดเปนอยางดี และไดสงผานมายังผูบริหาร
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ระดับกลาง ทําใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการสังคม ใหเห็น
ความสําคัญของเครือขายวิจัย รวมถึงความสามารถจัดการผลประโยชนทับซอน
(3) รูปแบบการบริหารจัดการเนนการบริหารองคกรแบบแนวราบโดยใชระเบียบ
ราชการในการกํากับมิใชการบังคับ การบริหารการเงินมีความยืดหยุน โดยนักวิจัยและกลุมวิจัย
ตองทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ และเปนลักษณะพึ่งตนเอง
งบประมาณที่หามาไดจะนํามารวมกันในรูปของกองทุน
(4) การบริหารงานวิจัย มีหองปฏิบัติการวิจัยเปนศูนยกลางการทําวิจัยและหนวย
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและนักวิจัย โดยมีการจัดกลุมวิจัยอยางหลวมๆ ทําใหสามารถใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีการพัฒนาระบบผูชวยสอนและระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยที่เอื้อ
ใหเกิดการทํางานวิจัยระหวางกลุมวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับโจทยและ
หัวขอวิจัย เพื่อรวมดําเนินการวิจัยใหเกิดความเข็มแข็งของระบบวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
3. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานที่มุงเนนการแสวงหา
องคความรูใหม ความเขาใจในกระบวนการทางสังคมในลักษณะสหสาขาวิชา ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากปฏิสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากนี้ไดผลิตวารสารหรือเอกสารสิ่งพิมพเพื่อ
การเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการตางๆ เปนประจํา เชน วารสารวิจัยสังคม จดหมายขาว ตํารา
และหนังสือ และรายงานผลการวิจัย เปนตน อีกทั้งยังมีการบริการฐานขอมูลประชากร การ
ศึกษา สาธารณสุข แรงงาน เด็กและผูหญิง อีกดวย สถาบันวิจัยสังคมมีการดําเนินการทั้งใน
ดานการวิจัยและการเรียนการสอน โดยในดานการวิจัยไดดําเนินงานวิจัยหลักที่เกี่ยวของกับ
สังคมโดยมุงเนนการวิจัยลักษณะการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
การวิจัยนโยบายครอบคลุมทั้งในดานพื้นที่เมืองและชนบท รวมทั้งประเด็นปญหาที่สําคัญและได
รับความสนใจจากสังคม สําหรับดานการเรียนการสอนไดรวมมือกับวิทยาลัยประชากรศาสตร
และสถาบันเอเชียศึกษา เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาวิชา) สาขาพัฒนา
มนุษยและสังคม เพื่อเปนการบูรณาการความรูในดานการเรียนการสอนกับการวิจัยใหบัณฑิตได
เรียนรูกระบวนการวิจัยอยางแทจริง มีความรูและทักษะในแขนงวิชา และสามารถนําไปประยุกต
ใชไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนเสมือนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่พยายาม
สรางความเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัยและคณะวิชาคอนขางมาก ทั้งในมิติดานการเรียน
การสอนและความรวมมือทางวิชาการอื่นๆ โดยผูบริหารจะเปนแกนกลางขององคกรและมี
อาจารยจากคณะวิชาตางๆ เขามาเปนสวนเสริมทางดานวิชาการใหสถาบันวิจัยตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
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จากการศึกษาสถานภาพงานวิจัย แนวทางการบริหารงานวิจัยและปจจัยที่เกี่ยวของตอ
การทํางานวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงสภาพการทําวิจยั ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของแลว สามารถจําแนกประเด็นการศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการ
ทําวิจัยของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดเปนปญหาอุปสรรคใน
การทําวิจัยซึ่งเปนสิ่งมีผลตอการทําวิจัยของบุคลากรไมสําเร็จตามเปาหมาย และสําหรับตัวบงชี้
ที่มีผลสําเร็จตอการทําวิจัยของบุคลากร มีประเด็นหลัก 4 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศการทํา
วิจยั ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน ดานการพัฒนาความรูเ กีย่ วกับการวิจยั และดานสิง่ อํานวย
ความสะดวก ผูวิจัยจึงจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัยของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ในประเด็นที่กลาวมาขางตนเทานั้น

