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บทคัดยอ 
 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําราง ตรวจสอบ และจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ทั้งสวนที่เปนวัตถุประสงคและแนวทางของนโยบาย ใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม  มีวิธีดําเนินการวิจัย  2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพื่อจัดทําราง
ขอเสนอเชิงนโยบาย  ดําเนินการวิจัย  3 วิธี  ดังนี้ 1)  การวิจัยเอกสาร  2) การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 3) การศึกษา
พหุกรณี และจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางผูวิจัย  ผูเช่ียวชาญ และ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย  ระยะที่ 2  การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย  ดําเนินการวิจัย  2 วิธี  ดังนี้               
1)  การประชุมผูทรงคุณวุฒิ  2)  การสนทนากลุมเปาหมาย และจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายโดยการสัมมนา     
เชิงปฏิบัติการ รวมกันระหวางผูวิจัย  ผูเช่ียวชาญ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผลการวิจัย ไดขอเสนอเชิงนโยบายที่กําหนดวิสัยทัศนดานการวิจัยวา มุงสงเสริม  สนับสนุนการสราง
และพัฒนาองคความรูรวมกับภาคีเครือขายภายใตระบบบริหารจัดการคุณภาพการวิจัย นํามหาวิทยาลัยสูความ 
เปนเลิศ  กอเกิดภูมิปญญา  พัฒนาทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน  พันธกิจ 1)  กําหนดนโยบาย แนวทางและ         
ทิศทางการวิจัย  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  นโยบายและยุทธศาสตรจังหวัด  กรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษา   นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  2)  วิเคราะหและกําหนดโครงสรางองคกรการวิจัย  3)  
สรางเสริมและเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรการวิจัย  4)  สนับสนุน  สรางเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย  5)  พัฒนาระบบบริหารและจัดการคุณภาพงานวิจัย  และได
ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  จํานวน 5  ยุทธศาสตร  ดังนี้คือ 1)  การสรางศักยภาพและ
ความสามารถดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย  2)  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการจัดองคกร
การวิจัย  3)  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารบุคลากรการวิจัย  4)  การสรางศักยภาพและ
ความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย  5)  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารคุณภาพ
การวิจัย  และไดกลยุทธการวิจัย  15  ดาน คือ  1) จัดทํานโยบายและแผน  การวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 2) สราง
ศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย 3)   พัฒนาสาขาวิชาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ  4) สงเสริมการจัดองคกรการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 5) สรางระบบบริหารองคกรการวิจัยอยางมีคุณภาพ  6)  สรางระบบการบริหารงานบุคลากรการวิจัย
อยางมีคุณภาพ 7)  การพัฒนาสงเสริมคานิยมและทัศนคติในการทําวิจัยของอาจารย  8)  พัฒนาอาจารยนักวิจัย      
รุนใหม  9) พัฒนาระบบการจัดสรรทุนวิจัย  10)  สงเสริมความคลองตัวในดานการใชจายเงินทุนวิจัย  11) สงเสริม
การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย 12) สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงคนควา
ขอมูล  13) สงเสริมการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย  14) สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 15) สงเสริม
การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัย 

 



Wichit   Kammantakhun. 2009. Policy Recommandation  for  Developing  A  Research  Capacities    
  at  Roi et Rajabhat University.  Doctor  of  Education Thesis in Educational Administration,  
            Graduate  School,  Khon  Kaen  University.   
Thesis  Advisors: Assoc. Prof. Dr.  Wirot  Sanrattana,  
                              Professor Dr. Emerritus Mirrill M.Oaks, 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are as Follows: (1) to obtain tentative proposed policy 
recommendations; (2) to approve and to propose policy recommendations for developing  research 
capacity  at  Roi Et  Rajabhat  University  inclusive of  the policy objectives and the policy means .This 
research is participatory policy research with two phases of conducting research , as follows:  The First 
Phase is contextual study for drafting the proposed policy by 1) Documentary Research : To study 
national-level factors, both policy and planning,  which effect development of  research capacity at 
Roi-Et Rajabhat University. Documents for study include pertinent  research studies and Internet 
sources. Data has been on the treatment procedure in terms of content  analysis and synthesis, based on 
item objective congruence. 2) Institutional Survey Study : To study different contexts  relative to the 
current situation and the need for  developing a  research capacity.      In addition,  survey results will 
be guidelines to conduct the proposal of research competency development. 3) Multi-Case Study : to 
study input factors, processes, and output factors. Finally 4) Operational Seminar : All the results of the 
study; the documentary  research, institutional survey research, and multi-case study,will be used in 
analysis and synthesis of  proposal drafting in the research capacity development of Roi-Et Rajabhat 
University. The Second Phase  : Validation for Policy Proposal. There are two main means in the 
procedures of validation which are pararelly conducted. 1)  In-depth interview of experts.  There are 10 
experts from both internal higher education institutes and external organizations. 2) Focus group 
discussion. Participants in this discussion include those whose work relates to  research policy 
administration, research management, and research in higher education institues. The research 
summary from Phase 1 is provided for participant to give personal opinions and recommendations. And 
3) Operational Seminar for results from the in-depth interview of experts and the focus group 
discussion will be used in the analysis and synthesis of  proposal drafting in the research capacity 
development of Roi-Et Rajabhat University. The operational seminar is organized cooperation with  
researchers, experts and representative of stakeholders.  

All results of the study point out the policy recommendations with the research vision that 
aims to enhance and support the knowledge developing establishment associating with joint network of 
research quality administrations in order to change the university to be excellent, to build up wisdoms, 
to develop local and society steadily. This provides the significant missions as follows: 1) policy means 
and research directions related to the university’s developing plans, provincial policy and strategies, 
higher education development scopes, national policy and strategies for research 2) analysis and 
organizational research structure 3) personnel research capacity development and enhancement 4) 
support of resources research capacity development and enhancement administration 5) administration 
system development and quality research management. This also provides 5 main research principles 
for Roi-Et Rajabhat University : 1 capacity and competency for policy and research planning 2) 
capacity and competency for research organizational management 3) capacity and competency for 
personnel research administration 4) capacity and competency for resources research administration 5) 
capacity and competency quality research administration. Besides this, there are 15 research strategies: 
1) policy and effective research plan 2) competitive capacity in research 3) disciplines development to 
excellence 4) effective research organization enhancement management 5) administration system and 
quality research establishment 6) quality personnel administration system 7) develop and raise up 
values and attitudes in carrying out research amongst teachers 8) help develop teachers to be new 
researchers 9) develop research subsidy 10) enhance research expenditures fluency 11) enhance 
resources for research support 12) enhance the development system for  information technology and 
searching sources 13) enhance the quality control and research standard 14) support research 
distribution 15) enhance the follow-up, validation and research evaluation.  
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       ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณาตรวจสอบและใหคําแนะนําในการพัฒนาเครื่องมือที่ใชใน
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  University of Maryland   Washington State  University  ที่เปนแหลงศึกษาคนควา 
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ  ผูมีสวนไดสวนเสียทุกทานที่เขารวมกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ 
       ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด  ที่ไดใหโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย                 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ปจจุบันประเทศตางๆในโลกกําลังอยูในชวงเปลี่ยนผานจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม(Industrial economy&society) สูการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based 
economy&society) ดวยตระหนักถึงความสําคัญของความรูใหม  รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น
จากการวิจัยและการพัฒนาที่เขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนุษยมากขึ้น  ขณะเดียวกันยังไดใหความสําคัญกับ
การวิจัยในวันนี้วาจะเปนแหลงที่มาที่สําคัญของโอกาสตางๆในวันพรุงนี้  หลายประเทศจึงพยายามคิดคนประเด็น
งานวิจัยใหมๆ ที่สําคัญของประเทศเพื่อใหงานวิจัยที่มีอยูจะสามารถพัฒนากาวขามพรมแดนแหงความรูและนํามา
ซึ่งประโยชนกลับสูประเทศของตน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548) การวิจัยเปนรูปแบบของ        
การพัฒนาที่มีความยั่งยืน  และเปนกระบวนการที่มุงแสวงหาคําตอบใหแกปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโครงสราง
และปจเจก  ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิจัย  นําไปสูพลังของความสําเร็จที่เปนความรู  ที่สามารถใชในการ
แกปญหาของประเทศที่สําคัญ  การวิจัยเปนกระบวนการที่ทาทายตอการแสวงหาความรู  ความคิดและการเสาะ
แสวงหา  การประมวล  การสังเคราะห  การวิเคราะหและการเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดการตกผลึกของคําตอบที่เปน
วัตถุประสงคของปญหาที่ต้ังไว (ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม, 2550) การคนควาและการวิจัย  เปนกระบวนการที่วางอยู
บนฐานของการอธิบายดวยเหตุและผล  อันเปนสิ่งสําคัญของการมีวิธีคิดที่เปนระบบ  การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยใช
ฐานความรู  เปนสิ่งสําคัญที่ผูมีสวนรวมในการสรางความรูอันไดแกนักวิจัย นักประดิษฐ  นักพัฒนา  นักการศึกษา  
หรือนักวิชาการจะไดนําความรูตางๆ  ที่ผานกระบวนการทางดานการศึกษาวิจัย  สงตอไปยังผูผลักดันระดับ
นโยบายและการปฏิบัติ  เพื่อนําไปใชในการพัฒนาประเทศ (ธีรภัทร  เสรีรังสรรค, 2550)  การวิจัยจึงกลายเปน
เครื่องมือในการศึกษา  โดยเปนเครื่องมือในการสรางวิจารณญาณ  ในการพิจารณาเลือกเชื่อแตละองคความรูใน
ปจจุบันและอนาคต  การวิจัยจึงเปนองคประกอบสําคัญของอุดมศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได (จรัส  สุวรรณเวลา, 
2551) ดังนั้น  การวิจัยจึงเปนเทคนิคและเครื่องมือสําคัญสําหรับนักการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ 
เพราะนอกจากจะทําใหเกิดองคความรูความกาวหนาทางวิชาการแลวยังชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
แกปญหาและการตัดสินใจที่มีคุณภาพ   
 การเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยจะเห็นไดจากแนวนโยบายหรือแผนงานของหนวยงานตางๆ  
เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2550) ไดดําเนินการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
(พ.ศ.2551-2553) ขึ้น ซึ่งถือไดวาเปนนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 7 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหนวยงานตางๆและเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบ
ขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยมุงสะทอนและ
ตอบสนองความตองการของพื้นที่  มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  นโยบาย
รัฐบาลที่อยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10        
(พ.ศ. 2550-2554) มีแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของการให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  โดยยึดหลักปรัชญา 



“เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย  จิตใจ  ความรูความสามารถ  ทักษะ 
การประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับ
ตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมไทย  โดยจะเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัย
และการพัฒนาเปน 10 คนตอประชากร 10,000  คน  ทั้งนี้ไดกําหนดบทบาทของสถาบันการศึกษาในการเขามา   
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดพลังที่เขมแข็งและนําประเทศไปสู การพัฒนาที่เปนธรรมและเกิด 
สันติสุขที่ยั่งยืนใหสถาบันการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความสามารถในการปรับตัวรับกับสถานการณที่มี   
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถคงคานิยมวัฒนธรรมที่ดีงามบนพื้นฐานของ      
ความพอเพียง โดยใหสถาบันการศึกษา ศึกษาวิจัยและเผยแพรองคความรูที่จําเปนและสนับสนุนการปรับตัวเขาสู
กระแสโลกาภิวัตน  การสรางนวัตกรรมใหมเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการและเชื่อมโยงสูสากล  ดวยเหตุนี้
สถาบันการศึกษาจะตองชวยใหการดําเนินงานทางดานการศึกษาประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี โดยการนํา
กระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใชให เกิดประโยชน  โดยเฉพาะการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูดวย
กระบวนการวิจัยนั้น เปนแนวทางหนึ่งที่ผูสอนสามารถนําไปปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษาได  ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของไทย ไดใหความสําคัญกับ
การวิจัยและกําหนดไวในหลายมาตราที่ช้ีใหเห็นวาการวิจัยเปนกระบวนการที่ควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู 
และกระบวนการทํางานของผูเกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งเปนกลไกที่นําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู   
กลาวคือ มาตรา 24 (5) ระบุใหใชสถานศึกษาและหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  
รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
สื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  การวิจัยจึงสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู ซึ่งจะชวยฝก
กระบวนการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหาและรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมให
ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2545) 
 จากบทบัญญัติและนโยบายของรัฐบาลอันเปนแนวทางนี้เอง  ทําใหสํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา  ดําเนินการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น โดยมี    
กรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อใหระดับอุดมศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญและสนับสนุน         
การพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงค  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) กลาวไวใน
สวนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศวา  อุดมศึกษาเปนกลไก
สําคัญหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล  ผานการสรางและพัฒนากําลังคน  และการสรางความรู
และนวัตกรรมผานระบบการวิจัยและพัฒนา  เพื่อประโยชนในภาคการผลิตโครงสรางพื้นฐานและการยกระดับ
ความเขมแข็งของสังคมโดยรวม  อยางไรก็ตามจากผลการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  
พบวา   มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค  
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของประเทศต่ํา  โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับทายๆ ของ
ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับ  ซึ่งสะทอนใหเห็นจากจํานวนบุคลากรการวิจัย  ผลงานตีพิมพทางวิชาการ  



สิทธิบัตร  รวมทั้งการลงทุนของรัฐในกิจการวิจัยและพัฒนา ในฐานะที่อุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบวิจัย 
ของประเทศ  การสรางความเปนเลิศของการวิจัยของอุดมศึกษาจึงขึ้นอยูกับการวางโครงสรางระบบวิจัยใน
ภาพรวม  ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย  การจัดสรรทรัพยากรวิจัย  การบริหารจัดการทุนวิจัย  ตลอดจน             
การประสานพลังระหวางหนวยปฏิบัติการวิจัย 
 นอกจากนี้  เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองความตองการของประเทศไดตามบทบาทหนาที่และความคาดหวังของสังคม สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนดใหป 2552 เปนปแหงการรณรงคในเรื่องคุณภาพการอุดมศึกษาไทย  
โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ  คือ  1) เพื่อกระตุนและสรางความตระหนักแกทุกภาคสวนของสังคมให
กระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล  2)  เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยความรวมมือจากภาครัฐ  เอกชน  และ
ชุมชน  อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซึ่งในป พ.ศ. 2552  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
โดยมีวิสัยทัศนใหประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติที่มีคุณภาพระดับโลกที่มีบริบทและเอกลักษณของ
ความเปนไทย  เปนฐานของการพัฒนาภาคการผลิต  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ชวยยกระดับคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในทุกกลุมและทุกระดับ  สงผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการศึกษาระดับภูมิภาคและมี
ขีดความสามารถการแขงขันที่สูงขึ้น  มีวัตถุประสงคตามโครงการดังนี้ 1) เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยโดยรวม
ใหมีศักยภาพดานการวิจัยที่สูงขึ้น  และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพดานการวิจัยของประเทศสูมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติที่มีขีดความสามารถระดับโลก (World-Class University)  2)  เพื่อผลิตกําลังคนระดับสูงในสาขาวิชา
ตางๆที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาทั้งชุมชนอุตสาหกรรมและระบบนวัตกรรม  ซึ่งนําไปสูการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ 3) เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
การศึกษา  การวิจัยพัฒนา  และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาค(Regional  Education Hub)  ทั้งนี้ไดมีกิจกรรม
หลักสําคัญ 2 กิจกรรมคือการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติและการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552) 
 ดวยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 1) การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต  2) การวิจัย  
3) การบริการวิชาการแกสังคม และ4)การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีบทบาทสําคัญตอการสรางงานวิจัย  ควรมี
เปาหมายในการผลิตนักคิด  นักวิชาการที่ผลิตผลงานทางวิชาการที่นาเชื่อถืออยางสม่ําเสมอ  และตองคํานึงถึง
คุณภาพนักคิด  นักวิชาการที่เปนเสรีชนทางปญญาอีกดวย  ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาควรเปนผูนําทางดานการ
วิจัยและวิชาการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการสรางสรรค ความกาวหนาและความมั่นคงของ
ประเทศชาติใหสามารถแขงขันและรวมมือกับนานาประเทศได ดังที่จรัส  สุวรรณเวลาและคณะ (2545)   กลาววา
ในขณะที่ประเทศไทยกําลังมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปญหาโลกในอนาคตความจําเปนตอง
ใชวิชาการยิ่งมีมากขึ้น  ทั้งในแงการสรางความเจริญใหกาวทันประเทศที่พัฒนา  สถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยตองสนองความตองการทางวิชาการในอนาคตของประเทศทั้งในแงการผลิตบัณฑิต  และการผลิต
ความรู  ความรูที่จําเปนตองคนควาสรางสรรคขึ้นเอง  ซึ่งตองใชกระบวนการวิจัยชวยในการสรางสรรค     องค
ความรูและนวัตกรรมใหม  มหาวิทยาลัยในอนาคตจึงตองเปนแหลงวิชาการที่แทจริง  มีบทบาทและกิจกรรม



วิชาการที่ครบวงจรตั้งแตการบุกเบิกแสวงหาความรู  การเก็บรักษาความรูและการใชความรู ซึ่งสอดคลองกับ 
ปรัชญา  เวสารัชช (2546) กลาววาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนแหลงความรูที่สําคัญของประเทศ  มีหนาที่หลักใน
การผลิตและถายทอดความรูใหแกสังคม  ดวยเหตุนี้พันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการทําวิจัยเพื่อสราง
องคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคม  การวิจัยจึงเปนตัวบงช้ีที่สําคัญถึงความแตกตางดานคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง   
 แตปจจุบันพบวา  ปญหาและอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จะมีมาก
ในดานการวิจัย  ซึ่งพบดังนี้ 1) จํานวนงบประมาณอาจมีจํากัดหรืออาจจะไมตอเนื่อง  เชน อาจมีเฉพาะกิจ  
โครงการ  หรือปงบประมาณ 2) ขาดความพรอมและความเต็มใจของบุคลากรทุกฝายทั้งดานอาจารย                
และผูสนับสนุน  เชนผูชวยนักวิจัยมีไมมากนักในแตละสถาบัน  และแตละกลุมอาจมีความสนใจที่แตกตางกัน        
3) ผลการวิจัยสนองความตองการสวนบุคคลมากกวามองถึงการนําผลการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย 4) ขาดแคลน
ผลการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ 5) การสื่อสารของนักวิชาการระหวางสถาบันหรือนักวิชาการกับชุมชน  มีขอจํากัด
ดานระยะเวลาในการสื่อสาร  รูปแบบการสื่อสาร 6) วัฒนธรรมการทํางานรวมกัน  แตละสถาบันตองปรับตัว และ
มีการเรียนรูซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะการทํางานในระบบเครือขาย 7) ความสามารถของบุคลากรในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศยังอยูในวงจํากัด  ทําใหไมไดใชประโยชนเต็มที่ (มานิต  บุญประเสริฐและ
คณะ, 2546) ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2548) ไดกลาวถึงการปฏิรูประบบการวิจัยของ
ประเทศไทยวา โครงสรางระบบวิจัยของประเทศไทยไมยืดหยุนและมีลักษณะแยกสวนขาดการปรับตัวที่ไว
เพียงพอตอการเปลี่ยนแปลง  ขาดความชัดเจนเชิงนโยบายหรือทิศทางเพื่อการวิจัยของประเทศ  องคกรภายใต
ระบบการวิจัยขาดเอกภาพและความรวมมือที่ดีตอกัน  ขาดการเชื่อมโยงการวิจัยอยางเปนระบบ  ระบบบริหาร
จัดการทุนวิจัยยังไมเขมแข็งเพียงพอ  มีการใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศคิดเปนสัดสวนตอ GDP ตํ่า
ทําใหผลงานวิจัยขาดคุณภาพ  และไมสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศไดเทาที่ควร  จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความเขมแข็งใหกับระบบการวิจัยและระบบการศึกษาที่เนนการวิจัยเปนฐานสําคัญ 
ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550)  เห็นวารัฐตองมีนโยบายที่ชัดเจนในกระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรวิจัยเพื่อสรางงานวิจัยที่มีมูลคาเพิ่มตอระบบเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่มี
ความจํากัดในงบประมาณสนับสนุน  ในขณะเดียวกันก็ยังตองดูแลการวิจัยที่ไมมีผลตอภาคการผลิตหรือมูลคา 
เชิงเศรษฐกิจ  แตมีความจําเปนตอสังคม  รวมทั้งการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม  ซึ่งยังขาดประสบการณและ
โอกาสและการสนับสนุนทางการเงินและสิทธิประโยชนที่เอื้อตอการผลิตผลงานทั้งจากสถาบันของรัฐและ
เอกชน 
 เมื่อพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   ซึ่งมีภารกิจหนาที่          
ดังกําหนดในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  พุทธศักราช  2547  วา  ใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชู          
ภูมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวน
รวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี   ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ผลิตครูและ



สงเสริมวิทยฐานะครู  และในมาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม มาตรา 7 ใหกําหนด
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้  1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของ     
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทย
มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ  3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและ 
ของชาติ  4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชน
ของสวนรวม 5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ 
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  8) ศึกษา  
วิจัย  สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น(ราชกิจจานุเบกษา, 2547)  จึงถือไดวาการวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งควบคูไปกับภารกิจ
อื่นๆ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจําเปนตองทํางานวิจัยอยางจริงจัง  โดยวางเปาหมายและกําหนด   
ทิศทางการวิจัยของตนเองอยางชัดเจน  นั่นคือผลงานวิจัยตองเปนผลงานที่มีคุณภาพ  โดยการยอมรับของสังคม
วิชาการ  มีการตีพิมพและนําไปใชอางอิงอยางกวางขวางทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  เพื่อจะไดใช
ผลการวิจัยในการสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมใหมที่นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน  การผลิต
บัณฑิตอยางมีคุณภาพ ชวยคนควาหาคําตอบในการแกปญหาและสรางสรรคสังคมรวมถึงนําผลการวิจัยมาใชใน
การดําเนินงานหรือการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดดําเนินการบริหารจัดการงานวิจัยมาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
และประสบผลสําเร็จในระดับดี  ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบการประเมินที่ 2  ตาม
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน  5 ตัวบงช้ี  ระดับการประเมินอยูในระดับดี (คาคะแนนที่
ได 3.80)   ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมีจุดเดนดานการวิจัย  คือ มหาวิทยาลัยมีเครือขายงานวิจัยระดับประเทศ
และมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใหคําแนะนํากับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  และอาจารยประจําไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก คิดเปนรอยละ 38.46  สําหรับขอเสนอแนะในการพัฒนามีดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดวงเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใหเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเปนการจูงใจใหมี
ผลงานการวิจัยที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในวงกวางไดมากยิ่งขึ้น 2) กําหนดเปาหมายและแผนงานใน
การพัฒนานักวิจัยรุนใหม 3) กําหนดมาตรการการจูงใจที่เปนรางวัลตัวเงินและรางวัลทางจิตใจในรูปแบบตางๆ 
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการทําผลงานวิจัย (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน), 2549 ) และผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551  ในองคประกอบที่ 4  ดานการวิจัย 
ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด  คือ 1) มีการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค       



2) มีระบบการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  3)  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 4)  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (คาคะแนนที่ได 2.50) ซึ่งคณะกรรมการไดให
ขอเสนอแนะวา  จุดเดนคือมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรอยางจริงจังและตอเนื่อง แตมี
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ 1) คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายควรกําหนดเปาหมายการทําวิจัยในแตละปให
ชัดเจนทั้งในเรื่องของจํานวนและสาขาที่ทําวิจัยควรจัดทําระบบกลไกการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น 2) ควรมีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก          
เพื่อการนําผลการดําเนินงานไปใชประโยชน 3) ควรมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสิน      
ทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผล      
การดําเนินงาน   
 สวนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  2549 – 2551  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง  
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สรุปรายละเอียดตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ                
ตามมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ไดดังนี้   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวน      
5  ตัวช้ีวัด  ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูในระดับดี (คาคะแนนที่ได  4.21)   เมื่อพิจารณารายละเอียดตาม
ตัวช้ีวัด  พบวา  ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  คือ  1) รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยภายในและภายนอกตออาจารยประจํา (คาคะแนนที่ได 5.0000 )  2) รอยละของอาจารยประจําที่นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา  (คาคะแนนที่ได 5.0000)   ผลการปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง 
จํานวน  3  ตัวช้ีวัด  คือ 1) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา  (คาคะแนนที่ได 1.000)  2) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา 
(คาคะแนนที่ได 2.1830)  และ 3)  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา (คาคะแนนที่ได 1.000)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวน 4 ตัวช้ีวัด  ผลการปฏิบัติ
ราชการในภาพรวมอยูในระดับดี (คาคะแนนที่ได  4.10)   เมื่อพิจารณารายละเอียดตามตัวช้ีวัด  พบวา  ผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดีมาก จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  คือ  1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา  
(คาคะแนนที่ได 5.0000 )  2)รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยภายในและภายนอกตออาจารยประจํา 
(คาคะแนนที่ได 5.0000 )  ผลการปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง จํานวน  2  ตัวช้ีวัด  คือ 1) รอยละของ
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  (คาคะแนนที่ได 
1.000)  2) รอยละของอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา (คาคะแนนที่ได 1.000 )               
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวน 3 ตัวช้ีวัด  ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูใน
ระดับดี (คาคะแนนที่ได  4.2750) เมื่อพิจารณารายละเอียดตามตัวช้ีวัด  พบวา ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก 
จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  คือ  1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (คาคะแนนที่ได 5.0000 )  2)รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่



ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา            
(คาคะแนนที่ได 5.0000 )  ผลการปฏิบัติราชการในระดับพอใช จํานวน  1  ตัวช้ีวัด  คือ  รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา     
และนักวิจัยประจํา  (คาคะแนนที่ได 2.8289)  (สํานักงานก.พ.ร. 2549, 2550,2551) 
 

 จากผลการประเมินดังกลาวขางตน  แสดงวามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยอยางตอเนื่องและเปนระบบจนทําใหมีผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคพัฒนากาวหนาขึ้นตามลําดับ  จนทําใหปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551  โดดเดนอยางมาก นั่นหมายถึง
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับงานวิจัยและงานสรางสรรคคอนขางมาก   ดังจะเห็นไดจากจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารยประจําสูงกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพ สมศ. จึงแสดงใหเห็นวา
ศักยภาพดานการวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดยังมีแนวโนมที่จะพัฒนาใหอยูในระดับดีมาก
ตอไป อยางไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)(2552)  ใหขอเสนอแนะจากผลการ
ปฏิบัติราชการดังกลาววา  แมมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจะใหเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของ
อาจารยประจําซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพ สมศ. มาก แตกลับพบวาจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนของอาจารยประจํากลับมีสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนทุนที่ไดรับ  
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําทําวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะสําหรับนักวิจัยรุนใหม
และหาชองทางใหอาจารยไดเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีใหกวางขวางในรูปแบบตางๆ โดยผานสื่อสิ่งพิมพ  
สื่อเทคโนโลยี  และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติตอไป  ซึ่งสอดคลองกับรายงานการศึกษาวิจัยของ
คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2540) เรื่อง อุดมศึกษาไทย : วิกฤติและทางออก ที่ระบุถึงปญหาวิกฤต
ดานผลงานวิจัยวาสวนใหญไมไดมาตรฐาน  ไมครบวงจร ไมเพียงพอที่จะใชประโยชนได ปญหาดานนักวิจัย 
พบวา คณาจารยจํานวนมาก (รอยละ 74) ไมมีโอกาสทําวิจัย  นักวิจัยช้ันดีมีนอยไมถึงรอยละ 2  ของคณาจารย
ทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษา และสํานักพัฒนาการฝกหัดครู สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544) ไดสํารวจ
สถานภาพการดําเนินงานวิจัยในสถาบันราชภัฏ พบวา บุคลากรไมมีเวลาในการดําเนินงานวิจัย ขาดความรูและ
ประสบการณทางการวิจัย และขาดแหลงคนควาที่ทันสมัย อาจารยผูสอนสวนใหญมีความตองการทําวิจัย เพื่อ
ประกอบการสอนหรือการทํางานสนใจใครรู และอาจารยสวนนอยที่ไมสนใจทําวิจัย เหตุผลคือ ไมมีเวลา ขาด
ความรูและประสบการณในการดําเนินงานวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมีนอย ไมไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
ผูบังคับบัญชาและไมใชงานในหนาที่ที่เกี่ยวของ ความตองการบรรยากาศดานการดําเนินงานวิจัย ตองการใหมี
แหลงคนควา เอกสาร ตํารา ทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ความตองการบรรยากาศดานการ
สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานวิจัย คือ การใหความสําคัญ สงเสริมสนับสนุนใหทํางานวิจัยจากอธิการบดี/
รองอธิการบดี ความตองการดานเวลาและงบประมาณคือ การใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น ความตองการดาน
การพัฒนาความรูและเทคนิค คือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ความตองการสิ่งอํานวยความ
สะดวก คือ การมีแหลงสารสนเทศที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชาและสามารถคนควาไดสะดวกและรวดเร็ว  
สอดคลองกับวิจารณ  พานิช (2543) กลาววามีความยากลําบากพอควรที่จะใหสถาบันราชภัฏหันมาสนใจเรื่องการ
ทําวิจัยอยางจริงจัง ดวยเหตุที่วาขณะนี้ราชภัฏเหมือนกับเสือที่เคยกินเนื้อคนแลว  เนื้อคนนั้นหวานอรอยนุมไม



เหมือนเนื้อสัตวปา  เปรียบกับตอนที่ราชภัฏสอนพิเศษไดเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นอาจารยจะมีภารกิจสอนพิเศษ
แนนมาก จนไมมีเวลาทําวิจัย  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปนองคประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของ
ประเทศ  การสรางความเปนเลิศของการวิจัยจึงขึ้นอยูกับการวางโครงสรางระบบการวิจัยในภาพรวม  ซึ่งรวมถึง
นโยบายระบบการวิจัย  คุณลักษณะของนักวิจัย  การจัดสรรทรัพยากรการวิจัย การบริหารงานวิจัย  ตลอดจนการ
ผสานพลังระหวางหนวยปฏิบัติการวิจัย  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ทั้งสวนที่เปนวัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางของนโยบาย เพื่อ
เปนทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  ในองคประกอบเพื่อการวิจัยดังนี้ คือ 1) ดานบุคลากรการวิจัย  2) 
ดานทรัพยากรการวิจัย  3) ดานการบริหารงานวิจัยและ4)  ดานนโยบายและแผนงานระดับประเทศ 
 

2.  คําถามวิจัย    
1. รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   ทั้งสวน

ที่เปนวัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางของนโยบาย    จากผลการศึกษาบริบทโดยการวิจัยเอกสาร    
การวิจัยเชิงสํารวจ  และการศึกษาพหุกรณี ที่ไดรับการจัดทํารางโดยการสัมมนารวมระหวางผูวิจัย ผูเช่ียวชาญ
และผูมีสวนไดเสยี มีอะไรบาง 

2. ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ทั้งสวนที่
เปนวัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางของนโยบาย  จากผลการตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบายตาม
คําถามการวิจัยขอ 1 โดยการประชุมผูทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุมเปาหมาย ที่ไดรับการจัดทําเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายสุดทายโดยการสัมมนารวมระหวางผูวิจัย ผูเช่ียวชาญและผูมีสวนไดเสีย มีอะไรบาง 
 

3.  วัตถุประสงค 
เพื่อจัดทําราง  ตรวจสอบ  และจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ทั้งสวนที่เปนวัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางของนโยบาย  
 

4.  ขอบเขตการวิจัย 
      4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

      จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในบทที่ 2  โดยเฉพาะในหัวขอที่ 2 คือเรื่อง การวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมีหัวขอยอยประกอบดวย 1) ความเปนผูนําดานการวิจัย  2)  บทบาทและทิศทางดาน      
การวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย 3) พันธกิจดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 4) การสงเสริมการวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา  และหัวขอที่ 3 เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมีหัวขอยอย
ประกอบดวย 1) ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 2)  การบริหารงานวิจัย 3) ปจจัยดานนโยบายและ
แผนงานระดับประเทศที่สงผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในระดับอุดมศึกษา  ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตเพื่อการวิจัย ซึ่งพิจารณาตามแนวคิด การวิจัยเชิงนโยบาย  จําแนกองคประกอบหลักออกเปนสองสวน คือ 
สวนที่เปนวัตถุประสงคของนโยบาย (policy objective) และสวนที่เปนแนวทางของนโยบาย (policy means) ดังนี้ 



          4.1.1  ดานบุคลากรการวิจัย  ประกอบดวย  1) เจตคติและคุณลักษณะของนักวิจัย 2 สมรรถภาพ    
การวิจัย 
     4.1.2  ดานทรัพยากรการวิจัย ประกอบดวย 1) งบประมาณการวิจัย 2) วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี
การทําวิจัย  และ 3) แหลงคนควาขอมูล 
     4.1.3  ดานการบริหารงานวิจัย  ประกอบดวย 1)  ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย 2)  ดานการจัด
องคกรการวิจัย  3)  ดานการบริหารงานบุคลกรการวิจัย  4)  ดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย  และ 3.5)  ดานการ
บริหารคุณภาพงานวิจัย   

    4.1.4  นโยบายและแผนงานระดับประเทศที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
4.2  ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา จําแนกออกเปน  2  พ้ืนที่เพื่อใหสอดคลองกับคําถามการวิจัยที่กําหนด

ขางตน  มีดังตอไปนี้ 
        4.2.1 พ้ืนที่ศึกษาเพื่อการศึกษาสภาพการทําวิจัย ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย  การบริหารงานวิจัยและ
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนั้นใชมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  เปนกรณีศึกษา 
     4.2.2  พ้ืนที่ศึกษาที่เปนพหุกรณีศึกษา  จํานวน  6  แหง เปนมหาวิทยาลัยในประเทศ จํานวน  4  แหง 
และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน  2  แหง สําหรับมหาวิทยาลัยในประเทศนั้น ผูวิจัยไดกําหนดมหาวิทยาลัย
ที่เปนกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีผลการวัดศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําป 2548 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดานการวิจัย (Research  Ranking  Indicator) อยูใน 10 อันดับแรกของประเทศไทย  
 และตองเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในแตละภูมิภาคของประเทศปจจุบันไดพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยขอนแกน  2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  3)  มหาวิทยาลัยมหิดล 4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
สวนมหาวิทยาลัยวิจัยในตางประเทศนั้นไดกําหนดใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย จํานวน 2  แหง คือ 1) Washington 
State University  2) University of Maryland  
 4.3  ขอบเขตดานระยะเวลา  การวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการระหวางปพ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 
 4.4  ขอบเขตดานประชากร  การวิจัยในครั้งนี้ไดแบงการวิจัยออกเปน 2  ระยะ  คือระยะที่ 1 เพื่อจัดทํา
รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ในการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน
ใชประชากรที่เปนอาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  90  คน  และสนทนา
กลุมเปาหมาย  จํานวน  12  คน  การศึกษาพหุกรณีใชประชากรที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยในการสัมภาษณเชิงลึก 
จํานวน  6  คน  และใชประชากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนไดสวนเสียในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพื่อ
จัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย  จํานวน  13  คน  การวิจัยในระยะที่ 2  เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายใช
ผูทรงคุณวุฒิในการประชุมเพื่อตรวจสอบขอเสนอเชิงนโยบาย  จํานวน  13  คน  ประชากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิ       
ผูมีสวนไดสวนเสียในการสนทนากลุมเปาหมายเพื่อตรวจสอบขอเสนอเชิงนโยบาย  จํานวน  11  คน  และใช
ประชากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนไดสวนเสียในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย  
จํานวน  12  คน 
 
 
 
 
 



5. นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญ  ดังนี้ 
 5.1 ขอเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ขอคิดเห็นเชิงแนะนําเกี่ยวกับนโยบายที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก
กระบวนการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  4  ดาน ดังนี้     
1) ดานบุคลากรการวิจัย  2) ดานทรัพยากรการวิจัย  3) ดานการบริหารงานวิจัย  4) ดานนโยบาย และแผนงาน
ระดับประเทศ  
 5.2  วัตถุประสงคของนโยบาย  หมายถึง จุดหมายปลายทางหรือทิศทางที่กําหนดไวเพื่อใหเปนแนวทาง
ในการหาวิธีดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  ไดแก  วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงค 
 5.3  แนวทางของนโยบาย  หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่จะทําใหนโยบายบรรลุเปาหมาย  ไดแก  ยุทธศาสตร  
เปาประสงค  กลยุทธ  มาตรการ  กลไกการปฏิบัติและกลไกการประเมินผล 

5.4  ศักยภาพการวิจัย หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
5.5  การพัฒนาศักยภาพการวิจัย หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนความสามารถในการปฏิบัติ       

การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
5.6  บุคลากรการวิจัย  หมายถึง อาจารย นักวิจัย  และผูชวยวิจัย  ที่ทําหนาที่วิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด   
               5.7  ทรัพยากรการทําวิจัย  หมายถึง  งบประมาณสนับสนุนการวิจัย  วัสดุ  อุปกรณ  เทคโนโลยีการวิจัย  
และแหลงคนควาขอมูล 

5.8  การบริหารงานวิจัย  หมายถึง  รูปแบบการดําเนินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด    จํานวน  5  ดาน  ดังนี้  1)  ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย  2)  ดานการจัดองคกรการวิจัย  3)  ดาน
การบริหารงานบุคลกรการวิจัย  4)  ดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย  5)  ดานการบริหารคุณภาพงานวิจัย   

5.9  นโยบายและแผนงานระดับประเทศ หมายถึง นโยบายสวนกลางที่สงผลกระทบตอการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   ดังนี้  1)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10            
(พ.ศ.2550-2554)  2)  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)  3)  แผนแมบทโครงสราง
พ้ืนฐานทางปญญา (พ.ศ. 2551-2555)  4) พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2551        
5)  พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  6)  กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 
( พ.ศ. 2551-2565)   

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รอยเอ็ด ซึ่งจะนําไปใชใหเกิดประโยชน  ดังนี้  
  
 
 
 



6.1 ประโยชนเชิงวิชาการ 
       6.1.1  ไดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ที่ผาน
กระบวนการมีสวนรวม  ในการจัดทําราง  ตรวจสอบและจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบาย จากผูทรงคุณวุฒิ  
ผูเช่ียวชาญ และผูที่มีสวนไดสวนเสีย  สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยที่มีอยูใหได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       6.1.2  เปนการนําเสนอรูปแบบการวิจัยที่ยึดหลักการวิจัยแบบผสม(mixed  methodology) เพื่อใหได
ขอมูลจากหลายแหลงตามหลักการสามเสา (triangulation) ทั้งสวนที่เปนการศึกษาเอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจ
สถาบัน  การศึกษาพหุกรณี  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การสัมภาษณ  และการสนทนากลุมเปาหมาย  
ทั้งนี้ผูศึกษางานวิจัยจะสามารถนําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนางานอื่นๆ  ไดอยาง
ถูกหลักวิชา 

    6.1.3  เปนการนําเสนอรูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม (participatory  policy  research)  
โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียมารวมคิด  รวมกันวิเคราะหและรวมกันใหขอเสนอแนะ ในการจัดทํารางและการจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

    6.1.4  เปนการนําเสนอรูปแบบการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายที่มีเกณฑการพิจารณาในการตรวจสอบ
รางขอเสนอเชิงนโยบายใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยใชเกณฑ  ดังนี้คือ เกณฑความเหมาะสม (propriety)  
ความเปนไปได (feasibility)   ความสอดคลอง (congruity) และความเปนประโยชน (utility) 

6.2  ดานการนําไปใช 
      6.2.1  ขอเสนอนโยบายเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลากรการวิจัยจะเปนประโยชนในการกระตุนให

อาจารย  ไดตระหนักถึงความสําคัญแหงตนในบทบาทและหนาที่อันพึงปฏิบัติ  ชวยปลูกฝงพฤติกรรมการคนควา
และแสวงหาความรู เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  และอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาอันกอใหเกิดองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการแกปญหาสังคม 

      6.2.2  ขอเสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการวิจัยจะเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ไดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ หรือเรงพัฒนาคุณภาพของอาจารย
ดานการทําวิจัย  ตลอดจนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยไดใน
อนาคต 

      6.2.3 ไดแนวทางสําหรับรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยในการสงเสริมการวิจัยเพื่อให
เกิดการพัฒนาดานการวิจัยในประเทศไทยอันเปนประโยชนตอการพัฒนานโยบายการวิจัย เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศชาติ 

   6.2.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงอื่นๆ  สามารถนําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยที่
เปนผลจากการวิจัยนี้  ไปเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผูมีอํานาจการตัดสินใจเพื่อประยุกตใช
โดยเฉพาะในการพัฒนานโยบายและแผนงานวิจัย  การจัดองคกรการวิจัย  การบริหารบุคลากรการวิจัย  การ
บริหารทรัพยากรการวิจัยและการบริหารคุณภาพการวิจัย   

 
 



  6.2.5  มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆ  ที่มีพันธกิจดานการวิจัย  สามารถนําผลการวิจัยไป
พัฒนาเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย  กระบวนการพัฒนานโยบาย  การวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ทั้งในระดับผูกําหนดนโยบายและระดับการปฏิบัติตามนโยบายโดยนําไปประยุกตใชใหมีความสอดคลอง  
เหมาะสม  มีประโยชนและเปนไปไดตามบริบทของแตละมหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2  มีหัวขอที่จะกลาวถึง ดังนี้ คือ 1)  แนวคิด    

การวิจัยเชิงนโยบาย 2) องคประกอบของนโยบาย  3)การวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา  4) การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา  5) สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  6) องคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย  
 

1.  แนวคิดการวิจัยเชิงนโยบาย   
วิโรจน สารรัตนะ (2550) ไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย ในประเด็นความหมาย 

ลักษณะของนโยบายที่ดี  รูปแบบการกําหนดนโยบาย  รูปแบบการตัดสินใจกับการกําหนดนโยบาย  และแนว 
การวิจัยเชิงนโยบายตามทัศนะของ Majchrzak (1984)  ตลอดจนขอเสนอแนะแนวการนําไปประยุกตใชในการ
วิจัย  ซึ่งผูวิจัยเห็นวาบทศึกษาวิเคราะหดังกลาวจะนําไปสูการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดแนวการวิจัย  
เชิงนโยบายของผูวิจัยในครั้งนี้ได จึงขอนําเอาบทศึกษาวิเคราะหมากลาวถึงกอนที่จะกลาวถึงแนวคิดอื่นในลําดับ
ตอไป  ดังนี้ 

นโยบาย (policy) เปนขอความที่บอกใหทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคการ หรือของ
สังคม ทิศทางดังกลาวอาจจะอธิบายถึงเรื่องอะไร เพื่ออะไร อยางไร และเพียงใด ของความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นได  โดยมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน คือ  วัตถุประสงคของนโยบาย (policy objective) และแนวทางของ
นโยบาย (policy means) นโยบายจะขาดองคประกอบสําคัญสวนใดสวนหนึ่งนี้มิได เชน มีเพียงวัตถุประสงคไม
บอกแนวทาง สิ่งที่กําหนดนั้นก็ไมเปนนโยบาย จะมีคาเพียงเปนความปรารถนาเทานั้น เปนตน และบางครั้ง
นโยบายที่ดีอาจจําเปนตองมีองคประกอบสวนที่ 2 คือ กลไกของนโยบาย (policy mechanism) อีกดวย กลไกของ
นโยบายจะชวยใหเห็นวา  การจะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดตามแนวทางที่ช้ีนําไวจะตองมีกลไกอะไรบางเปน
เครื่องมือ  กลไกนโยบายนี้หมายรวมถึงตั้งแตระเบียบ กฎหมาย ที่รองรับการปฏิบัติ หนวยงานที่ปฏิบัติ ตลอดจน
ทรัพยากรตางๆ ที่ใชปฏิบัติ 

ในการกําหนดนโยบายนั้น แมผูกําหนดอาจมีคานิยม ความสํานึก หรือเจตนารมณแตกตางกัน
ออกไป ซึ่งอาจทําใหไดนโยบายที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมแตกตางกันออกไป แตก็มีขอเสนอแนะใหคํานึงถึง
ลักษณะของนโยบายที่ดี ดังนี้ เชน  1) นโยบายที่ดีจะตองมีเปาหมายที่สงผลประโยชนแกองคการหรือประชาชน
โดยสวนรวมมากที่สุด  2) นโยบายที่ดีควรไดมาจากการกลั่นกรองถึงความสําคัญของปญหาหรือความตองการ   
3) นโยบายที่ดีควรจะครอบคลุมภารกิจทุกดานในแตละดานนั้นควรมีความสอดคลองกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ไมควรจะขัดแยงกัน 4) นโยบายที่ดีควรประกอบดวย  เปาหมาย แนวทาง และกลวิธีที่ดี ดําเนินการไดเร็วที่สุดและ
เสียคาใชจายนอยที่สุด 5) นโยบายที่ดีนอกจากจะมีเนื้อหาเปนหลักในการทํางานแลว เนื้อหาดังกลาวควรจะเปน
หลักในการประเมินความสําเร็จไดดวยดี และควรคํานึงถึงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 6) นโยบายที่ดีจะเปน
ขอความที่ชัดเจน ถายทอดไปสูผูปฏิบัติไดโดยงาย และมีความเขาใจไดตรงกัน    

 
 



อยางไรก็ตาม คุณลักษณะที่ดีที่เหมาะสมของนโยบายในองคการใดองคการหนึ่ง อาจถือเอาทัศนะ
ของบุคคลเปนที่ต้ัง เพราะนโยบายสามารถมองไดจากหลายแงมุม แงมุมหนึ่งอาจเปนที่ยอมรับของบุคคลคนหนึ่ง
หรือกลุมหนึ่ง แตอาจไมเปนที่ยอมรับของอีกบุคคลคนหนึ่งหรืออีกกลุมหนึ่ง ดังนั้นคุณลักษณะที่ดีของนโยบาย
อีกประการหนึ่ง คือ การถือเสียงขางมากหรือเปนทัศนะของกลุมคนสวนใหญโดยอนุโลม ที่อาจมีคนอีกกลุมหนึ่ง
หรือจํานวนนอยโจมตีคัดคานและวิพากษวิจารณไปตามทัศนะหรือตามเหตุผลของบุคคลกลุมนั้น 

การกําหนดนโยบายมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีจุดเนนแตกตางกันไป บางรูปแบบก็สามารถ
นํามาผสมผสานเขาดวยกันได  บางรูปแบบก็มีความแตกตางกันออกไปโดยสิ้นเชิง  ดังนี้ เชน 1) รูปแบบผูนํา 
(elite model)  กําหนดโดยผูนํา  ยึดถือหลักอํานาจนิยมวา  ผูนําตองการอะไร  เมื่อกําหนดมาแลวก็เปนหนาที่  
ความรับผิดชอบของผูตาม ที่จะนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติใหบรรลุผล 2) รูปแบบกลุม (group model)  กําหนดโดย
กลุม  ยึดถือหลักการมีสวนรวม และการหาจุดรวมระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ โดยอาจอาศัยหลักการเสียง 
ขางมาก การประนีประนอม หรือการเจรจาตอรอง 3) รูปแบบสถาบัน (institutional model) กําหนดโดยสถาบัน 
ยึดหลักความเปนสถาบัน อางอิงความเปนสถาบันที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม หากไมปฏิบัติตามอาจมีบทลงโทษ     
4) รูปแบบคอยเปนคอยไป (incremental model) ยึดถือแนวคิดความตอเนื่องจากอดีตสูปจจุบันและอนาคต 
“สมัยกอนเคยทํากันอยางไร สมัยนี้ก็ทํากันไปอยางนั้น” ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีเวลาจํากัด งบประมาณนอย หรือไมมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ  5) รูปแบบระบบ (system model)  ยึดถือแนวคิดวา นโยบายเปนปจจัยปอนออก 
(output) ที่เกิดจากปจจัยปอนเขา (input) ของปญหา ความตองการ หรอืขอเรียกรองจากกลุมผลประโยชนตางๆ ใน
องคการหรือสังคม แลวมีกระบวนการ (process) ของโครงสรางองคการหรือสังคมที่จะกําหนดเปนนโยบาย
ออกมา 6) รูปแบบกระบวนการ (process model) ยึดถือแนวคิดวา การกําหนดนโยบายเปนกิจกรรมที่มีขั้นตอน
ตางๆ เปนกระบวนการ ดังนี้ คือ มีขั้นตอนการกําหนดปญหา ความตองการ หรือขอเรียกรอง มีขั้นตอนการ
เสนอแนะทางเลือกนโยบายหลากหลายทางเลือก มีขั้นตอนการเลือกนโยบายที่ดีที่สุดหรือที่เหมาะสม มีขั้นตอน
การนําเอานโยบายไปปฏิบัติ และมีขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย  7) รูปแบบมีเหตุผล (rational model) คํานึงถึง
ผลตอบแทน (gain) ที่จะไดรับมากกวาคาใชจาย (cost) ซึ่งผลตอบแทนไมไดหมายถึงเฉพาะเรื่องเงินเทานั้น แต
หมายถึงผลไดผลเสียในดานอื่นดวย ซึ่งการที่จะกําหนดนโยบายตามรูปแบบนี้ออกมาได ผูกําหนดนโยบายตองมี
ความรูความสามารถหลายประการ เชน รูวาองคการหรือสังคมตองการอะไร มีน้ําหนักมากนอยกวากันอยางไร    
รูทางเลือกนโยบายทุกทางที่มีอยู สามารถคาดการณผลของทางเลือกนโยบายแตละทางไดถูกตอง สามารถ
คํานวณหาอัตราสวนระหวางผลตอบแทนและคาใชจายสําหรับแตละทางเลือก และสามารถเลือกนโยบายที่ให
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การกําหนดนโยบายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังกลาวขางตน เกี่ยวของกับรูปแบบการตัดสินใจ
ของผูกําหนดนโยบายดวย ซึ่งสวนใหญจําแนกออกเปนสองลักษณะ คือ 1) การตัดสินใจแบบมีเหตุผล (rational 
decision making) เปนการตัดสินใจที่มีกระบวนการที่จะทําใหมีขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ 
และ 2) การตัดสินใจแบบไมมีเหตุผล (non-rational decision model) อาจเปนการตัดสินใจตามความพอใจ 
(satisfying) มุงหาทางเลือกที่คิดวาเปนที่พึงพอใจ ไมคํานึงวาเปนทางเลือกที่ดีแลวหรือไม หรืออาจเปนการ
ตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (incremental) มุงเพียงเพื่อใหอยูในระดับที่พอทนได ขายผาเอาหนารอด ไมหวังผล
ระยะยาว หรืออาจเปนการตัดสินใจแบบสุมเสี่ยง (rubbish-bin) เปนตน ซึ่งเปนการแนนอนวา สิ่งที่พึงประสงคใน



การตัดสินใจเพื่อกําหนดนโยบายของผูนําใดๆ กลุมใด ๆ หรือสถาบันใดๆ  ก็คือรูปแบบการตัดสินใจแบบมี
เหตุผล ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่จะนํามาซึ่งขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอนั้นก็คือ 
กระบวนการของการวิจัยเชิงนโยบาย  

Majchrzak (1984) ซึ่งไดกลาวถึงการวิจัยเชิงนโยบาย (policy research) วาเปนกระบวนการศึกษา
ปญหาพื้นฐานทางสังคม เพื่อใหไดขอเสนอที่เนนการปฏิบัติที่เปนไปได (possible action oriented recommend- 
dations) สําหรับผูกําหนดนโยบายใชประกอบการตัดสินใจในการแกปญหานั้นๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การวิจัย
เชิงนโยบายจะมุงศึกษาปญหาทางสังคม เชน ปญหาเกี่ยวกับโภชนาการ ปญหาความยากจน ปญหาเงินเฟอ หรือ
ปญหาความขาดประสิทธิภาพในการบริหารองคการ  เปนตน  ดวยกระบวนการวิจัยที่จะทําใหขอเสนอเชิง
นโยบายไดรับการพัฒนาขึ้น และมีการสื่อสารขอเสนอเหลานั้นตอผูกําหนดนโยบาย 

การวิจัยเชิงนโยบาย สามารถกระทําไดดวยระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลาย อาจเปนการวิจัยพ้ืนฐาน 
(basic research) การวิจัยประยุกต (applied research) หรือการวิจัยผสม (mixed)  อยางไรก็ตาม จุดมุงหมายในการ
วิจัยจะเปนสิ่งเดียวกัน นั่นคือ การใหไดมาซึ่งขอเสนอที่เนนการปฏิบัติที่เปนไปได เพื่อการแกปญหาพื้นฐานทาง
สังคมที่นํามาเปนประเด็นในการศึกษาวิจัย ดูลําดับความสมัพันธเชิงเหตุผลจากภาพ 2 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1  ความสัมพันธเชิงเหตุผลของจุดมุงหมายในการวิจัยเชิงนโยบาย 

 
การวิจัยเชิงนโยบายมีขอควรตระหนักหลายประการ เชน ผลจากการวิจัยเปนเพียงสวนหน่ึงของ

บรรดาปจจัยปอนเขา (inputs) ที่จะนําเขาสูการตัดสินใจเชิงนโยบาย (policy decision) ยังมีปจจัยปอนเขาอื่นๆ ที่
จะตองนํามาประกอบการตัดสินใจอื่นๆ อีก เชน นโยบายที่มีอยูเดิม ทัศนะ ความปรารถนา หรือความเห็นของ
ผูเกี่ยวของหรือของสถาบัน หรือแมแตทัศนคติของผูคนที่มีมากอนหนา เปนตน นอกจากนั้น ในกระบวนการ
ตัดสินใจนโยบาย ยังตองอาศัยความเห็นพองตองกันและการประนีประนอมดวย ดังนั้น “ความจริงอาจจะไมได
หมายถึงความดีที่จะไดรับการยอมรับ” หากความปรารถนาของสถาบันขัดแยงกับขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ยิ่งกวานั้น ยังมีสินคาที่จะเปนตัวเลือกใหกับผูตัดสินใจนโยบายอีกหลายตัวเพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญ จึงเปน
บทบาทของผูวิจัยที่จะตองช้ีใหเห็นไดวา ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยจะใหผลประโยชนดีกวาสินคาที่เปน
ตัวเลือกอื่นๆ 

อีกประการหนึ่งก็คือ การวิจัยเชิงนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหาทางสังคมที่มีความซับซอน
และยากจะแกไข ตองอาศัยกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การประเมิน และการมีขอมูลปอนกลับ และตอง
คํานึงถึงบริบทที่เปนจริงประกอบอีกดวย ดังนั้น ผูวิจัยและผูตัดสินใจนโยบายจะตองตระหนักวา การวิจัย         
เชิงนโยบายไมใชเปนยาครอบจักรวาลที่จะรักษาไดทุกโรคในการแกปญหาสังคมนั้น สิ่งที่สามารถกระทําไดก็คือ
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การแสวงหาขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยคาดหวังวาจะชวยใหการแกปญหาเปนไป
ดวยดี และคาดหวังวา สิ่งนั้นอาจจะชวยแกไขหรือปองกันการเกิดขึ้นของปญหาบางปญหาได  

ประการสุดทายคือ กระบวนการนโยบายจะมีความซับซอนยิ่งขึ้นหากปญหาที่ศึกษานั้นมีความ
ซับซอน ผูวิจัยจึงจะตองเขาใจในสวนของผูที่เกี่ยวของที่มีอยางมากมาย ตลอดจนกลไกสนับสนุนตางๆ ใหดี 
มิฉะนั้นก็อาจจะไมสามารถนําเสนอใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบายไดอยางที่คาดหวัง 

การวิจัยเชิงนโยบายมีพัฒนาการ มาตั้งแตชวงทศวรรษ1970 มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย 
การจัดทําวารสาร และจัดโปรแกรมการฝกอบรมกันมากมาย แตก็ถือวาเปนเพียงจุดเริ่มตนเพื่อความมั่นคงตอไป
ในอนาคต และยังตองอาศัยระยะเวลาเพื่อพิสูจนประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมและมาตรฐานของการวิจัยประเภทนี้อีก 
แตอยางไรก็ตาม การวิจัยเชิงนโยบายในที่ตางๆ กัน อาจจะผันแปรไปตามประเด็นตางๆ ดังนี้ เชน 1) แหลงทุนที่
เปนผูใชหรือไมใชประโยชนจากการวิจัย หากเปนผูใชประโยชนจากผลการวิจัย การเขามามีสวนเกี่ยวของดวยก็
จะมีมาก  2) จุดเนนของการวิจัยอยูที่การหานิยามของปญหาหรือหาทางแกปญหา ซึ่งแมจุดมุงหมายหลักของการ
วิจัยเชิงนโยบายจะอยูที่การหาทางแกปญหา แตบางกรณีก็จําเปนตองศึกษาหานิยามของปญหาใหชัดเจนเสียกอน 
3) ความเปนผูวิจัยภายในหรือภายนอกองคการ  หากเปนผูวิจัยภายในองคการอาจจะพบอุปสรรคปญหาความเปน
ระบบราชการและการมีวิสัยทัศนในปญหาที่วิจัย ในขณะที่ผูวิจัยภายนอกอาจจะมีความเปนอิสระในการที่จะ
วิพากษวิจารณไดมากกวา แตขณะเดียวกันผูวิจัยภายในอาจจะมีความเขาใจบริบททางการเมืองและอุปสรรคของ
องคการที่จะมีผลตอการนําขอเสนอจากผลการวิจัยไปใชไดดีกวา 4) หลักการทางวิชาการของผูวิจัย ซึ่งหาก
ตองการแกไขปญหาความลําเอียงเชิงวิชาการ และปองกันการมีมุมมองเฉพาะดาน ก็จะมีการวิจัยเชิงบูรณาการ
ระหวางศาสตรสาขาตางๆ ขึ้น 

อยางไรก็ตาม แมการวิจัยเชิงนโยบายจะผันแปรแตกตางกันไปตามประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตน 
แตก็มีผูกําหนดลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบายไว  ดังนี้คือ 1) เปนพหุมิติ (multidimension) มองปญหาที่
ศึกษาดวยหลากหลายแงมุม 2) เฉพาะกรณีและเชิงประจักษ (empirico-inductive approach) ในลักษณะเปนทฤษฎี
ฐานราก (grounded theory) ไมกําหนดเหตุและผลของปญหาตามทฤษฎีไวลวงหนาเพื่อทดสอบสมมุติฐาน          
3) ใหความสําคัญทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต ไมกําหนดกรอบตัวแปรไวอยางตายตัว  แตเปดกวางตออิทธิพล
และตัวแปรแทรกซอนตางๆ   4) ตอบสนองตอความตองการของผูใชผลงานวิจัยหรือแหลงทุนสนับสนุน            
5) แสดงคานิยม (หรือแนวคิด) ใหเห็นชัดเจนในนิยามของปญหา ปญหาการวิจัย การพัฒนาขอเสนอแนะ         
จากผลการวิจัย และการเผยแพรผลการวิจัย  

Majchrzak ไดเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการ 2) การกําหนด
กรอบแนวคิด  3) การวิเคราะหเชิงเทคนิค  4) การวิเคราะหขอเสนอแนะ  5) การสื่อสารขอเสนอแนะ  โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ 

1.  การเตรียมการ (preparation)  เปนการศึกษาสภาพในอดีตและในปจจุบันของบริบทนโยบาย
ในปญหาที่ศึกษา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการที่จะกําหนดทิศทางการวิจัยที่จะทํา ใหไดผลการวิจัยที่เปน
ประโยชน โดยทั่วไปจะใหความสําคัญในประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ   

 



1.1 บริบทการกําหนดนโยบายในปญหาที่ศึกษาทั้งในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 
รวมถึงกลไกสนับสนุน (supportive mechanism) (ความหมายเดียวกับคําวา กลไกของนโยบาย [policy 
mechanism] ที่กลาวถึงขางตน) ที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล  การระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 
(key stakeholders) ในกระบวนการกําหนดนโยบายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจในปญหาที่ศึกษา 
และการทําความเขาใจโครงสรางอํานาจ (power structure) ในกระบวนการกําหนดนโยบายดวยวาใครเปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจหลัก ใครเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และใครที่ไมมีอิทธิพล  

1.2 นิยาม ขอตกลงเบื้องตน และคานิยม ของผูมีสวนไดเสียที่มีตอปญหาที่ศึกษาวาเปนอยางไร 
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  เห็นวาเปนปญหาหรือไมเปนปญหา  เห็นตรงกันหรือแตกตางกัน ความเชื่อในสาเหตุ
หรือทางแกไขเปนอยางไร  ทั้งนี้เพื่อใหการกําหนดคานิยมหรือแนวคิด ตลอดจนขอตกลงเบื้องตนของการวิจัยมี
ความชัดเจน  

1.3 ประเภทของขอเสนอแนะที่เปนไปไดเกี่ยวกับปญหาที่ศึกษา อยางไรที่จะเปนที่ยอมรับ 
อยางไรที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ มีประเด็นที่เปนขอช้ีแนะ การใหขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในลักษณะที่เปนเสนตอเนื่อง (continuum) ระหวางขอเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปน
คอยไปจากที่มีอยูเดิม (incremental change) ในประเด็นเล็กๆ และใชระยะเวลาสั้น ไปถึงขอเสนอแนะเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหม (fundamental change) ที่ตองใชเวลาและความพยายามสูง และขอเสนอแนะแบบผสม 
(mixed scanning) ที่ใหขอเสนอแนะใหเกิดสิ่งใหมจากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีอยูเดิม     

1.4 ทรัพยากรที่ตองการและจําเปนสําหรับการวิจัย ไมเฉพาะดานการเงิน แตรวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวก บุคลากร และวัสดุอุปกรณดวย 

เพื่อใหการศึกษาในขั้นตอนนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีขอเสนอแนะขั้นตอนการดําเนินงานไว
เปนแนวทาง ดังนี้  1) เลือกและกําหนดปญหาที่จะศึกษาวิจัย 2) กําหนดประเด็นนโยบายที่สําคัญ 3) วิเคราะห
ความเปนมาของประเด็นนโยบาย 4) สืบคนงานวิจัยที่มีมากอนหนาและผลที่มีตอการเปลี่ยนแปลง 5) จัดหา
แผนภูมิองคการและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ  6) กําหนดรูปแบบกระบวนการตัดสินใจ  7) สัมภาษณผูมีสวน   
ไดเสีย และ 8) สังเคราะหขอมูลที่ไดรับ โดยพยายามตอบคําถาม วาใครคือผูใชผลวิจัย ในบรรดาผูใชผลการวิจัย
นั้น ใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เขามีอํานาจในการตัดสินใจอยางเพียงพอหรือไม เขามีความผูกพันและ     
มีความคาดหวังที่จะนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลมากนอยเพียงใด บริบททางวัฒนธรรมสังคมไดเอื้อ
ตอการเปลี่ยนแปลงหรือไม มากนอยเพียงใด และทรัพยากรที่จําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถหามาไดเพียงพอ
หรือไม เปนตน ซึ่งจากผลการสังเคราะหขอมูลดังกลาว จะนําไปสูการตัดสินใจ วาจะทําการวิจัยตอไปหรือไม 
หากสามารถตอบไดวา ผูใชประโยชนจากผลการวิจัยที่กําหนด บริบททางวัฒนธรรมสังคมและทรัพยากรที่จัดหา
มาได มีความเปนไปไดที่จะทําการวิจัยที่มีคุณคา และตนเองมีความเหมาะสมที่จะทําวิจัย ก็ตัดสินใจที่จะทําวิจัย
นั้นได 

2. ขั้นกําหนดกรอบแนวคิด (conceptualizing) เปนขั้นตอนดําเนินงานในกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ  
                       2.1 พัฒนาตัวแบบเบื้องตนของปญหาที่ศึกษา (developing a preliminary model of the social)       
ในอดีตมักนิยมวิพากษวิจารณถึงการขาดความชัดเจนและขาดความเขาใจในประเด็นที่ศึกษา มีการวิเคราะหอยาง
งาย แคบ และกําหนดจุดเนนที่ไมชัดเจน ในปจจุบัน เปนการวิเคราะหถึงนิยามของปญหา สาเหตุของปญหา    



สรางตัวแบบ กําหนดคานิยมและขอตกลงเบื้องตนที่จะนําไปสูการกําหนดคําถามการวิจัย (research questions) ซึ่ง
การพัฒนาตัวแบบเบื้องตนของปญหาที่ศึกษานี้จะอาศัยขอมูลที่ศึกษาไดในระยะเตรียมการ และจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (literature review)  มีขอเตือนใจวา ตัวแบบเบื้องตนที่แตกตางกันจะนําไปสูคําถามการวิจัย
ที่แตกตางกัน ดังนั้นจะตองพัฒนาขึ้นดวยความรอบคอบ มีขอมูลประกอบการพิจารณาอยางเพียงพอ   

2.2 คําถามการวิจัย (formulating specific research questions) กําหนดขึ้นหลังการพัฒนาตัว 
แบบเบื้องตน ซึ่งเนื่องจากคําถามการวิจัยจะนําไปสูการวางแผนระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช และการนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน ดังนั้นจะตองกําหนดขึ้นอยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยควรคํานึงถึงขั้นตอนดงันี้  

    2.2.1 กําหนดวาผลที่คาดหวังจากการวิจัยคืออะไร เปนไปในรูปแบบใด แบบคอยเปน  
คอยไป หรือแบบสิ่งใหมๆ หรือแบบผสม (incremental/ fundamental/mixed)  

2.2.2  กําหนดประเด็นของปญหาที่ศึกษา ซึ่งควรคํานึงถึงความเปนพหุมิติ  (multi- 
dimension) ซึ่งจะทําใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมและมีความหมาย แตก็ควรมีแนวหรือเกณฑในการเลือก
ประเด็นที่จะศึกษาดวย  

    2.2.3  กําหนดตัวแปรที่สามารถจัดกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงได (malleable variables)  
โดยพิจารณาจากผลที่คาดหวังและประเด็นของปญหาที่กําหนด  

2.2.4 กําหนดคําถามการวิจัยขึ้นจากตัวแปรที่กําหนด ที่จะนําไปสูผลที่คาดหวังจากประเด็น 
ปญหาที่กําหนด โดยมีเกณฑที่ควรคํานึงถึงดังนี้   

2.2.4.1  ควรสะทอนใหเห็นถึงประเด็นของปญหา  
2.2.4.2  สามารถศึกษาหาคําตอบได  
2.2.4.3  เหมาะสมกับเวลาที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจนโยบาย ทั้งในปจจุบัน  
            และอนาคต  
2.2.4.4  เปนผลจากการสังเคราะหหลากหลายมุมมอง สะทอนใหเห็นถึงผลการวิจัย 
            ที่เปนไปอยางครอบคลุมและบูรณาการ  
2.2.4.5  ควรแสดงถึงนัยเชิงนโยบาย โดยกําหนดประเด็นในลักษณะที่จะชวยให    
            ผูตัดสินใจใชในการแกปญหาได 

2.3  การเลือกผูดําเนินการวิจัย (selecting research investigators) มีประเด็นการตัดสินใจใน 3 กรณี 
ดังนี้ 1) การศึกษาเปนทีมหรือเดี่ยว หากเรื่องที่วิจัยไมใหญโตมากนักก็ควรศึกษาเดี่ยว แตหากเปนเรื่องใหญ          
มีผลกระทบมาก ควรศึกษาเปนทีมและควรคํานึงถึงหลักการสหวิทยาการ (interdisciplinary) 2) การเลือกภูมิหลัง
ของผูวิจัย โดยเฉพาะภูมิหลังในเชิงวิชาการ  และ 3) ที่ปรึกษาในการวิจัย ซึ่งอาจเปนทีมที่ปรึกษา หรือเปน
คณะกรรมการอํานวยการ 

3.  ขั้นการวิเคราะหเชิงเทคนิค (technical analysis) 
 เปนการตรวจสอบถึงปจจัย (factors) ที่อาจเปนสาเหตุของปญหา โดยมีขั้นตอนหลักเชนเดียวกับ

การวิจัยโดยทั่วไป ดังนี้   
 
 



3.1  การนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (operationalization of variables) เปนการกําหนด 
นิยามตัวแปรที่สามารถจัดกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงได (malleable variables) ที่กําหนดในขั้นตอนกําหนด
คําถามการวิจัย ใหอยูในรูปของดัชนีช้ีวัด (indicators) ที่มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได  

3.2  การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย (design of study methodology) ซึ่งเนื่องจากการวิจัยเชิงนโยบาย 
มุงเนนหาขอเสนอเพื่อการตัดสินใจนโยบายมากกวาเหตุผลในเชิงวิชาการ ดังนั้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบายจึง
สามารถจะดัดแปลง (adapting) ผสม (combining) หรือปรับปรุง (improvising)  ใหมีความเหมาะสมได สวนมาก
แลวจะไมใชระเบียบวิธีวิจัยเดี่ยว แตจะเปนแบบผสม จากระเบียบวิธีวิจัยประเภทตางๆ ซึ่งจะเปนประเภทใดบาง
นั้นขึ้นอยูกับคําถามการวิจัย  (ไมใชกําหนดคําถามการวิจัยใหสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย) เชน 1) การสังเคราะห
ประเด็น (focused synthesis) จากขอมูลหลากหลายแหลง อาจจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญหรือผูมีสวนไดเสีย   
การประชาพิจารณ ผูวิจัยที่มีประสบการณมากอน และสิ่งพิมพตางๆ  2) การวิเคราะหขอมูลฑุติยภูมิ (secondary 
analysis) จากฐานขอมูลแหลงตางๆ เพื่อสรางฐานขอมูลใหมขึ้นมาในประเด็นที่ศึกษา 3) การทดลองภาคสนาม 
(field experiments) ซึ่งอาจเปนการทดลองโดยใชหลักการสุม (randomized field experiment) หรือแบบกึ่งทดลอง 
(quasi-experiment) 4) วิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative methods) อาจเปนการสนทนากลุม (focused group 
discussion)   การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)    การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation)     
5)  การสํารวจ (survey) จากกลุมตัวอยางของประชากร  6) กรณีศึกษา (case study)  ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แมธรรมชาติของการวิจัยนี้จะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพก็ตาม 7) การวิเคราะหตนทุน-
กําไร และตนทุน-ประสิทธิผล (cost benefit and cost-effectiveness analysis) 

3.3  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (results and conclusion) ซึ่งควรคํานึงถึงความเหมาะสมของ 
ขอมูล ความสามารถตอบคําถามการวิจัย โดยอาจเปนการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบพหุคูณ การวิเคราะหโครงสรางสัมพันธเชิงเหตุผล เปนตน และการสรุปผลการวิจัยควร
นําเสนออยางงายที่คนทั่วไป (lay people) สามารถจะเขาใจได และเนนผลการวิจัยที่สําคัญ  

3.4 การพัฒนารางขอเสนอแนะ (developing tentative policy recommendations) ซึ่งนอกจากจะ 
พิจารณาจากผลการวิเคราะหขอมูลที่สรุปผลไวแลว ควรพิจารณาความรูเกี่ยวกับบริบททางสังคมการเมือง 
(sociopolitical context) จากผลการศึกษาในระยะเตรียมการดวย การใหขอเสนอแนะควรหลากหลายทางเลือก ไม
ควรเนนเฉพาะทางเลือกเดียว ควรคํานึงถึงทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
ขอเสนอแนะนั้นอาจจะเกี่ยวกับกลไกสนับสนุน  (supportive  mechanisms)  ที่จะชวยสนับสนุนการนําขอเสนอ
เชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพไดดวย 

4.  ขั้นการวิเคราะหขอเสนอแนะ  (analysis of  recommendations)  
งานวิจัยสวนใหญจะจบลงตรงที่การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย แตการวิจัย  

เชิงนโยบายจะไมหยุดลงเพียงขอเสนอแนะที่ไดมาเทานั้น แตจะศึกษาตอเนื่องเพื่อ “คาดคะเนถึงโอกาสในการ
ปฏิบัติ” (estimating the probability of implementation) ของขอเสนอแนะนั้นอีกดวย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ คือ 

4.1  การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (analysis  of  stakeholders) ที่จะมีผลตอการตัดสินใจนโยบาย โดย 
วิเคราะหจากผูมีสวนไดเสียที่กําหนดไวในขั้นตอนการเตรียมการ  ที่อาจกําหนดลดลงหรือเพิ่มเติมไดโดยจําแนกผู
มีสวนไดเสียเหลานั้นออกเปน “กลุมผูตัดสินใจนโยบาย” (decision makers) ตอการนําขอเสนอไปสู   การปฏิบัติ 



และ “กลุมผูมีอิทธิพล” (influencers)  ตอการตัดสินใจนโยบาย เพื่อวิเคราะหอํานาจของผูมีสวนไดเสียที่จะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจนโยบายในสามมิติ คือ  

4.1.1 ปริมาณของทรัพยากรที่จะสามารถจัดหามาได เชน เงิน อาสาสมัคร การประสานงาน  
ขอมูลสารสนเทศ เปนตน   

4.1.2 คุณลักษณะที่จะชวยใหผูมีสวนไดเสียมีความสามารถในการระดมทรัพยากรมาใช  
เชน ความเกาะเกี่ยวกันเปนกลุม ความเห็นพองตองกัน และภาวะความเปนผูนํา เปนตน  

4.1.3 ความสามารถของผูมีสวนไดเสียที่จะเขาถึงกลุมผูตัดสินใจนโยบายได ซึ่งยิ่งกลุม     
ผูตัดสินใจนโยบายรับฟงขอคิดเห็นของกลุมผูไดเสียมากเพียงใด ก็แสดงวา กลุมผูมีสวนไดเสียมีอิทธิพลที่จะชวย
ผลักดันใหขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติไดมากเทานั้น และหลังจากนั้นจึงเปนการศึกษาความเห็น (opinion) 
ของผูมีสวนไดเสียเหลานั้นแตละราย วาสนับสนุนหรือคัดคานขอเสนอแนะนั้น ดวยเหตุผลใด ซึ่งหากสนับสนุน
มาก การนําเสนอขอเสนอแนะนั้นก็มีความเปนไปไดสูง   

4.2 การวิเคราะหองคการ (analysis of organization)  เฉพาะการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียอาจไม 
เพียงพอ  อาจจําเปนตองวิเคราะหองคการที่จะเปนผูนําเอาแตละขอเสนอแนะไปปฏิบัติดวย ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
เชน 1) โครงสรางองคการเพื่อการปฏิบัติ 2) ทรัพยากรที่จะใช และ 3) กลไกเชิงนโยบายที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ 

4.3 การคาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (predict potential consequences of recommendations)  
การคาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากขอเสนอแนะในแตละประเด็นนั้น ซึ่งแหลงขอมูลอาจไดมาจากหลาย
แหลง เชน จากการสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย การใชเทคนิคเดลฟาย หรือเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยง เปนตน 
อาจพิจารณาในสามกรณีดังนี้ คือ  

4.3.1  ผลกระทบที่คาดหวังและไมไดคาดหวัง  
4.3.2  ผลกระทบโดยรวมที่มีตอนโยบายอื่นหรือแผนงานอื่น  
4.3.2  สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากขอเสนอแนะนั้นไมไดนําไปปฏบิัติ  

                       4.4  การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ (estimating the probability of implementation) จากผลการ
วิเคราะหศักยภาพของผูมีสวนไดเสีย ศักยภาพขององคการ และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น พอที่จะทําใหผูวิจัย
คาดคะเนไดถึง “โอกาสในการปฏิบัติ” ทั้งในแงของความเปนไปได (feasible) และการยอมรับ (acceptable) ใน
ลักษณะคาดคะเน (subjective) จากการแปลผลขอมูลของผูวิจัย ซึ่งหากขอเสนอแนะมีโอกาสที่จะเปนไปได
ประมาณ 20-40 % ก็ถือวาเพียงพอแลว อยางไรก็ตาม ดังกลาวในตอนตนวา ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยควรมี
หลากหลายทางเลือก  ดังนั้นอาจจะแสดงคา เฉลี่ ย เพื่ อ เปรียบเทียบ  “ขอ เสนอทางเลือก” (alternative 
recommendations) แตละทางเลือกเหลานั้นดวยได 

   4.5  การจัดเตรียมใหขอเสนอแนะสุดทาย (preparation of final recommendations) เปนขั้นตอนที่
ผูวิจัยจะตั้งคําถามวา “ขอเสนอแนะนั้นจะมีผลตอปญหาที่ศึกษามากนอยเพียงใด” ซึ่งหากประเมินไดตํ่ากวา 60%  
ก็มีขอแนะนําในสามกรณีดังนี้ 1) ยอมรับในความเปนไปไดที่ตํ่านั้น 2) เปลี่ยนแปลงเปาหมายของขอเสนอแนะ
นั้น 3) ปรับแกขอเสนอแนะใหม โดยพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปกับการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนฐานดังกลาวในตอนตน และอาจมีการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และหรือวิเคราะหองคการประกอบดวย  

 



5. การสื่อสารผลการวิจัยตอผูตัดสินใจนโยบาย  
     (communicating policy research to policymakers) 
การวิจัยเชิงนโยบาย หากไมมีการสื่อสารผลงานวิจัยนั้นตอผูตัดสินใจนโยบายแลว ถือวายังไม

สิ้นสุด ผูวิจัยจะตองดําเนินการขั้นตอไปเพื่อใหมั่นใจ วาผลงานวิจัยนั้นไดรับการพิจารณา และมีโอกาสที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติ โดยการสื่อสารนั้นควรเปนการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) และควร
เลือกใชวิธีการและสื่อที่เหมาะสม ที่จะทําใหผูตัดสินใจนโยบายไดรับรู เขาใจ และเกิดการยอมรับในผลการวิจัย
นั้น อยางไรก็ตาม มีขอแนะนําวาการสื่อสารดวยการพูด (oral communication) จะใหผลดีกวาการสื่อสารดวย    
การเขียน (written communication) 

จากทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงนโยบายของ Majchrzak  ที่นํามากลาวขางตน ใหขอคิดหลายประการ 
เชน การวิจัยเชิงนโยบายมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอที่เนนการปฏิบัติที่เปนไปได เพื่อการแกปญหา
พ้ืนฐานทางสังคมที่นํามาเปนประเด็นในการศึกษาวิจัย สามารถกระทําไดดวยระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลาย อาจ
เปนการวิจัยพ้ืนฐาน (basic research) การวิจัยประยุกต (applied research) หรือการวิจัยแบบผสม (mixed) โดยมีขอ
ควรตระหนักวา 1) ผลจากการวิจัยเปนเพียงสวนหนึ่งของบรรดาปจจัยปอนเขา (inputs) ที่จะนําเขาสูการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย (policy decision) ยังมีปจจัยปอนเขาอื่นๆ ที่จะตองนํามาประกอบการตัดสินใจอื่นๆ อีก  2) การวิจัย
เชิงนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหาทางสังคมที่มีความซับซอนและยากจะแกไข ดังนั้น การวิจัยเชิงนโยบาย
จึงไมใชเปนยาครอบจักรวาลที่จะรักษาไดทุกโรคในการแกปญหาสังคมนั้น สิ่งที่สามารถกระทําไดก็คือการ
แสวงหาขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยคาดหวังวาจะชวยใหการแกปญหาเปนไป
ดวยดี และคาดหวังวา สิ่งนั้นอาจจะชวยแกไขหรือปองกันการเกิดขึ้นของปญหาบางปญหาได  และ 3) 
กระบวนการนโยบายจะมีความซับซอนยิ่งขึ้นหากปญหาที่ศึกษานั้นมีความซับซอน ผูวิจัยจึงจะตองเขาใจในสวน
ของผูที่เกี่ยวของที่มีอยางมากมาย ตลอดจนกลไกสนับสนุนตางๆ ใหดี มิฉะนั้นก็อาจจะไมสามารถนําเสนอให
ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบายไดอยางที่คาดหวัง 

แมวาการวิจัยเชิงนโยบายในที่ตางๆ กัน  อาจจะผันแปรไปตามประเด็นตางๆ  เชน 1) แหลงทุน       
2) การศึกษากําหนดนิยามของปญหา 3) ความเปนผูวิจัยภายในหรือภายนอก และ 4) หลักการทางวิชาการของ
ผูวิจัย ซึ่งหากตองการแกไขปญหาความลําเอียงเชิงวิชาการ และปองกันการมีมุมมองเฉพาะดาน ก็จะมีการวิจัย   
เชิงบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ ขึ้น แตก็มีลักษณะสําคัญที่ควรยึดถือดังนี้คือ 1) เปนพหุมิติ มองปญหาที่
ศึกษาดวยหลากหลายแงมุม  2) เฉพาะกรณีและเชิงประจักษ ไมกําหนดเหตุและผลของปญหาตามทฤษฎี            
ไวลวงหนาเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  3) ใหความสําคัญทั้งอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต ไมกําหนดกรอบตัวแปรไว
อยางตายตัว แตเปดกวางตออิทธิพลและตัวแปรแทรกซอนตางๆ  4) ตอบสนองตอความตองการของผูใช
ผลงานวิจัยหรือแหลงทุนสนับสนุน  5) แสดงคานิยม (หรือแนวคิด) ใหเห็นชัดเจนในนิยามของปญหา   ปญหา
การวิจัย  การพัฒนาขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  และการเผยแพรผลการวิจัย  

การวิจัยเชิงนโยบายประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นการเตรียมการ (preparation)  เปนการศึกษา
สภาพในอดีตและในปจจุบันของบริบทนโยบายในปญหาที่ศึกษา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการที่จะกําหนด     
ทิศทางการวิจัยที่จะทํา  ใหไดผลการวิจัยที่เปนประโยชน   โดยทั่วไปจะใหความสําคัญในประเด็นเกี่ยวกับ          
1) บริบทการกําหนดนโยบายในปญหาที่ศึกษาทั้งในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต รวมถึงกลไก



สนับสนุนที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล  การระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในกระบวนการ
กําหนดนโยบายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจในปญหาที่ศึกษา และการทําความเขาใจโครงสราง
อํานาจในกระบวนการกําหนดนโยบายดวยวาใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจหลัก  ใครเปนผูมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ และใครที่ไมมีอิทธิพล  2) นิยาม ขอตกลงเบื้องตน และคานิยม ของผูมีสวนไดเสียที่มีตอปญหาที่ศึกษา
วาเปนอยางไร  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย   เห็นวาเปนปญหาหรือไมเปนปญหา   เห็นตรงกันหรือแตกตางกัน    
ความเชื่อในสาเหตุหรือทางแกไขเปนอยางไร  ทั้งนี้เพื่อใหการกําหนดคานิยมหรือแนวคิด ตลอดจนขอตกลง
เบื้องตนของการวิจัยมีความชัดเจน  3) ประเภทของขอเสนอแนะที่เปนไปไดเกี่ยวกับปญหาที่ศึกษา วาเปน
ขอเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปจากที่มีอยูเดิม (incremental change) ในประเด็นเล็กๆ และ
ใชระยะเวลาสั้น หรือวาขอเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหม (fundamental change) ที่ตองใชเวลาและ
ความพยายามสูง  หรือวาขอเสนอแนะแบบผสม (mixed scanning)  ซึ่งการใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ 
ดังกลาวจะนําไปสู   1) การเลือกและกําหนดปญหาที่จะศึกษาวิจัย   2) การกําหนดประเด็นนโยบายที่สําคัญ         
3) การวิเคราะหความเปนมาของประเด็นนโยบาย  4) การสืบคนงานวิจัยที่มีมากอนหนาและผลที่มีตอ              
การเปลี่ยนแปลง 5) การแสดงแผนภูมิองคการและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 6) การกําหนดรูปแบบกระบวนการ
ตัดสินใจ 7)  การสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย และ 8) การสังเคราะหขอมูลที่ไดรับ โดยพยายามตอบคําถาม วาใครคือ
ผูใชผลวิจัย ใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ มีอํานาจในการตัดสินใจอยางเพียงพอหรือไม มีความผูกพันและมี
ความคาดหวังที่จะนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลมากนอยเพียงใด บริบททางวัฒนธรรมสังคมไดเอื้อ
ตอการเปลี่ยนแปลงหรือไม มากนอยเพียงใด และทรัพยากรที่จําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถหามาไดเพียงพอ
หรือไม เปนตน ซึ่งจากผลการสังเคราะหขอมูลดังกลาว จะนําไปสูการตัดสินใจ วาจะทําการวิจัยตอไปหรือไม     
2) ขั้นกําหนดกรอบแนวคิด (conceptualizing) มีกิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรมคือ 1) การพัฒนาตัวแบบเบื้องตนของ
ปญหาที่ศึกษา  วิเคราะหถึงนิยามของปญหา สาเหตุของปญหา สรางตัวแบบ กําหนดคานิยมและขอตกลงเบื้องตน
ที่จะนําไปสูการกําหนดคําถามการวิจัย (research questions) ซึ่งตองอาศัยขอมูลที่ศึกษาไดในระยะเตรียมการ และ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (literature review)  โดยมีขอเตือนใจวา ตัวแบบเบื้องตนที่แตกตางกันจะ
นําไปสูคําถามการวิจัยที่แตกตางกัน จึงตองพัฒนาขึ้นดวยความรอบคอบ มีขอมูลประกอบการพิจารณาอยาง
เพียงพอ  2) กําหนดคําถามการวิจัย หลังการพัฒนาตัวแบบเบื้องตน ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนระเบียบวิธีวิจัยที่จะ
ใช และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนั้นจะตองกําหนดขึ้นอยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยควรคํานึงถึง 
ผลที่คาดหวังจากการวิจัยคืออะไร  ความเปนพหุมิติที่จะทําใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมและมีความหมาย         
การกําหนดตัวแปรที่สามารถจัดกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงได โดยมีเกณฑที่ควรคํานึงถึงดังนี้  คือ ควรสะทอน
ใหเห็นถึงประเด็นของปญหา สามารถศึกษาหาคําตอบได  เหมาะสมกับเวลาที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
นโยบาย ทั้งในปจจุบันและอนาคต  เปนผลจากการสังเคราะหหลากหลายมุมมอง สะทอนใหเห็นถึงผลการวิจัยที่
เปนไปอยางครอบคลุมและบูรณาการ และควรแสดงถึงนัยเชิงนโยบาย โดยกําหนดประเด็นในลักษณะที่จะชวย
ใหผูตัดสินใจใชในการแกปญหาได 3)  ขั้นการวิเคราะหเชิงเทคนิค (technical analysis)  เปนการตรวจสอบถึง
ปจจัย (factors) ที่อาจเปนสาเหตุของปญหา โดยมีขั้นตอนหลักเชนเดียวกับการวิจัยโดยทั่วไป ดังนี้  การนิยาม
ศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปร การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย (สวนมากแลวจะไมใชระเบียบวิธีวิจัยเดี่ยว แตจะเปน
แบบผสม จากระเบียบวิธีวิจัยประเภทตางๆ ซึ่งจะเปนประเภทใดบางนั้นขึ้นอยูกับคําถามการวิจัย)  การวิเคราะห



ขอมูลและสรุปผล ซึ่งควรคํานึงถึงความเหมาะสมของขอมูล ความสามารถตอบคําถามการวิจัย และการพัฒนาราง
ขอเสนอแนะ ซึ่งนอกจากจะพิจารณาจากผลการวิเคราะหขอมูลที่สรุปผลไวแลว ควรพิจารณาความรูเกี่ยวกับ
บริบททางสังคมการเมืองจากผลการศึกษาในระยะเตรียมการดวย การใหขอเสนอแนะควรหลากหลายทางเลือก 
ไมควรเนนเฉพาะทางเลือกเดียว ควรคํานึงถึงทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
ขอเสนอแนะนั้นอาจจะเกี่ยวกับกลไกสนับสนุนที่จะชวยสนับสนุนการนําขอเสนอเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพไดดวย 4) ขั้นการวิเคราะหขอเสนอแนะ  (analysis of  recommendations) ซึ่งงานวิจัยสวนใหญจะ
จบลงตรงที่การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย แตการวิจัยเชิงนโยบายจะไมหยุดลงเพียง
ขอเสนอแนะที่ไดมาเทานั้น แตจะศึกษาตอเนื่องเพื่อคาดคะเนถึงโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอแนะนั้นอีกดวย  
โดยการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย  การวิเคราะหองคการ และการคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดที่
กลาวถึงขางตน จากนั้นจึงเปนการจัดเตรียมใหขอเสนอแนะสุดทาย ที่ผูวิจัยจะตั้งคําถามวา “ขอเสนอแนะนั้นจะมี
ผลตอปญหาที่ศึกษามากนอยเพียงใด” ซึ่งหากประเมินไดตํ่ากวา 60%  ก็มีขอแนะนําในสามกรณีดังนี้ 1) ยอมรับ
ในความเปนไปไดที่ตํ่านั้น 2) เปลี่ยนแปลงเปาหมายของขอเสนอแนะนั้น 3) ปรับแกขอเสนอแนะใหม โดยอาจมี
การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และหรือวิเคราะหองคการประกอบดวย  5) ขั้นการสื่อสารผลการวิจัยตอผูตัดสินใจ
นโยบาย เพื่อใหมั่นใจ วาผลงานวิจัยนั้นไดรับการพิจารณา และมีโอกาสที่จะนําไปสูการปฏิบัติ  

ในการนําแนวคิดตาง ๆ ดังกลาวขางตนมาประยุกตใชกับการวิจัยเชิงนโยบายทางการศึกษา โดยยึด
หลักการที่วาแนวคิดทางสังคมศาสตรและการวิจัยเชิงประยุกต ไมไดเปนสูตรสําเร็จรูปตายตัวแนนอน อาจ
ปรับเปลี่ยนผันแปรไปตามระบบคิดของผูวิจัยในอีกระบบสังคมหนึ่งหรือระบบองคการหนึ่งได แตอยางไรก็ตาม 
แนวคิดที่เห็นเดนชัดของการวิจัยเชิงนโยบายที่แตกตางจากการวิจัยประเภทอื่น คือ งานวิจัยประเภทอื่น จะจบลง
ตรงที่การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย แตการวิจัยเชิงนโยบายจะศึกษาตอเนื่องเพื่อคาดคะเน
โอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอแนะนั้นอีกดวย ซึ่งการศึกษาตอเนื่องเพื่อใหไดคําตอบดังกลาวประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ คือ  การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย  การวิเคราะหองคการ และการคาดการณถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น ดังนั้น การวิจัยเชิงนโยบายอาจจําแนกออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้คือ 

1) ขั้นตอนการกําหนดขอเสนอแนะ   
2) ขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏบิัติของขอเสนอแนะ  
อยางไรก็ตาม ในการวิจัยเชิงนโยบาย นักวิจัยนิยมเรียกขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยวา “ขอเสนอ

เชิงนโยบาย” (propoed policy) หรือ “ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร” (proposed strategy)  ดังนั้น จึงอาจเรียกขั้นตอน
แรกเปน “ขั้นตอนการกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย” และขั้นตอนที่สองเปน “ขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการ
ปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบาย” สําหรับเอกสารที่แสดงถึงสวนประกอบของการวิจัยคงประกอบดวย 5 บท 
เหมือนกับการวิจัยประเภทอื่น ๆ ทั่วไป คือ  

บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวย การศึกษาวิเคราะหความเปนมาของปญหาการวิจัย การกําหนดคําถาม
การวิจัย การกําหนดขอบเขตการวิจัย การนิยามศัพทเชิงปฏิบัติ และการกําหนดประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
การวิจัย  

 
 



บทที่ 2 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (related literature) ควรเปนการวิเคราะหสังเคราะหทฤษฎี 
แผน/นโยบาย และผลงานวิจัยในองคประกอบของนโยบายที่ศึกษา 2 สวน คือ วัตถุประสงคของนโยบาย (policy 
objective) และแนวทางของนโยบาย (policy means)  (อาจวิเคราะหสังเคราะหกลไกนโยบายดวยก็ได) เพื่อ
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใหไดขอสรุป และเพื่อใหเกิดความไวเชิงทฤษฎี (theoretical 
sensitivity) ที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนทั้งตอการกําหนดสาระ การอางอิง หรือการอภิปรายผล ในหัวขอตาง ๆ 
ในบทตาง ๆ รวมทั้งในบทที่ 1 ดวย  

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย อาจจําแนกออกเปนสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกําหนดขอเสนอ        
เชิงนโยบาย และขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบาย โดยในขั้นตอนแรกนั้น ควร
ออกแบบเปนการวิธีวิจัยแบบผสม (mixed methodology) เพื่อใหไดขอมูลจากหลากหลายแหลงตามหลักการ
ตรวจสอบสามเสา (triangulation) ซึ่งในทัศนะของผูเขียนเห็นวานาจะมีมาจากสามแหลง คือ 1) ขอมูลจาก
การศึกษาบริบท (contextual study) อาจเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อใหทราบสภาพอดีต ปจจุบัน ปญหา และ
ขอเสนอแนะ โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก 
แบบสัมภาษณกลุม แบบสังเกต แบบวิเคราะหเอกสาร เปนตน  2) ขอมูลจากการศึกษากรณีตัวอยางที่ประสบ
ผลสําเร็จ (outstanding/best practice) อาจเปนการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เพื่อหาขอสรุปรูปแบบการพัฒนา
ที่ประสบผลสําเร็จนั้น วามีวัตถุประสงคของนโยบาย (policy objective) และแนวทางของนโยบาย (policy means) 
อะไรและอยางไร ซึ่งหากจะใหมีความหลากหลาย ควรเปนการศึกษาพหุกรณี (multi-case study) 3) ขอมูลเชิง
วิชาการจากผลการวิเคราะหสังเคราะหทฤษฎี นโยบาย/แผน และผลงานวิจัย จากบทที่ 2 ซึ่งจะทําใหได
แหลงขอมูลจากทั้งบริบทที่เปนจริง จากกรณีตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จ และจากเชิงวิชาการ แตหากจะเพิ่ม
แหลงขอมูลจากผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ/ทางปฏิบัติประกอบดวยอีกก็ได ซึ่งอาจไดมาโดย              
การสัมภาษณเชิงลึก  

ขอมูลจาก 3-4 แหลงดังกลาว ผูวิจัยควรนํามาสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบาย       
มุงตอบคําถาม  2 คําถาม  คือ วัตถุประสงคของนโยบายที่คาดหวังใหเกิดขึ้นคืออะไร  และเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้นควรทําอะไรและอยางไร ซึ่งหากมีเทคนิคเชิงปริมาณใด ๆ ที่สามารถนํามาใชเพื่อการสังเคราะห
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดดีและนาเชื่อถือก็อาจใชเทคนิควิธีนั้นได แตในทัศนะของผูเขียน เห็นวาการกําหนด
ขอเสนอเชิงนโยบายนั้นมีคานิยม (value) หรือแนวคิด (concept) ของบุคคลมาเกี่ยวของดวย ประกอบกับหลักการ
บริหารปจจุบันที่เนนการตัดสินใจรวม (shared decision making) เห็นวา หากจะจัดใหมีกิจกรรมใดๆ ที่จะเปนการ
ระดมสมองของผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียที่หลากหลายมารวมกันกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายโดยอาศัยขอมูล
จากแหลงตางๆ เหลานั้น นาจะทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดรับการยอมรับและเปนไปไดเปนเบื้องตน   

สําหรับขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบาย ทั้ง
ในแงของการยอมรับ (acceptable) และความเปนไปได (feasible) นั้น หากพิจารณาจากทัศนะของ Majchrzak     
ที่นํามากลาวขางตน เห็นวา  ผูวิจัยควรดําเนินการดังนี้ คือ  

 
 



1) การวิเคราะหอํานาจของผูมีสวนไดเสียที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจนโยบาย เกี่ยวกับปริมาณ
ของทรัพยากรที่จะสามารถจัดหามาได คุณลักษณะที่จะชวยใหผูมีสวนไดเสียมีความสามารถในการระดม
ทรัพยากรมาใช และความสามารถของผูมีสวนไดเสียที่จะเขาถึงกลุมผูตัดสินใจนโยบายได รวมทั้งวิเคราะหทาที
การสนับสนุนหรือการคัดคาน 

2)  การวิเคราะหศักยภาพขององคการ ในประเด็นเกี่ยวกับโครงสรางองคการเพื่อการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่จะใช และกลไกเชิงนโยบายอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ   

3) การคาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ทั้งผลกระทบที่คาดหวังและไมไดคาดหวัง  ผลกระทบ
โดยรวมที่มีตอนโยบายอื่นหรือแผนงานอื่น และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากขอเสนอแนะนั้นไมไดนําไปปฏิบัติ   

จากผลการวิเคราะหทั้งสามประเด็นดังกลาว พอที่จะทําใหผูวิจัยคาดคะเนไดถึงโอกาสในการ
ปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบายทั้งในแงของการยอมรับ (acceptable) และความเปนไปได (feasible) ในลักษณะ
คาดคะเน (subjective) จากการแปลผลขอมูลของผูวิจัย ซึ่งหากขอเสนอแนะมีโอกาสในการปฏิบัติมีประมาณ 20-
40%  ก็ถือวาเพียงพอแลว  อยางไรก็ตาม ดังกลาวในตอนตนวา ขอเสนอเชิงนโยบายจากผลการวิจัยควรมี
หลากหลายทางเลือก  ดังนั้นอาจจะแสดงคาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบ“ขอเสนอทางเลือก”แตละทางเลือกเหลานั้นดวย
ได  

ในขั้นตอนสุดทาย เปนการจัดเตรียมใหขอเสนอแนะสุดทาย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะตั้งคําถามวา 
“ขอเสนอแนะนั้นจะมีผลตอปญหาที่ศึกษามากนอยเพียงใด” ซึ่งหากประเมินไดตํ่ากวา 60%   ก็มีขอแนะนําใน
สามกรณีดังนี้ 1) ยอมรับในความเปนไปไดที่ตํ่านั้น 2) เปลี่ยนแปลงเปาหมายของขอเสนอแนะนั้น 3) ปรับแก
ขอเสนอแนะใหม โดยอาจทบทวนการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียและหรือวิเคราะหองคการประกอบดวย   

บทที่ 4  แสดงผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งจากที่กลาวในบทที่ 3 จําแนกการวิจัยออกเปนสองขั้นตอน
ดังนั้น การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอตามลําดับขั้นตอนนั้น โดยในขั้นตอนแรก จะนําเสนอผล
การศึกษาบริบท  (ขอมูลจากหลากหลายแหลง) ผลการศึกษาเฉพาะกรณีหรือพหุกรณี และผลการศึกษา
ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ (ถามี) สวนผลการวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฎี นโยบาย/แผน ผลงานวิจัย ปรากฏใน
บทที่ 2 แลว และผลการสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบาย ในขั้นตอนที่สอง นําเสนอผลการ
วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย ผลการวิเคราะหองคการ ผลการคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และผลการคาดคะเน
โอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอนโยบาย และสุดทายคือ ขอเสนอแนะสุดทายของขอเสนอเชิงนโยบาย 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะจากผลการวิจัย เปนการสรุปผลสุดทายของขอเสนอ   
เชิงนโยบาย  การอภิปรายผลโดยเทียบเคียงกับทฤษฎี นโยบาย/แผน และผลงานวิจัยที่วิเคราะหสังเคราะหไวใน
บทที่ 2 และการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

จากที่กลาวมา เห็นไดวา การวิจัยเชิงนโยบายมีขั้นตอนที่แตกตางจากการวิจัยโดยทั่วไปในขั้นตอน
ที่สอง คือ มีขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบายที่วิจัยตอเนื่องจากขั้นตอนแรก 
ในขณะที่การวิจัยทั่วไปจะจบลงตรงที่การไดขอเสนอแนะจากขั้นตอนแรกเทานั้น ซึ่งขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย
ที่ปรับจากทัศนะของ Majchrzak ดังกลาวขางตน แสดงดังภาพที่ 3 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2   ขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย ปรับจากทัศนะของ Majchrzak โดยวิโรจน สารรัตนะ (2550) 
 
จากขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย ที่ปรับจากทัศนะของ Majchrzak ดังกลาว มีนักศึกษาใน

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําไปปรับอีก
ในขั้นตอนที่สอง โดยปรับจากการวิจัยที่ “ผูวิจัย” เปนผูศึกษาวิเคราะหในองคประกอบดานตาง ๆ ดวยตนเอง 
(คือ การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย การวิเคราะหองคการ การคาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การคาดคะเน
โอกาสในการปฏิบัติ และการจัดเตรียมใหขอเสนอแนะสุดทาย)   ไปเปนใชหลักการมีสวนรวมโดยให “ผูมี
สวนไดเสีย” มารวมกันคิด รวมกันวิเคราะห และรวมกันใหขอเสนอแนะ แทน โดยใชขอมูลที่ไดจากการวิจัย
ในขั้นตอนแรกมาใชประกอบการพิจารณาในขั้นตอนหลังๆ ดวย เสมือนเปนการศึกษาวิเคราะหอิทธิพลและ
ทาทีการใหการสนบัสนุนของ “ผูมีสวนไดเสีย” ไปดวยในตัว ขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงความเปนไปไดไปดวย 
จากเกณฑที่กําหนดใชประกอบการพิจารณา ดังกรณีงานวิจัยเรื่อง “ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร” ของคนึง สายแกว (2549)   มีการกําหนดขั้นตอนการวิจัย  3 ขั้นตอน มีการใช          
ผูมีสวนไดเสียมารวมในกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชาพิจารณ และมีการใชเกณฑ 4 เกณฑ
ประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบาย  คือ  เกณฑความเหมาะสม   (propriety)    
ความเปนไปได  (feasibility)  ความสอดคลอง (congruity)  และ ความเปนประโยชน  (utility) ดังภาพที่ 4 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  
การกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 2 
การคาดคะเนความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 

การวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษา
สภาพอดีต ปจจุบัน ปญหา 

และขอเสนอแนะ 

พหุกรณีศึกษา เพื่อศึกษา
รูปแบบการพัฒนาที่ประสบ

ผลสําเร็จ 

การวิเคราะหเอกสาร  
ผลการวิเคราะหสังเคราะหทฤษฎี นโยบาย/

แผน ผลงานวิจัยในบทที่ 2 

การสัมมนา            
เชิงปฏิบัติการ          
ผูมีสวนไดเสีย  

เพื่อกําหนดขอเสนอ
เชิงนโยบายหลาย

ทางเลือก 

ผูวิจัย 
• วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 
• วิเคราะหองคการ 
• คาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ผูวิจัย 

• คาดคะเนความเปนไปได เกณฑ 20-40 % 
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางทางเลอืก 

ผูวิจัย 

• ขอเสนอสุดทาย เกณฑการประเมิน 60 % 



           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  ขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย ของคนึง สายแกว 
 

จากบทศึกษาวิเคราะหของวิโรจน สารรัตนะ ดังที่นํามากลาวถึงขางตน เห็นไดวา งานวิจัยสวน
ใหญจะจบลงตรงที่การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย แตการวิจัยเชิงนโยบายจะไมหยุดลงเพียง
ขอเสนอแนะที่ไดมาเทานั้น แตจะศึกษาตอเนื่องเพื่อคาดคะเนถึงโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอแนะนั้นอีกดวย 
และกระบวนการนโยบายจะมีความซับซอนยิ่งขึ้นหากปญหาที่ศึกษานั้นมีความซับซอน ผูวิจัยจึงจะตองเขาใจใน
สวนของผูที่เกี่ยวของที่มีอยางมากมาย ตลอดจนกลไกสนับสนุนตางๆ ใหดี มิฉะนั้นก็อาจจะไมสามารถนําเสนอ
ใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบายไดอยางที่คาดหวัง นอกจากนั้นแนวการวิจัยเชิงนโยบาย
สามารถปรับเปลี่ยนได โดยยึดหลักการที่วาแนวคิดทางสังคมศาสตรและการวิจัยเชิงประยุกต ไมไดเปนสูตร
สําเร็จรูปตายตัวแนนอน อาจปรับเปลี่ยนผันแปรไปตามระบบคิดของผูวิจัยในอีกระบบสังคมหนึ่งหรือระบบ
องคการหนึ่งได ดังกรณีการนําไปประยุกตของคนึง สายแกว (2549)  ดังนั้นเพื่อใหการออกแบบแนวการวิจัย   เชิง
นโยบายของผูวิจัยมีความสมบูรณขึ้น จึงขอนําเอาแนวคิดรูปแบบการวางแผนทางการศึกษา ซึ่งผูวิจัยเห็นวา   มี
ขั้นตอนและมีแนวคิดที่จะเปนประโยชนตอการนํามาประยุกตเขากับรูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายดังกลาวขางตน
ไดจึงขอนํามากลาวถึงดังตอไปนี้ 

การศึกษาเชงิสํารวจ
สภาพปจจุบันและ

แนวทางการ
แกปญหาการบรหิาร
จัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดสุรินทร 

การอภิปราย
กลุมเปาหมาย  เพื่อ
วิเคราะห  จุดแข็ง  

จุดออน โอกาส และ
ส่ิงคุกคามของการ
บริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัด

สุรินทร 

การศึกษาพหุกรณ ี
สถานศึกษาตนแบบ   

3  แหง 

สังเคราะหผลการวิจัย
ทั้ง 3 แหลง เพื่อเปน
แนวทางการจัดทาํ
เปนรางขอเสนอเชงิ
นโยบายการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดสุรินทร    
ที่ประกอบดวย

วิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาหมาย  กลยุทธ 
และตัวชี้วัดในการ
บริหารโดยรวม  การ
บริหารงานวชิาการ  
การบริหารงานบุคคล  

การบริหารงาน
งบประมาณ  และ 

การบริหารงานทั่วไป

การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

2 ครั้ง 
ประกอบดวย
ผูบริหาร  

ผูชวยผูบริหาร
ฝายตางๆ  ครู 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

และ
ศึกษานิเทศก 

การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 
ประกอบดวย
ผูบริหาร 

ผูชวยผูบริหาร
ฝายตางๆ  ครู 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

และ
ศึกษานิเทศก 

 

การประชา
พิจารณ 

ประกอบดวย
ผูบริหาร 

ผูชวยผูบริหาร
ฝายตางๆ  ครู  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ศึกษานิเทศก  
นักศึกษา 

ผูปกครองและ
ผูสนใจ 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาบริบท 

ผลการวิจัย 

ขอมูลจากผลการวิจัยในขั้นตอนแรก นําไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่  2  และ   3 ดวย   

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนารางขอเสนอ

เชิงนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

ใชเกณฑ 4 เกณฑ คือ ความเหมาะสม   (propriety)   
ความเปนไปได  (feasibility)  ความสอดคลอง 
(congruity)  และ ความเปนประโยชน  (utility) 



Kaufman (1972)  ไดพัฒนารูปแบบการวางแผนทางการศึกษา โดยเนนการกําหนดจุดหมายหรือ
วัตถุประสงค (end) กอนการกําหนดวิถีทาง (means) เพื่อใหบรรลุจุดหมายหรือวัตถุประสงคนั้น เปนการกําหนด 
“สิ่งที่จะทํา” (what to do?) กอนการกําหนด “วิธีการที่จะทํา” (how to do?) โดยมีขั้นตอนสําคัญดังนี้ คือ 1) การ
กําหนดปญหา 2) การกําหนดแนวทางแกปญหา 3) การเลือกแนวทางแกปญหา 4) การนําแนวทางแกปญหาไป
ปฏิบัติ 5) การตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติ 6) การปรับปรุงแกไขผลการปฏิบัติ 

Banghart & Trull (1973) กลาวถึงนิยามการวางแผนทางการศึกษาสี่แงมุม ดังนี้ 1) นิยามทั่วไป  
หมายถึง การวิจัย การพัฒนาทฤษฎีและเทคนิค การจัดทําแผนของรัฐ ของภูมิภาคและสถานศึกษาในเชิงปริมาณ  
2) นิยามเชิงกายภาพ  หมายถึง การจัดทําแผนระยะปานกลางและระยะยาว (5-, 10- 15- หรือ 20 ป) เกี่ยวกับการ  
จัดตั้งสถานศึกษา อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และอื่น ๆ  เกณฑเกี่ยวกับ    กิจกรรมการเรียนรู  และการวิจัย
ทางเทคโนโลยี  3) นิยามเชิงสังคม หมายถึง การสํารวจความตองการของประชาชน การวางแผนหลักสูตร 
ยุทธศาสตรการสอน การสํารวจความตองการกําลังคนและสังคม การออกแบบทางกายภาพเพื่อสรางความมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม 4) นิยามเชิงบริหาร หมายถึง การควบคุมเชิงพัฒนา การตัดสินใจ การบริหาร
และการปฏิบัติการ การควบคุมรายการสิ่งของ การวางแผนระบบการขนสง การสํารวจอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา และ Banghart & Trull  ใหขอคิดวา นักวางแผนที่ฉลาดจะเริ่มตนคําถามวา  “ทําไมฉันจึงตอง
วางแผน?”  กอนที่จะถามตอไปวา “ฉันจะวางแผนอะไร ?” นอกจากนั้นยังใหทัศนะวา การวางแผนมิไดเปน
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ที่มุงจะยึดถือแตขอมูลสารสนเทศเทานั้น แตการวางแผนเปนกระบวนการทางสังคม 
โครงสรางและพฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น คานิยม (values) จะมีบทบาทและมีอิทธิพล
ตอการวางแผนดวย  ดูภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  คานิยมในการวางแผนตามทัศนะของ Banghart & Trull 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สํารวจ 
และวิเคราะห 

จุดหมายและ 

วัตถุประสงค 
การคาดคะเน
และมาตรฐาน 

นโยบาย 

แผนและแผนงาน 

คานิยม 



นอกจากนั้น Banghart & Trull ยังกลาวถึงการวางแผน (planning) และแผน (plan) วา การวางแผน
เปนการเตรียมการเพื่อที่จะทํา (preparing to do) สวนแผนเปนการสื่อสารถึงสิ่งที่จะทํา (communicating what is to 
be done) โดยมีขั้นตอนการวางแผนที่ประกอบดวยกิจกรรมหลักตอเนื่องกัน 7 กิจกรรม  แตละกิจกรรม
ประกอบดวยกิจกรรมยอยอีกจํานวนหนึ่ง  กรณีกิจกรรมหลัก  7 กิจกรรมนั้นประกอบดวย  การกําหนดปญหา   
การวิเคราะหปญหา การกําหนดกรอบความคิดและออกแบบแผน การประเมินแผน การจัดทําแผนใหมีความ
เฉพาะเจาะจง การนําแผนไปปฏิบัติ และการมีขอมูลยอนกลับ ดังแสดงในภาพที่  6  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการวางแผนตามทัศนะของ Banghart & Trull 
 

จากแนวคิดรูปแบบการวางแผนทางการศึกษาของ Kaufman, และ Banghart & Trull ที่นํามากลาว
เพิ่มเติมจากการกลาวถึงนโยบาย ในประเด็นความหมาย ลักษณะของนโยบายที่ดี รูปแบบการกําหนดนโยบาย 
รูปแบบการตัดสินใจกับการกําหนดนโยบาย แนวการวิจัยเชิงนโยบายตามทัศนะของ Majchrzak  และการปรับ
แนวคิดโดยวิโรจน สารรัตนะ ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในการวิจัยของคะนึง สายแกว แลว ผูวิจัยไดแนวคิด
ที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอการวิจัยเพิ่มเติมอีกหนึ่งแนวคิด คือ แนวคิดที่วาการวางแผนมิไดเปน
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ที่มุงจะยึดถือแตขอมูลสารสนเทศเทานั้น แตการวางแผนเปนกระบวนการทางสังคม 
โครงสรางและพฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น คานิยม (values) จะมีบทบาทและมีอิทธิพล
ตอการวางแผนดวย ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ วิโรจน สารรัตนะ ที่กลาวไวขางตนวาในการสังเคราะหขอมูลจาก
การศึกษาในขั้นตอนแรกเพื่อกําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบคําถาม 2 คําถาม คือ วัตถุประสงคของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กําหนดปญหา 
1  ขอบเขตปญหา 
2  ศึกษาสิ่งที่มีมา 
3  ศึกษาสิ่งที่เปนอยู 
   กับสิ่งที่ควรเปน 
4 ศึกษาทรัพยากร  
   และขอจํากัด 
5 จําแนกดานการ 
   วางแผนและจัด 
   ลําดับความสําคญั 

วิเคราะหปญหา 
6 ปญหาแตละดาน 
7 รวบรวมขอมูล 
8 วิเคราะหขอมูล 
9 คาดการณ 

กําหนดกรอบความคิด 
และออกแบบแผน 

10 ระบุแนวโนม 
11 กําหนดจุดหมาย 
    และวัตถุประสงค 
12 ออกแบบแผน 

แผนเฉพาะเจาะจง 
16. กําหนดปญหา 
17. รายงานผล ประเมินแผน 

13 วางแผนโดย 
    สถานการณ 
    จําลอง 
14 ประเมินแผน 
15 เลือกแผน 

นําแผนไปปฏิบัต ิ
18  เตรียมแผนงาน 
19 อนุมัติแผน 
20 จัดหนวยปฏิบัติ 

ขอมูลยอนกลับ 
21 ติดตามแผน 
22 ประเมินแผน 
23 ปรับ แกไข ออก 
   แบบใหม  



นโยบายที่คาดหวังใหเกิดขึ้นคืออะไร และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นควรทําอะไรและอยางไร นั้น หากมี
เทคนิคเชิงปริมาณใด ๆ ที่สามารถนํามาใชเพื่อการสังเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดดีและนาเชื่อถือก็อาจใช
เทคนิควิธีนั้นได แตก็เห็นวา การกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายนั้นมีคานิยม (value) หรือแนวคิด (concept) ของ
บุคคลมาเกี่ยวของดวย ประกอบกับหลักการบริหารปจจุบันที่เนนการตัดสินใจรวม (shared decision making) จึงมี
ขอเสนอแนะวา หากจะจัดใหมีกิจกรรมใดๆ ที่จะเปนการระดมสมองของผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียที่
หลากหลายมารวมกันกําหนดดวย โดยอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ เหลานั้น นาจะทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายที่
ไดรับการยอมรับและเปนไปไดเปนเบื้องตน  ซึ่งจากแนวคิดตาง ๆ ดังที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ผูวิจัยจะนําไปใชเปน
กรอบแนวคิดเพื่อออกแบบวธิีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยจะกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 3 

 

2  องคประกอบของนโยบาย 
จากแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบาย  ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 1 ทําใหทราบแลววา  นโยบาย 

(policy) เปนขอความที่บอกใหทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคการ หรือของสังคม ทิศทางดังกลาว
อาจจะอธิบายถึงเรื่องอะไร เพื่ออะไร อยางไร และเพียงใด ของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได  โดยมี
องคประกอบสําคัญ 2 สวน คือ  วัตถุประสงคของนโยบาย (policy objective) และแนวทางของนโยบาย (policy 
means) นโยบายจะขาดองคประกอบสําคัญสวนใดสวนหนึ่งนี้มิได เชน มีเพียงวัตถุประสงคไมบอกแนวทาง สิ่งที่
กําหนดนั้นก็ไมเปนนโยบาย จะมีคาเพียงเปนความปรารถนาเทานั้น เปนตน และบางครั้งนโยบายที่ดีอาจ
จําเปนตองมีองคประกอบสวนที่ 2 คือ กลไกของนโยบาย (policy mechanism) อีกดวย กลไกของนโยบายจะชวย
ใหเห็นวา  การจะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดตามแนวทางที่ช้ีนําไวจะตองมีกลไกอะไรบางเปนเครื่องมือ  กลไก
นโยบายนี้หมายรวมถึงตั้งแตระเบียบ กฎหมาย ที่รองรับการปฏิบัติ หนวยงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ที่
ใชปฏิบัติ  ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ  Carl J.Friedrich (2003)   ที่กลาววา องคประกอบที่สําคัญของการ
กําหนดนโยบายอยางนอย  3  ประการ  คือ  เปาหมาย (Targets) ของสิ่งที่ตองการกระทํา วิถีทาง (means) ในการ
ดําเนินงาน  และปจจัย (resources)  สนับสนุนการกระทําตามนโยบายที่ไดกําหนดไว  กลาวคือ 1) การกําหนด
เปาหมายของสิ่งที่ตองการกระทําในการกําหนดนโยบายเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด องคประกอบที่สําคัญสิ่งแรกคือ 
เปาหมาย (target) ซึ่งอาจเปนทั้งจุดประสงค (purpose) และผลงงานที่เกิดขึ้นในที่สุด (ended result) ในลักษณะที่
เปนการกระทําอะไร  ไดอะไร  และเพื่ออะไร 2) การกําหนดวิถีทางในการดําเนินงาน  ยอมตองอาศัยองคประกอบ
ที่สําคัญคือ  หลักการและเกณฑของนโยบายซึ่งผูกําหนดนโยบายจะตองมีความรูและกําหนดไวกอน   นอกจากนี้
วิถีทางที่จะสามารถทําใหนโยบายดําเนินการได  ยังรวมไปถึง  กลยุทธ (Tactics) และกลวิธี ( Strtegies ) ตางๆ อีก
ดวย 3) ปจจัยสนับสนุนในการกําหนดนโยบาย  ประกอบดวย   2  ประการ  คือ  ปจจัยภายใน  และปจจัยภายนอก  
ปจจัยภายในไดแก  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ   และวิธีการในการกําหนดนโยบาย  และปจจัยภายนอกไดแก
สภาพแวดลอมทางการเมือง   ทางเศรษฐกิจ   ทางสังคม   หรือแมแตสภาพดินฟาอากาศ  หากสภาพแวดลอมดาน
ในดานหนึ่งมีผลกระทบอยางรุนแรง  นโยบายอาจไมเปนไปตามเปาหมายหรือไมอาจกําหนดขึ้นมาได  จึงตองมี
การปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป องคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
ขาดไมไดคือการประเมินผลหรือประเมินนโยบาย  เพื่อใหนโยบายมีความเปนไปได  เหมาะสมกับกาลเวลา  
สถานการณและมีความเปนจริง  แนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับ  สุรนาท  ขมะณรงค (2540)  ไดแบง
องคประกอบของนโยบายไวเปน  4  ประเภท  คือ 1)  เหตุผลของการกําหนดนโยบาย (rational)  เปนเหตุผลและ



สาเหตุที่มาของการกําหนดนโยบายในเรื่องตางๆที่รัฐกําหนดขึ้น  หากนโยบายที่กําหนดขึ้นมีเหตุผลเพียงพอ  
สาธารณชนก็ยอมรับได  ดังนั้นตัวนโยบายตองอางอิงถึงสาเหตุที่มาและเหตุผลในการกําหนดนโยบายดวย  2)
เปาหมายของนโยบายหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากนโยบาย (targets or ended result)  เปนการกําหนดเปาหมาย
ของนโยบายถือเปนจุดหมายปลายทางที่รัฐบาลมุงใหไปใหถึง  แตขอสําคัญเปาหมายตองมีความชัดเจนเพื่อใหผู
ปฏิบัติตามนโยบายมีหลักยึดถือที่ชัดเจน  3)  วิธีการหรือกลวิธีที่จะทําใหนโยบายบรรลุเปาหมาย (means or 
strategies)  เปนวิธีการปฏิบัติ (means)  เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมาย (end)  ของนโยบายตามที่กําหนดไว  
นโยบายหนึ่งๆอาจประกอบดวยกลวิธีที่ผูปฏิบัติตองเลือกกลวิธีที่ดีที่เหมาะสมไปใช และ 4)  ทรัพยากรหรือปจจัย
ที่สนับสนุนการดําเนินนโยบาย (resources)  หมายถึงทรัพยากรที่เปนปจจัยสนับสนุนใหการดําเนินนโยบายตาม
วิธีการที่กําหนดบรรลุผล  ทรัพยากรที่เปนองคประกอบของนโยบาย  เชน  คน  เงิน  วัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องจักร 
เปนตน  สวนประชุม  รอดประเสริฐ (2545)  ไดกลาววาปจจัยที่เปนองคประกอบของนโยบาย  สามารถจําแนกได
เปน 2  ประเภท  คือ 1)  ปจจัยที่เปนองคประกอบพื้นฐาน (fundamental  factor)  หมายถึงสิ่งตางๆ ที่ผูกําหนด
นโยบาย ตองคํานึงถึงอยูตลอดเวลา  หากไมคํานึงถึงอาจทําใหนโยบายขาดความสมบูรณและไมสามารถปฏิบัติได  
เชนปจจัยที่เกี่ยวกับผลประโยชน  ปจจัยที่เกี่ยวกับผูกําหนดนโยบาย  วิธีการหรือกระบวนการในการดําเนิน
นโยบาย  ปจจัยที่เกี่ยวกับขอมูลและเอกสารตางๆ  2)  ปจจัยที่เปนสิ่งแวดลอม (environmental  factors)  หมายถึง
สิ่งแวดลอมในสังคมที่มีผลตอการกําหนดนโยบาย  เชน  ปจจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมการเมือง  ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ  ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  และ Wheelen  and  Hunger (2000)  
ไดกําหนดองคประกอบของนโยบายไว  4  ประการ  คือ 1)  การระบุภารกิจหลัก 2)  การกําหนดวัตถุประสงค  3)  
การพัฒนากลยุทธ  4)  การกําหนดเปาหมาย 

วิโรจน  สารรัตนะ (2548)  กลาววาองคประกอบของนโยบายมี 3  องคประกอบ  คือ 1) เปาหมาย (end)  
คือสิ่งที่บอกกลาวใหทราบวาสังคมหรือองคการตองการใหเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  2) แนวทาง (means) วิธีการ
หลัก  หรือวิธีการสําคัญที่ผูที่เกี่ยวของจะตองนําไปใชเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลในเปาหมาย  และ3)  กลไก
เชิงนโยบาย (policy  mechanism)  คือสิ่งที่ตองการใชในการสนับสนุนวิธีการหลักเพื่อใหบรรลุ ซึ่งสอดคลองกับ
เสนาะ  ติเยาว (2546)  และกิ่งพร  ทองใบ(2547)  ไดแสดงทัศนะวาการวางแผนกลยุทธเปนกระบวนการคิด
วิเคราะหเพื่อใหไดวิธีการที่ดีที่สุดขององคการ  ประกอบดวยองคประกอบ  5  ประการ  คือ 1)  การกําหนด
วัตถุประสงคหรือวิสัยทัศน (objective or vision)  2)  การระบุทิศทางหรือภารกิจ (mission)  3)  การกําหนด
เปาหมาย  4)  การพัฒนากลยุทธ 5)  การพัฒนานโยบาย  และ  กลา  ทองขาว (2548)  กลาวถึงองคประกอบของ
การนํากลยุทธสูความสําเร็จในการปฏิบัติ  ประกอบดวย  1)  วิสัยทัศน  2)  พันธกิจ 3)  เปาหมาย  4)  ยุทธศาสตร  
5) มาตรการดําเนินการ  6)  การประเมินผล 
ทวีป  ศิริรัศมี (2544)  กลาววา  องคประกอบของนโยบายมี  2  ลักษณะคือ  1)  องคประกอบในเชิงโครงสรางของ
นโยบาย  ประกอบดวย  1.1) วัตถุประสงค (objective)  หมายถึง  สิ่งที่องคกรมุงหวังที่จะบรรลุถึง  ซึ่งสามารถวัด
หรือประเมินไดอยางชัดเจน  โดยอาจแสดงออกในเชิงปริมาณ (ในรูปของตัวเลข)  หรือในเชิงคุณภาพ (ระดับ
คุณภาพ)  หรือเงื่อนไขแสดงมาตรฐานของสิ่งของหรือบริการอันเปนหนวยของวัตถุประสงคดังกลาว  โดยทั่วไป
แลวในระดับของหนวยราชการ  หรือองคการสาธารณะ  หรือองคการในภาครัฐบาล  วัตถุประสงคมักจะกําหนด
ขึ้นจากปณิธานหรืออุดมการณอันเปนจุดหมายของหนวยงาน  ซึ่งมีลักษณะเปนวิสัยทัศน (vision)  คานิยม  ความ



เช่ือหรือความปรารถนาในเชิงนามธรรมอันเปนที่มาของการกอต้ังหนวยงานนั้นๆ  สวนวัตถุประสงคขององคการ
ธุรกิจเอกชนจะมาจากความปรารถนาหรือแรงจูงใจในการดําเนินกิจการของผูเปนเจาของกิจการ  1.2)  นโยบาย 
(policy)  หมายถึงแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  โดยทั่วไปแลวการบรรลุวัตถุประสงคใน
แตละเรื่องอาจมีแนวปฏบิัติหรือวิธีดําเนินการที่เปนไปไดหลายวิธีหรือหลายทางเลือก  แนวปฏิบัติหรือทางเลือกที่
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาหนาที่พิจารณาเลือกมาเพื่อถือปฏิบัติ  แนวปฏิบัติหรือทางเลือกนั้นคือ  นโยบาย  
แตอยางไรก็ตาม  การนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้น  ตองอาศัยองคประกอบยอย
ของนโยบายในสวนที่เรียกวา  ยุทธศาสตรหรือกลวิธี(strategy)  ซึ่งนโยบายหนึ่งๆ  อาจประกอบดวยกลวิธีหลาย
วิธีที่ผูปฏิบัติตองเลือกเอากลวิธีที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดไปใช  กลวิธีจึงจัดเปนนโยบายซึ่งมีความจําเพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น  อนึ่งกลวิธีที่ไดรับเลือกสรรเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติดังที่กลาวแลวนั้น  การที่จะนําไปปฏิบัติไดสําเร็จตอง
อาศัยวิธีการ(methods)  ซึ่งเปนวิธีทางหรือแนวทางเฉพาะที่กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินงานตามกลวิธีหรือนโยบายที่
กําหนดไว  กลวิธีหนึ่งๆ  อาจประกอบดวยวิธีการมากกวาหนึ่งวิธีการขึ้นไป  กลวิธีและวิธีการจึงเปนองคประกอบ
ยอยของนโยบายที่เปนรูปธรรมและมีความจําเพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งในบางนโยบายบางหนวยงานอาจกําหนดใน
สวนของกลวิธีและวิธีการอยูในสวนเดียวกันเรียกวา  “มาตรการ”  (measurement,  procedures)    ซึ่งเปนชุด  
(series)  ของแนวปฏิบัติหรือวิธีดําเนินการเพื่อใหนโยบายนั้นๆประสบผลสําเร็จ  นอกจากกลวิธีและวิธีการ
ดังกลาวมาแลวนั้น  องคประกอบยอยประการสุดทายก็คือ  เปาหมาย (targets  หรือ goals)  หรือผลลัพธสุดทาย 
(end  results  หรือ  ultimate  results)  อันหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงลักษณะเชิงรูปธรรมในรายละเอียดของ
วัตถุประสงคนั่นเอง  ผลลัพธสุดทายของนโยบายหนึ่งอาจเปนสินคาหรือบริการของหนวยงาน  หรือในกรณีของ
หนวยงานราชการก็อาจหมายถึงจํานวนบริการสาธารณะที่ผลิตขึ้นหรือจัดใหแกประชาชนหรือสังคมหรืออาจเปน
ลักษณะสถานการณบางประการที่ตองการใหเกิดขึ้น  2)  องคประกอบในเชิงกระบวนการกําหนดนโยบาย  การที่
นโยบายจะมีผลในเชิงบังคับใชหรือการถือปฏิบัติอยางแทจริงนั้นจะมีองคประกอบ สําคัญ  2  ประการ เขามา
เกี่ยวของ  ซึ่งเปนองคประกอบในเชิงกระบวนการกําหนดนโยบาย  คือ  การใหความเห็นชอบนโยบายและการถือ
เปนแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 1) การใหความเห็นชอบนโยบาย  นโยบายใดๆ ก็ตามจะเปนนโยบายไดก็ตอเมื่อผาน
ความเห็นชอบขององคการหรือผูมีอํานาจหนาที่เสียกอน  มิฉะนั้นก็จะเปนเพียงความตั้งใจหรือเจตนารมณหนึ่ง
ของผูบริหารระดับสูงเทานั้น  อยางในกรณีของรัฐบาล  การที่รัฐบาลแถลงวา  มีนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตยังไม
ผานการอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภา  นโยบายแถลงนั้นก็เปนไดเพียงความตั้งใจหรือเจตนารมณของรัฐบาล
เทานั้น  ไมใชเปนนโยบายสาธารณะตามความหมายทางวิชาการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแตประการใด 2)  การถือ
เปนแนวปฏิบัติ  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเงื่อนไขสําคัญประการสุดทายของนโยบาย  ปกติแลวเมื่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไดผานกระบวนการพัฒนานโยบายและไดประกาศเปนแนวนโยบายที่กําหนดไวแลวตอไป  แตอยางไรก็
ตามบางครั้งคําประกาศหรือตัวบทกฎหมาย  ในหลายกรณีที่ผูบริหารอาจงดเวนไมปฏิบัติตาม  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผล
ในลักษณะที่แตกตางกันไปจากคําประกาศหรือตัวบทกฎหมายที่กําหนดไว  แนวทางปฏิบัติที่ประกาศใหทราบ
หรือกฎหมายที่ประกาศใชนั้นไมใชนโยบายจริงๆ  หากเปนแตเพียง “นโยบายจอมปลอม”  เทานั้น  ตรงกันขาม
กับแนวปฏิบัติที่ผูบริหารเลือกมาปฏิบัติอยางตอเนื่องในลักษณะที่เปนแนวปฏิบัติที่ถาวร  คงเสนคงวา  แนวปฏิบัติ
นั้นก็ถือเปน “นโยบายที่แทจริง”   



 จากการวิจัยของคะนึง  สายแกว  (2549)  ในหัวขอเรื่อง  ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร  ไดพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติการบริหารการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดสุรินทร  มีองคประกอบสําคัญคือ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธและตัวช้ีวัด  นอจากนี้ยังพบวา
งานวิจัยของนภดล  พูลสวัสดิ์ (2551) ในหัวขอเรื่อง ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  ไดกําหนดจุดหมายปลายทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตองการไปใหถึงและมี
ความชัดเจนเพื่อใหผูปฏิบัติตามมีหลักยึดถือที่ชัดเจน  ประกอบดวยปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตร 
เพื่อใหการบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย  กลยุทธและมาตรการตางๆ กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการประเมินผล  
สวนคมสันท  เกียรติขจรไพศาล (2552)  ทําการวิจัยเรื่อง ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ  ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ประกอบดวยองคประกอบที่เปน
วัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร  ประกอบดวย  วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงค  สวนองคประกอบที่เปน
แนวทางของแผนที่ยุทธศาสตรประกอบดวย ยุทธศาสตร  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตรและการ
ประเมินผลยุทธศาสตร 

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู วิจัยได กําหนดองคระกอบของขอเสนอเชิงนโยบายประกอบดวย 
วัตถุประสงคของนโยบาย  ไดแก  1)  วิสัยทัศน  2)  พันธกิจ 3)  วัตถุประสงค  สวนแนวทางของนโยบายไดแก   
1)  ยุทธศาสตร  2)  เปาประสงค  3)  กลยุทธ  4)  มาตรการ  5)  กลไกสูการปฏิบัติ  และ 6)  กลไกการประเมินผล  
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6  องคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย 

วิสัยทัศน (vision) 

พันธกิจ (mission) 

วัตถุประสงค (objective) 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 

มาตรการ มาตรการ มาตรการ 

กลไกสูการปฏิบัติ กลไกสูการปฏิบัติ กลไกสูการปฏิบัติ 

กลไกการประเมินผล กลไกการประเมินผล กลไกการประเมินผล 



3.   การวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา  
 3.1   ความเปนผูนําดานการวิจัย    
          สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและผูเรียน  พรอมกับทํา
หนาที่รวบรวม สังเคราะหวิเคราะห  สราง  และเผยแพร “ความรู”  ผานกระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีต  สิ่งที่
เปนอยูในปจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ผลที่สังคมควรไดรับจากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู  
สามารถเขาสูชีวิตการทํางาน  เปนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางดี  สวนความรู
และองคความรูที่เปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย  นอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางเศรษฐกิจแลว ยังตองชวยนําพาสังคมไปสูความเปนอารยประเทศอยางยั่งยืนดวย  สถานภาพภายในประเทศ
เองยังมีปญหาคุณภาพของคนอยูมาก   ไมวาจะเปนภาพสะทอนจากผลิตภาพของแรงงานไทย   ซึ่งยังมี
ประสิทธิภาพตํ่าเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ  ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัย  เพื่อ
การพัฒนาประเทศ  ยังคงเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (สํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา, 2550) 
           ในขณะเดียวกันกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ   สถาบันอุดมศึกษาไทยคงจะ
เพิกเฉยตอการพัฒนาการในระดับอุดมศึกษาสากลมิได  จากการสํารวจเบื้องตน  พบวา  วงการอุดมศึกษาโลกมี
จุดเนนและนวัตกรรมหลายประการ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับวิชาการ เชน  แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบ
ใหม  การเฟนหานักศึกษาเชิงรุก  และกระบวนการใหไดมาซึ่งความเปนเลิศทางการวิจัย  ซึ่งในดานการวิจัยนั้น       
สุภางค  จันทวานิช (2526) กลาววา แตเดิมนั้นเมื่อพิจารณาภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ประการ คือ
การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ถือวา การสอนเปนภารกิจที่
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายทั้งปวงถือเปนอันดับแรก  และไดกระทํามาอยางตอเนื่องโดยตลอด  นับแตมี
สถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นในโลก  โดยที่แตกอนนั้นการสอนซึ่งถือกันวาเปนวิธีการถายทอดวิทยาการจากคนรุน
ตอๆ ไป  เปนการดํารงรักษาองคความรูใหความรูใหคงอยูในสังคม  ความรูที่ถายทอดนั้น  ถือวาเปนสิ่งสมบูรณ
ตายตัว  ไมมีขอโตแยงมากนัก  ซึ่งไดรับการวิพากษวาเปนสาเหตุใหความรูจึงขยายตัวไดชาในระยะแรก  แต
หลังจากสมัยปฏิบัติอุตสาหกรรมเปนตนมา  กระบวนการทางวิทยาศาสตร (scientific method) ซึ่งถือวาเปน
พ้ืนฐานของการวิจัยในปจจุบัน ไดเขามามีบทบาทในการคนควาแสวงหาความรูใหมๆ อยางเปนระบบ  ทําให
วิทยาการของโลกไดเจริญกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว  และเริ่มมีบทบาทในสถาบันอุดมศึกษาอยางจริงจังหลังจาก 
ยุคกลาง (middle age) ดังที่ Kerr (1964) ไดกลาววา  โฉมหนาของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาสู
ยุคใหม  ในชวง ค.ศ.1800 และภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  เปนตนมา  สถาบันที่เคยเนนเรื่องงานสอนก็พยายาม
เปลี่ยนแปลงใหเปนสถาบันที่เนนการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อดึงดูดอาจารยผูสอนใหทํางานวิจัยมากขึ้น วิทยาลัยตางๆ ก็
พยายามจะเปลี่ยนแปลงเชนนั้น  แมวาบางแหงจะไมมีความพรอมก็ตาม  อยางนอยที่สุด  ก็ขอใหทําการวิจัยหรือ
จัดพิมพหนังสืออยางหนึ่งอยางใดขึ้นมา (Martin, 1969)  
 การที่สถาบันอุดมศึกษาในชวงดังกลาวเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย ทําใหบทบาทเดิม
ของสถาบันอุดมศึกษาแตกอน ที่เนนการรักษา และถายทอดความรูตางๆ ซึ่งก็คืองานสอนเปนสวนใหญ ไดขยาย
บทบาทเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการคนควาแสวงหาบรรยากาศใหเอื้อตอการ คนควาวิจัยของนักวิชาการ  อาจารยและ
นักวิจัยที่อยูในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใหมีผลตอเนื่องถึงอนาคตในการบุกเบิก  คนควา  แสวงหาความรูอยางไม



หยุดนิ่ง ทั้งนี้เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงความรูของมนุษยชาติ   ทําหนาที่อนุรักษถายทอดและขยายองค
ความรูใหกับสังคมตลอดไป  ดังนั้น ในปจจุบันจึงถือวาการวิจัยนั้นมีความสําคัญเทาเทียมการสอน ไมควร
พิจารณาใหงานใดยิ่งหยอนกวากัน  งานทั้งสองประเภทจะตองอาศัยพลังสติปญญาและความคิดเทาเทียมกัน 
สอดคลองกับที่ Appleby (1973) ไดกลาววา งานวิจัยยังถือวาเปนงานที่สําคัญที่สุดของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา  
ถาไมมีการวิจัยแลว ความที่มีอยูยอมจะไมเพียงพอและในที่สุดก็จะกลายเปนคนโงเขลาไปได   
        ในปจจุบัน ไพฑูรย สินลารัตน (2548) ไดสะทอนสภาพการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในบทความ
เรื่อง “กาวสูการศึกษาที่มีวิจัยเปนฐาน” ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 1 ฉบับที่ 2 วา 
สภาพการณทางการศึกษาที่เห็นชัดเจน และเปนมาตลอดอันยาวนาน รวมทั้งยังเกิดอยูตอเนื่องก็คือ แนวคิด 
ขอความรู รวมท้ังสิ่งที่เราศึกษากันในวงการศึกษาไทย จะเปนแนวคิดที่มีฐานมาจากตางประเทศเปนหลักสําคัญ   
ถึงแมจะมีความจําเปนในระดับหนึ่งในการเรียนรูเรื่องของตางประเทศ แตเปนตางประเทศในลักษณะกระแสเดียว 
เปนกระแสของตะวันตกเปนหลัก  ถาเราเพียงแตเกาะและยึดโยงอยูกับสิ่งเหลานี้อยูตลอดเวลา ไมมีแนวอื่นมา
เทียบเคียง  ในที่สุดเราก็จะเดินตามเสนทางและแนวคิดของเขา ยิ่งถาเรายอนไปถึงการศึกษาของเรา ในการปฏิรูป
ประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็จะเห็นไดวา เราก็เดินตามเสนทางของฝรั่งมาโดยตลอด พอเขามีอะไรใหมเราก็รับมา 
ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็มีความจําเปนในชวงของการเปลี่ยนแปลงในชวงแรก ๆ  แตขอที่เรามีความหนักใจ มีความเปนหวง
กังวลก็คือวา เสนทางที่เราเดินตามแนวคิดของตางประเทศมาโดยตลอดนั้น เดินมาเปนเวลานับเปนรอยปแลว ถา
เรายังเดินสูเสนทางนี้ตอไปเรื่อยๆ แนนอนที่สุด อนาคตของประเทศและสังคมของเราก็จะตกเปนทาสทาง
ความคิดของตางประเทศ  แลวเราจะทําอยางไรในอนาคต ถาเรายิ่งมองไปขางหนา ในโลกที่มีการแขงขัน ในการ
ที่เราจะตองทํางานกับตางประเทศมากขึ้น เราจะทํางานเคียงบาเคียงไหลกับเขาไดอยางไร ถาสิ่งที่เรารู สิ่งที่เรา
พูดคุย สิ่งที่เราดําเนินงาน เปนสิ่งที่เขาคิดเขาทํา แลวเราเรียนรูตาม การที่เราจะอยูในสังคมโลกในอนาคตไดนั้น 
และอยูอยางเทาเทียมนั้น หมายความวา เราตองมีอะไร ซึ่งเปนคุณคา มีความหมายและเปนลักษณะที่เปนเฉพาะของเรา
อยางเพียงพอ  เพียงพอที่เราสามารถจะเทียบเคียงกับของเขาได และถาเราตองการการยอมรับ เราตองการเห็นคา
และความสําคัญของเราจากคนภายนอก เขาจะมาเห็นคาความสําคัญของเราไดอยางไร ในเมื่อสิ่งที่เราพูดคุยเปนสิ่ง
ที่เขาไดเรียนรู และคิดคนมากอนแลวกลับมาบอกเรา โดยเหตุนี้ประเด็นที่กลาวมาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงที่เขาสูโลกยุคใหม ถาเราไมเปลี่ยนแนวคิด ไมเปลี่ยนวิธีการมอง ไมเปลี่ยน
กระบวนทัศนของการจัดการศึกษาในวงการของบานเรา เราก็จะอยูในลักษณะที่เรียกวา เปนการวิ่งไลกวดเขาอยู
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในอนาคตของการศึกษาของบานเรา มีความจําเปนตองเปลี่ยนกระแสคือ เปลี่ยนทิศทาง
ใหกาวสูกระบวนการที่เราจะตองมีแนวคิดและองคความรูของเรา   สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดคือการที่เราจะตองเอา
งานวิจัยหรือการวิจัยมาเปนฐานของการเรียนรูและการดําเนินงานของเรา นี่คือสวนแนวคิดพื้นฐานที่เราจะตองคิด
และวางแผน  แลวก็ต้ังปณิธาน สถาบันการศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองเนนและใหความสําคัญในเรื่องของ  
การวิจัย เราตองการความสมดุลในการศึกษา สิ่งที่เราเนนก็คือ ในกระบวนการเรียนการสอนของเรานี้ จะเปน
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกการวิจัยคนควา การแสวงหาขอมูลอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการที่มี
ขอมูลผสมผสานกันไป และใหทัศนะตอไปอีกวา ในกระบวนการคิดและการกระทําในสิ่งเหลานี้ มาจาก
กระบวนการศึกษาของบานเรา ที่เปนการศึกษาแบบบริโภคนิยมเปนสวนใหญ นั่นก็คือ เปนการศึกษาเชิงรับ แบบ
ในฐานะผูบริโภคมาโดยตลอด ความเปนผูบริโภคทางการศึกษาของเราก็คือ เราอาน ฟง เรียนรูตามอยางและก็ใช



ตามอยางเขาเราสงคนไปเรียนของเขาตอเนื่องกันมาโดยตลอดไปเรียนตางประเทศเปนยุค ๆ เรื่อย ๆ 4-5 ยุคใหญ ๆ 
จริงอยูเราก็ตองเรียนรูการเปลี่ยนแปลงใหทัน แตวาการที่เราไดไปเรียนรูตางประเทศเปนยุค ๆ มานี้ เมื่อแตละยุค
กลับมา เราไมไดสรางความรูขึ้นมาอยางเปนปกแผนในวงการศึกษาของบานเรา เมื่อเปนอยางนี้จึงทําให
กระบวนการเรียนรูของเราเปนฝายบริโภค  และรับของฝรั่งอยูตลอดเวลา ในวิธีการของการเรียนการสอน        
การจัดการศึกษาเราก็จะเห็นวิธีการแบบบริโภคดวย นั่นก็คือวา ผูเรียนเองก็จะบริโภคความรู รับความรูจากครูมา
เปนหลักสําคัญ   เปนกระบวนการบริโภคนิยมทางการศึกษา อยางที่เรารู ๆ กันอยู คือ อาจารยเปนผูบอก อาจารย
เปนผูบรรยาย อาจารยเปนผูให แลวผูเรียนก็มีหนาที่จดจํา ทํา และก็เอาไปใช ถาเปนอยูอยางนี้ แนนอนที่สุด 
ทิศทางของการศึกษาเราจะไมนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได โดยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่ เราตอง
ปรับเปลี่ยนกระแสการศึกษาของเราจากบริโภคนิยม ใหหันไปสูการสรางสรรคหรือการผลิตหรือการพัฒนาสิ่ง
ใหม ๆ ใหได  เปนเรื่องของผลผลิตนิยม คือ ในกระบวนการศึกษาของเรา เราจะตองวางเปาหมายเพื่อเด็กของเรา 
ใหเขาเปนผูผลิต (productive person) ขึ้นมาใหได เปนคนที่จะสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาในวงการศึกษาใหได 
ในกระบวนการตรงนี้ จะตองนับเนื่องมาตั้งแตอาจารยผูสอนของเราจะตองผลิตและสรางผลงานในสวนที่
เกี่ยวของกับกระบวนการของเขาขึ้นมาใหได  และในกระบวนการศึกษาก็จะตองสงเสริมและพัฒนาเพื่อใหเด็ก
ของเรา สามารถผลิตและพัฒนาและสรางสรรคใหมี production ตองใหผูเรียนมี product ขึ้นมา ใหมีผลผลิต
ออกมาใหได จะเปนผลผลิตในรูปแบบไหน ลักษณะอยางไรก็แลวแต สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งเปนเรื่องของ
ผลผลิตนิยมทางการศึกษา ซึ่งเปนสิ่งที่เราคงหลีกเลี่ยงไมได ถาเราจะตองการสรางสรรคสังคมของเรา ถาเรา
ตองการจะสรางประเทศของเราใหมีความหมายและมีคุณคา เราตองการสรางเด็ก ตองการสรางสังคม เราตองกาว
ไปสูจุดนั้นใหได  เราตองมีผลผลิตที่ชัดเจน และตองสงออก คือ ใหมีความหมายตอโลกในยุคใหมนี้ใหได 
การศึกษาที่มี   การวิจัยเปนฐานจะเปนกระบวนที่สําคัญในแนวทางนี้ 
 จึงอาจกลาวไดวา  การวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากการวิจัย
เปนกระบวนการที่จะนําไปสูการบุกเบิกและแสวงหาความรูที่มีคุณคาแกสังคม  ขณะเดียวกัน  บุคลากรของ
สถาบันการศึกษาก็จะไดเพิ่มพูนสติปญญาและสามารถถายทอดความรูตลอดจนนําความรูนั้นไปประยุกตใชให
เปนประโยชนตรงตามความตองการของสังคม  ซึ่งมีความสําคัญเทียบเทากับการสอน (Appleby, 1973)  ดังนั้น  
จึงจําเปนที่อาจารยในมหาวิทยาลัยตองทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  ดังที่    
ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย (2544) ไดใหทัศนะไววา  ความรูเปนของสากลและเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  เร็วหรือชาขึ้นอยู
กับความสามารถของมนุษยในการสรางขอมูล  การสื่อสาร  การถกแถลง  และการสรางความรูใหม ๆ  ถาหาก
ประเทศไทยจะเปน Knowledge  Society  เราจะตองสรางความรูใหไดมากที่สุดในทุกเวลา  ทุกสถานที่  และทําให
เกิดอยางกวางขวาง   มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่ดีที่สุดในการสั่งสมความรู  ฉะนั้น การวิจัยจึงควรไดรับ           
การสนับสนุน  และแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ  ดวยความจริงที่วา  
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่มีความพรอมในการวิจัยมากกวาสถาบันอื่นๆ  กลาวคือ  เปนสถาบันที่อยูในฐานะ
เปนผูนําและมีความเปนเลิศทางวิชาการ  เปนแหลงรวมนักวิชาการ  รวมทั้งมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการอยาง
เพียงพอแกการทําวิจัย  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความเหมาะสมในการเปนผูนําสําหรับดําเนินงานทางดานวิจัย   

 
 



3.2  บทบาทและทิศทางดานการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย      
    การศึกษาระดับอุดมศึกษา  เปนการศึกษาระดับสูงที่มุงพัฒนาคนเพื่อเขาสูวิชาชีพตางๆ  ซึ่งเปน
พ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศที่สําคัญ รวมทั้งการมุงเนนที่จะพัฒนาองคความรูใหมใหเกิดขึ้น  อันจะเปนการ
เพิ่มพูนขีดความสามารถทางวิชาการระดับสูงในสาขาวิชาการตางๆ  เพื่อเปนเครื่องมือและฐานกําลังอํานาจทาง
ความรู  ความคิด  และเทคโนโลยีระดับสูง  เมื่อพิจารณาภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไว  4  ประการ  คือ การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะเห็นวา การสอนเปนภารกิจหลักและกระทําอยางตอเนื่องในระยะแรก  คือเนน
การรักษาและถายทอดความรูตางๆ ตอมาไดขยายบทบาทเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการคนควาแสวงหาความรอบรู
ใหมๆ  ใหกับสังคม นอกจากนั้นยังจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเอื้อตอการแสวงหาคนควาวิจัยของ
นักวิชาการ  อาจารย  หรือนักวิจัยที่อยูในสถาบันนั้นๆ  โดยใหมีผลตอเนื่องถึงอนาคตในการบุกเบิกคิดคน
แสวงหาความรูอยางไมหยุดยั้ง  ทั้งนี้เพื่อแสดงวา  สถาบันอุดมศึกษานั้นเปนแหลงสะสมความรูของมนุษยชาติ  
ทําหนาที่อนุรักษถายทอด  และขยายองคความรูใหกับสังคมตลอดไป ดังที่ วิจิตร  สินสิริ (2534)  กลาววา 
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรที่มีอิสระและมีความคิดทางการศึกษาเปนพิเศษ  มีสมรรถนะที่จะจัดระเบียบ  
วิเคราะห บุกเบิกวิทยาการชั้นสูงและพิมพเผยแพรความรู  โดยการยึดหลักความเปนปรนัย  เหตุผลและหลักการ
ใหมากที่สุด  ซึ่งนับวาเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  และในฐานะที่เปนองคกรอิสระที่รัฐสนับสนุนใน
การจัดตั้งดําเนินงาน  สถาบันจึงมีอํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบในการสรรคสรางพัฒนาความสามารถใน
วิชาชีพตางๆ  ที่ตนรับผิดชอบและไดรับมอบหมาย  และดังที่ Appleby (1973) กลาววา  สถาบันอุดมศึกษาใน
ปจจุบันถือวา  การวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการที่จะ
นําไปสูการบุกเบิกและแสวงหาความรูที่มีคุณคาตอสังคม ขณะเดียวกันบุคลากรของสถาบันการศึกษาก็ไดเพิ่มพูน
สติปญญาและสามารถถายทอดความรูตลอดจนนําความรูนั้นไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตรงตามความ
ตองการของสังคม  การวิจัยจึงมีบทบาทอยางยิ่งในสถาบันอุดมศึกษาไทย  ดังที่จรัส  สุวรรณเวลา(2545) ได
กลาวถึงบทบาทของการวิจัยในประเทศ 5 ดาน ดังนี้ 1) การวิจัยเพื่อสรางความรูใหม เปนการสรางความรูใหมที่
จําเปนตองใชในการแกปญหาหรือการพัฒนาประเทศ ความรูเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาและในการพัฒนา
ในหลายแงหลายมุม การรูสาเหตุของปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาแตละเรื่องแตละดาน การรูทางเลือก
ตางๆ ในการแกปญหา ขอดีขอเสียของแตละทางเลือก การปฏิบัติในการแกปญหาใหเปนผล การแกปญหาใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจนการปรับกลไกหรือวิธีการในการแกปญหา 2) การวิจัยเพื่อ
จัดการความรู ปจจุบันความรูใหมเกิดขึ้นมากมายและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วความรูยังมีลักษณะคลายมีชีวิตคือ เกิด
ใหมได ใชงานได และดับได ความรูบางอยางที่ใชไดอยูในเวลาหนึ่งจะกลายเปนสิ่งที่ไมจริง ไมใชความรูและใช
ไมไดในเวลาตอไป ซึ่งตองอาศัยกระบวนการยอยความรูและปรับใหอยูในรูปที่ใชไดงายและกระบวนการในการ
ยอยความรูตองอาศัยกระบวนการวิจัยทั้งการวิจัยเอกสารหรือวิจัยขอมูล  3) การวิจัยเปนเครื่องมือในการศึกษา 
ดวยวิธีทองจํายอมไมเพียงพอ จําเปนตองมีการสรางสมรรถนะในการหา เลือกพิจารณาและใชความรู การสอนทั้ง
ในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษานั้น การบรรยายตองไมใชวิธีหลักที่ผูเรียนเพียงฟง จด และทองจําขอความรู
จําเปนตองสรางความเขาใจและรูเทาทันความรู การเรียนดวยตนเองที่อาศัยการสืบสอบและคนควานอกตําราเรียน
ดวย โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหา ตีคาและเลือกเชื่อการศึกษาดวยการวิจัยเปนฐานจะชวยทํา



ใหไดบุคคลที่มีวิจารณญาณ สามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
สามารถสรางนวัตกรรมไดเมื่อไปปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถติดตามและใชความรูที่ทันสมัยได 4) การวิจัยเปน
เครื่องมือในการสรางพลัง ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ หากเรียนรูและใชกระบวนการวิจัยก็จะสามารถประเมินงาน
ของตนเอง มีความคิดริเริ่มและนวัตกรรมในการปรับปรุงงานของตนเอง เปนพลังในการทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ของตนเองไดดียิ่งขึ้น  5) การวิจัยเปนเครื่องยนตขับเคลื่อนการแขงขัน การวิจัยเปนเครื่องมือในการสราง
ความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับชาติ ระดับหนวยงานและระดับบุคคล หากประเทศไทยมีระบบการศึกษา
ที่ดี ใชการวิจัยเปนเครื่องมือสรางทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีปญญาและความสามารถตลอดจนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและนวัตกรรม มีองคกรที่เรียนรู มีการวิจัยและพัฒนา สรางผลผลิตที่มีความใหมมีคุณภาพดีขึ้นกวา
ผลผลิตเดมิมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถใชและสรางเทคโนโลยีช้ันสูง และใช ภูมิปญญาไทยไดอยาง
เหมาะสม   ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทในการสรางความรู  บทบาทในการสรางคุณลักษณะของคน  
บทบาทในการสรางความสามารถในการจัดการความรู  และบทบาทของการเปนเครื่องมือในการสรางพลัง ซึ่งใน
ระยะที่ผานมาสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการชี้นําสังคม  และสังคมโดยทั่วไปใหการยอมรับและให
ความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง (วันชัย  ศิริชนะ, 2540)  ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยตางพัฒนาบทบาททางดานการวิจัยของตนและวางเปาหมายที่จะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการจัด
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะทางดานการวิจัยใหแกบุคลากรและนักวิจัย   
มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการคนควาวิจัย  ตลอดจนใหการสนับสนุนงบประมาณใน
การทําวิจัยแกนักวิชาการ อาจารย หรือนักวิจัยในสถาบันนั้นๆ ซึ่ง  วิจารณ  พานิช (2540)  ใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิจัยในมหาวิทยาลัยวา  การที่จะทําใหการวิจัยในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและเจริญกาวหนานั้น  ตองขึ้นอยูกับ
องคกรในมหาวิทยาลัยที่ทํางานวิจัยสามารถสะสมองคความรูความสามารถและทํางานวิจัยไดอยางจริงจัง  โดย
เช่ือมโยงกับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกได  สวนนักวิจัยใหมๆ  จะตองสรางทีมงานวิจัยกับนักวิจัยที่เกง  
นั่นคือเขาไปฝกกับนักวิจัยที่มีประสบการณและมีความสามารถตองยึดหลักคุณภาพยึดหลักคุณความดี (merit) 
สวนดานการวิจัยนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองมองการวิจัยในภาพที่ผสมผสานไปกับการสอนและภารกิจอื่นๆ  
ของสถาบันดวย  และการวิจัยในอนาคตควรเปนการวิจัยที่ครอบคลุมในประเด็นเรื่องตอไปนี้คือ การจัดสรร
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  ความเปนอิสระของสถาบัน  ความรวมมือกับทองถิ่น  และชุมชนในการ               
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนการเพิ่มพูนคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา ในทัศนะของ           
อมรวิชช  นาครทรรพ (2545)  เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยตอการวิจัยกลาววา ควรเนนความเปนอิสระ       
ในการประสานและผลักดันงานวิจัยใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ มีแนวโนมที่พยายามวางเงื่อนไขใหเกิด         
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคีตางๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน   ซึ่งสอดคลองกับวิจิตร   ศรีสอาน (2518) 
ที่กลาววาการที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกิจใหบรรลุตามความมุงหมายตามหนาที่หลักดาน        
การสอน การวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
ยึดมั่นในหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ ความเปนอิสระในการดําเนินงาน (Autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ 
(Academic Freedom) ซึ่งเสรีภาพทางการสอนและวิจัยเปนหัวใจของเสรีภาพทางวิชาการ เพราะสถาบันอุดมศึกษา
เปนศูนยกลางความคิดและวิทยาการ เสรีภาพทางดานนี้ครอบคลุมทั้งคณาจารยและนิสิตนักศึกษาในการที่จะ



แสวงหาความรูและความจริง โดยปราศจากการกาวกายและควบคุมจากอิทธิพลภายนอก สถาบันอุดมศึกษาตอง
พยายามรักษาสมดุลระหวางการสอนและวิจัยไวใหได 
     จะเห็นไดวาการวิจัยเปนรากฐานในการพัฒนาสังคม  สามารถแสดงบทบาทเพื่อสนองตอบตอการ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสรางมูลคาเพิ่มใหกับงานทั้งทางดานวัตถุและดานวัฒนธรรมสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเปนแกนหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงมีบทบาทหนาที่ในการวิจัย ดงันั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีหนาที่
ในการผลักดันการวิจัยใหมีความกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังที่วิจารณ  พานิช(2546) ใหทัศนะวา
มหาวิทยาลัยจะตองเขาไปเกี่ยวของกับระบบวิจัยของประเทศ ณ ทุกจุดหรือทุกองคประกอบ มิใชทําหนาที่เพียง
เปนหนวยงานที่ทํางานวิจัยเทานั้น แตตองเขาไปรวมพัฒนานโยบาย  พัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยพัฒนาผูใช
ผลงานวิจัย (demand-side management) พัฒนาระบบขอมูล  และทําหนาที่ประเมินและติดตามผลระบบวิจัยอัน
เปนภาพใหญของประเทศ  มหาวิทยาลัยตองไมเปนแค “กรรมการ”ของระบบวิจัยหรือระบบความรู  แตจะตอง
รวมเปน “สมอง”ของระบบวิจัยหรือระบบความรูของประเทศดวย  ปรัชญา  เวสารัชช (2546) กลาววา
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่ทําหนาที่พัฒนากําลังคนรุนใหมใหสนองความตองการของประเทศ  ความคาดหวังที่
สังคมมีตอมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคนรุนใหมที่มีคุณภาพสําหรับสังคมแหงการเรียนรูนี้จึงมุงไปที่คุณภาพของ
ผลงานวิจัย  บัณฑิต  คณาจารยและรวมไปถึงคุณภาพของผลผลิตที่เกี่ยวของ  เชนคุณภาพของวิทยานิพนธและ
บริการวิชาการการพัฒนากิจกรรมสงเสริมงานวิจัยและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเปนยุทธศาสตรสําคัญ
สําหรับการสรางอนาคตของประเทศไทย   ผู วิจัยเห็นวา  คณาจารย   บุคลากรวิจัย   และนักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความจําเปนที่ตองทํางานวิจัย และใชศักยภาพที่มีอยูในการ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อจะไดมีสวนคนควาหาคําตอบในการแกไขปญหาและสรางสรรคสังคม  
นอกจากนั้นควรเปนผูนําผลงานวิจัยและความรูใหมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

3.3   พันธกิจดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา   
     พันธกิจดานการวิจัยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ควบคูไปกับการสอน  
การใหบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดพันธกิจดานการวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา ในแนวทางการปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งในระดับโลกและระดับชาติ ดังตอไปนี้ 
 3.3.1   ปฏิญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่  21 
              จากการประชุมระดับโลกเรื่อง  “การอุดมศึกษาในศตวรรษที่  21 : วิสัยทัศนและการปฏิบัติ”  
(World  Declaration  on  Higher  Education  for  the  Twenty  First  Century  Vision  and  Action, 1998) ซึ่งจัด
ขึ้นระหวางวันที่  5 - 9  ตุลาคม  2542  ณ  สํานักงานยูเนสโก  กรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีผูเขารวมประชุมจาก
ประเทศตางๆ  ทั่วโลก  มีสิ่งสําคัญและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาโลกอยางมากคือ การอภิปราย
พิจารณาและใหการรับรองปฏิญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 วิสัยทัศนและการปฏิบัติ  
รวมทั้งใหการรับรางกรอบลําดับความสําคัญในการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอุดมศึกษาในสวน
ของขอเสนอแนะเกี่ยวกับพันธกิจการคนควาและวิจัย ดังที่ ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ และไพฑูรย  สินลารัตน (2542)  
ไดสรุปไวในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ สูเสนทางการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย  ครั้งที่  4  เรื่อง  
ศตวรรษใหมอุดมศึกษาไทย: บทเรียนจากการปฏิรูปอุดมศึกษานานาประเทศ  ไวดังนี้ 1) การวิจัยเปนพันธกิจที่
สําคัญของการศึกษา  เพราะสามารถทําใหเกิดนวัตกรรมและการพัฒนาความรูใหมๆ  ขึ้นมา 2) การสรางความรู



ใหม  การถายทอดและการวิเคราะหความรูควรจะทําเพื่อผลประโยชนของสังคม 3) สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
พยายามสรางความสามารถภายใน (endogenous  capacities) กลาวคือ  ความสามารถและความเขมแข็งจะตอง
เกิดขึ้นจากภายในตัวสถาบันเอง มิใชพ่ึงพาความสามารถของผูอื่นจากภายนอก 
 อยางไรก็ตาม ไพฑูรย สินลารัตน (2542) ใหทัศนะวา พันธกิจนี้แมจะเปนพันธกิจหลักของ
อุดมศึกษาอยูแลว แตไมไดเนนอยางจริงจัง  ในปฏิญญาฉบับนี้ไดกลาวไวชัดเจนวา  จุดมุงหมายของอุดมศึกษา
จะตองสงเสริมงานวิจัยและใชความรูจากการวิจัยนั้นชวยพัฒนาสังคมทั้งในดานวัฒนธรรม  สังคมและเศรษฐกิจ  
ทั้งจะตองสงเสริมการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีควบคูไปกับการวิจัยทางดานสังคมศาสตร  
มนุษยศาสตร  และการสรางสรรคทางศิลปะ  การเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงจุดเนนของวิชาการ
ครั้งสําคัญ  และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบการจูงใจและรางวัลในระบบการบริหารบุคคลดวยเชนกัน  
 3.3.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 
             พันธกิจของการวิจัยที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่ปรากฏใน
มาตรา  24(5)  ความวา  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  สื่อการสอนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัย  เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากสื่อการเรียนการสอน  และแหลงวิทยาการ
ประเภทตางๆ   ในมาตรา  28  วรรค  3  ความวา  สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจาก
คุณลักษณะในวรรคหนึ่ง  และวรรคสองแลวยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการวิชาชีพช้ันสูงและการ
คนควา  วิจัย  เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม และในมาตรา  30  ใหสถานศึกษาพัฒนา กระบวนการเรียน
การสอน  ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนใน
แตละระดับการศึกษา 
            ในมาตรา  30  นั้น  ไพฑูรย  สินลารัตน (2542) ไดอธิบายวา ผูสอนจะตองมีการวิจัยคนควา
อยูเสมอ  เพื่อจะทําใหผูเรียนมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา   แมระดับอุดมศึกษาจะมีขอกําหนดในเรื่องของเสรีภาพ
ทางวิชาการ  แตก็จะไมอยูในฐานที่จะดําเนินการผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสาระของกฎหมายที่เนนความเหมาะสม  
สมบูรณของกิจกรรมทางการศึกษาที่ควรจะเปน  โดยเหตุนี้จึงเห็นไดชัดเจนวากระบวนการทางวิชาการของ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความจําเปนจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางของการสราง
การประยุกต  การวิจัยและการสงเสริมใหกระบวนการของการสรางความรูขึ้นในสังคมของเรามากยิ่งขึ้น  
  3.3.3  เปาหมายดานการวิจัยในแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2543 - 2557 
            แผนอุดมศึกษาระยะยาวถือเปนแผนแมบท  (master  plan) ที่กําหนดทิศทางเพื่อกํากับการ
พัฒนาอุดมศึกษาใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีคุณภาพ  สามารถผลิตทรัพยากรมนุษยระดับสูงที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ  และเปนแหลงรวบรวมของผูทรงคุณวุฒิที่สามารถชี้นํา  ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศใหเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ต้ังอยูบนฐานความรู (knowledge – based economy) มากยิ่งขึ้น  
เศรษฐกิจ  ฐานะหรือความมั่งคั่ง  ความเปนอยูดี วิถีชีวิตและคุณภาพของประชาชนในชาติจะผูกพันกับศักยภาพ
ในการแขงขันระหวางประเทศในดานตางๆ โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ  ดังนั้นเปาหมายของการพัฒนาอุดมศึกษา
ในระยะยาว  จึงหมายถึงการยกระดับความสามารถของประเทศ  ซึ่งจะไมพัฒนาเพียงเฉพาะศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การผลิตและบริการโดยตรงเทานั้น แตรวมถึงศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกันทั้งทางตรงและทางออมดวย 



            การจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับที่  2  (พ.ศ.2543 - 2557)  มีความมุงหวังวา
แผนอุดมศึกษาระยะยาวจะทําใหสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหประเทศไทยมีระบบ
เศรษฐกิจที่ต้ังอยูบนรากฐานความรูและนําไปสูการเปนสังคมการเรียนรู (learning  society)   ที่บุคคลทั้งหมดใน
ชาติมีความเชื่อความผูกพัน  และยอมรับวาบุคคลจําเปนตองผานกระบวนการศึกษา  การฝกหัด  หรือการฝกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อมุงไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการสรางรากฐานกําลังคน (work  
force) ใหมีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอกับการพัฒนาประเทศ  จึงไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ  รวม  5  เปาหมาย คือ 1) เปาหมายการสรางกําลังคน 2) เปาหมายดาน
การวิจัย 3) เปาหมายการพัฒนาระบบอุดมศึกษา 4) เปาหมายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 5) เปาหมายดาน
ทรัพยากร  ในที่นี้ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะเปาหมายดานการวิจัยดังตอไปนี้ 
             ในการพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตอีก  15  ปขางหนา จะมุงเนนเปาหมาย
การสรางงานวิจัยทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยดังนี้ 
             งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 
             1.  การศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐ   ภาคเอกชน  และองคกรอื่นๆ อยางเต็มที่  ทั้งในรูปที่ไมเปนตัวเงินและเงินทุน  โดยมีมูลคาไม
นอยกวารอยละ  80  ของมูลคาการวิจัยทั้งสิ้น 
              2.  การศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  สามารถนําผลการวิจัยไปสูการประยุกตใชใน
การพัฒนาผลผลิต  การพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาบริการในสังคมมากยิ่งขึ้น 
              3.  ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไมนอยกวารอยละ  50  
ไดรับการยอมรับและมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการหรือเผยแพรในรูปแบบอื่นที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการของสาขาวิชานั้นๆ  ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในป  2557 
             งานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
             1.  มหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนดทิศทางการวิจัยของตนเองโดยชัดเจน  ภายในป  2547  
เพื่อใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ไปสนับสนุนการวิจัยของแตละมหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปน
เลิศที่แตกตางกันได 
            2.  มหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนดเปาหมายในการสรางองคความรูใหมของแตละสาขาวิชา
เพื่อความกาวหนาทางวิชาการในระดับนานาชาติและนํามาซึ่งภูมิความรูและปญญาใหเกิดขึ้นในวงการอุดมศึกษา
ของประเทศ ภายในป  2547  และตั้งแตป  2550  เปนตนไป  มหาวิทยาลัยจะมีงานวิจัยที่สอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนดไมนอยกวารอยละ  5  ของจํานวนงานวิจัยทั้งหมดในแตละป 
            3.  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาวิจัยทั้งทางดานการวิจัยพ้ืนฐาน (basic research) และการ
วิจัยประยุกต (applied  research) โดยรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  องคกรวิจัยอื่นๆ  ทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยในป  2550  จะมีความรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการทําวิจัยประยุกตหรือวิจัยพ้ืนฐาน
ไมนอยกวารอยละ 5  ของงานวิจัยในแตละป  และตั้งแตป  2557  เปนตนไป  จะเพิ่มเปนรอยละ 10 



           4.  ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองและตรงกับความตองการของประเทศ
นานาชาติและทิศทางการพัฒนาวิชาการในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  และในป  2550  เปนตนไป  
มหาวิทยาลัยแตละแหงจะมีผลงานวิจัยที่รัฐสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
           5.  ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนผลงานที่มีคุณภาพ  โดยการยอมรับของสังคมวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  มีการตีพิมพและนําไปใชอางอิงอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 3.3.4  ตัวบงชี้ดานการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
                         3.3.4.1 ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในดานการวิจัย 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษาซึ่งมีหนาที่ในการ
กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ  เพื่อการสงเสริมพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ไดกําหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายในให
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ดําเนินการ  ซึ่งสอดคลองกับตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ใน
สวนของการวิจัยนั้น ไดกําหนดไวในองคประกอบที่ 4 โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีจุดเนนใน
เรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นอยู กับสภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุก
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน  ดังเชน  สํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา(2550) กลาววาสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจ
ดานการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน  เพื่อใหไดผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่เกิดประโยชน  การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่
สําคัญ  3  ประการ  คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย  มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให
สามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับ         
การจัดการเรียนการสอนและพันธกิจดานอื่นๆของสถาบัน 3)  ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนอง
ยุทธศาสตรของชาติ  และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง ทั้งนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดตัวบงช้ี  จํานวน  5  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย  

             ตัวบงช้ีที่ 1   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
โดยสถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน  เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว  
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย   การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและ
ทีมวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณที่
เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม   

      ตัวบงช้ีที่ 2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยัง
คณาจารย  นักศึกษา  วงการวิชาการ  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน  เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นสถาบันตองจัดระบบสงเสริม  
สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม  เผยแพรและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยาง
เหมาะสมกับผูใชแตละกลุม  โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได  และรวดเร็วทันเหตุการณ   



ตัวบงช้ีที่ 3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา  ตัวบงช้ีนี้ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันจัดสรร
ใหเองและที่ไดรับจากภายนอก  เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่มีการศึกษาคนควาซึ่งเปนที่
ยอมรับหรือมีการนําไปใชประโยชน  และจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนอาจรวมถึงวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ
ตางๆ  ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอก    

ตัวบงช้ีที่ 4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

ตัวบงช้ีที่ 5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation)  ใน refereed journal  หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)   โดย
การเผยแพรผลงานวิจัยที่สถาบันสรางขึ้นนั้นมีหลายชองทาง  เริ่มต้ังแตการเผยแพรในระดับสถาบัน  ระดับชาติ  
และระดับนานาชาติ  สถาบันอุดมศึกษาอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของสถาบันไดมีโอกาสเผยแพรในระดับสากล
ที่เปนที่ยอมรับมากขึ้น  และการไดรับการอางอิงดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal  หรือในฐานะขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย  รวมทั้งเปนการขยายฐานการเผยแพรได
กวางขวางขึ้น 

เพื่อใหการดําเนินการวิจัยตามตัวบงช้ีประสบผลสําเร็จ  สถาบันอุดมศึกษาไดตระหนักถึง
ภารกิจดานการประกันคุณภาพภายในสถาบัน  จึงพยายามที่จะศึกษาคนควาและวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งพบวามีงานวิจัยหลายเรื่องที่ไดขอคนพบวา  การวิจัย เปนตัวบงช้ีหนึ่งของการประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  ดังเชน  ลลิตา  จันทรแกง (2543) ศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ีระบบประกันคุณภาพ
ของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ตามแนวทบวงมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยไดตัวบงช้ีระบบประกันคุณภาพของ
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา 9 องคประกอบ ไดแก 1) ปรัชญา  พันธกิจ และวัตถุประสงค
และแผนดําเนินงาน 2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 4) การวิจัย 5) การใหบริการ
วิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7)    การบริหารและจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  สวนจรินทร  เทศวานิช (2541) ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัว
บงช้ีคุณภาพการดําเนินงานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร กระบวนการพัฒนาตัวบงช้ีเริ่มจากการกําหนดตัวบงช้ี
คุณภาพ  และกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงช้ีคุณภาพโดยกําหนดเปนคาเปอรเซ็นตไทล  โดยยึดกรอบของ
ทบวงมหาวิทยาลัยเปนหลักสําคัญ  ผลการประเมินตัวบงช้ีแตละตัวดวยการประเมินตนเองในสวนดานการวิจัย  
คือ .6 จาก 10 ของนโยบายและแผนงานดานการวิจัยอยางชัดเจน  .8 จาก 1  ของการสนับสนุนดานแหลงเงินทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนใหอยางตอเนื่อง  1.6 จาก  2  ของการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยอยางตอเนื่อง  .5  จาก 1 
ของการมีหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการวิจัยทั่วไปและการวิจัยสถาบัน  .5 จาก 1 ของมีเครือขายการวิจัยและ
สนับสนุนเพื่อการวิจัย  1.0 จาก 2  ของผลงานดานการวิจัยของอาจารยที่เผยแพร  และ 1 จาก  2  ของจํานวน     
การวิจัยที่ใชประโยชนในการพัฒนาสังคม และWoodhouse (1995) เขียนถึงกระบวนการตรวจสอบในประเทศ
นิวซีแลนด  วามีองคประกอบที่ใชในการพิจารณาตรวจสอบอยู  8 องคประกอบใหญ   คือ 1) บริบทของสถาบัน:



โครงสรางและการวางแผนของสถาบัน 2) บริบทของสถาบัน:ระบบการจัดการคุณภาพ 3) คณาจารย 4) หลักสูตร
และโปรแกรมสาขาวิชา 5) การเรียนและการประเมินผล 6) การวิจัยและการสอน 7) สิ่งที่สนับสนุนนักศึกษา  และ
8) ทรัพยากร 
  Lombardi,J.V.; Craig, D.D.; Capaldi,E.D.; and Gater,D.S. (2000, อางถึงในถนอมวรรณ  
ประเสริฐเจริญสุข,2549)  ไดเขียนบทความเรื่อง “The Myth of One : Indicators of Research University 
Performance” ซึ่งตีพิมพโดย The Center  ซึ่งเปนองคการที่ทําการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวิจัยและจัดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาไดกลาววา  การจัดลําดับมหาวิทยาลัย
วิจัยสวนใหญในปจจุบันมุงเนนการจัดลําดับสถาบันหมายเลข 1 เรียงลงไปตามลําดับทําใหมองไมเห็นคุณสมบัติ
พ้ืนฐานบางประการของการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจากหลายปที่ผานไป The Center (2000)  ไดพัฒนา
โครงสรางสําหรับการระบุถึงคุณสมบัติสําคัญบางประการของมหาวิทยาลัยวิจัยในอเมริกา  โครงสรางเหลานี้ชวย
ใหสถาบันเขาใจคุณสมบัติของตลาดและโอกาสในการปรับปรุง  โดยการจัดกลุมมหาวิทยาลัย (cluster university) 
ออกเปนกลุมๆตามผลงานที่เกี่ยวของตอคุณสมบัติมหาวิทยาลัยวิจัย  อันประกอบดวย  งานดานการวิจัย (research)  
แหลงสนับสนุนสวนบุคคล (private  support)  ความเปนเลิศของทางวิชาการของคณะ(excellent  faculty) ความ
เขมแข็งของโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาเอกและโปรแกรมการศึกษาหลังจากจบปริญญาเอก (quality 
graduate and post-graduate program)  และคุณภาพของนักศึกษาปริญญาตรี (quality  undergraduate)  ในขณะที่
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจที่ดิน (land-grant mission)  โปรแกรมดานสุขภาพและโปรแกรมดาน
วิศวกรรมศาสตร (health and engineering program)  หองปฏิบัติการและโรงพยาบาลและสถาบันวิชาชีพ 
(professional  schools)  ไมไดชวยใหมองเห็นถึงความสําเร็จของมหาวิทยาลัยวิจัยเนื่องจากสถาบันตางๆ มี
ขอบเขตและสเกล (scale) แตกตางกัน (นักศึกษา คณาจารย  ขนาดงบประมาณ) 
  The  Center  ไดใชตัวบงช้ี (indicator)  9  ตัวเพื่อใชในการศึกษาดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยโครงการดังกลาวมีพัฒนาการของขอมูลเชิงเปรียบเทียบดานสถาบันของ
มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของเอกชนที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  โดยตัวบงช้ี(indicator)  3 ดาน  9  องคประกอบ  ดังภาพที่ 7  คือ 

1 ดานงบประมาณ  ประกอบดวย  งบประมาณที่รัฐจัดสรรเพื่อการวิจัย (Grovernment research 
expenditures)งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อการวิจัยของหนวยงาน (Total research expenditures) 
ทรัพยสินอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับบริจาคเพื่อการวิจัย (Endowment assets) และเงินสนับสนุนรายป (Annual 
giving) จากหนวยงานตางๆ 

2 ดานบุคลากร ประกอบดวย บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ  องคกรวิชาชีพ
ระดับชาติ (National Academics)  รางวัลที่บุคคลไดรับ (Faculty  awards) 

3 ดานการจัดการเรียนการสอน  ประกอบดวย  โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาเอก 
(Doctoral degree) การจัดการศึกษาหลังปริญญา (Postdoctoral  Appointees) และคะแนนการสอบเขามหาวิทยาลัย 
(Entering freshmen  SAT  scores)  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7   ตัวบงช้ีคุณภาพผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัย (Indicators of Research  University  
Performance)  Lombardi, J.V.et.(2000) 

 

 กลาวโดยสรุปไดวาสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการสรางแนวทางในอนาคต  โดยการจัดการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปรับใชสังคม  ใหการบริการวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหดํารงอยู  และการวิจัยซึ่งถือไดวามีความสําคัญยิ่งชวยใหประเทศชาติสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ไดอยางยั่งยืน โดยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือประเทศชาติ มี
บทบาทหนาที่เชิงปรัชญา  เปนแหลงขุมทรัพยทางปญญาหรือความเจริญทางความคิด  เปนแหลงบุกเบิกความรู
ใหม  วิจัยสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศชาติเพื่อใชในการพัฒนา  ชวยใหเกิดความเขาใจ
ในสังคม  วัฒนธรรมทําใหสามารถเลือกทางแกปญหาไดถูกตองและวางนโยบายที่ดีอันจะนําไปสูการพัฒนา
ประเทศชาติโดยรวม  

3.3.4.2 ตัวบงชี้มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคตามการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ  โดยใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีในมาตรา 8  ระบุใหสวนราชการที่ใหบริการมีคุณภาพ  สามารถรับจัดสรรเงินพิเศษเปน

ตัวบงช้ี 
การประเมิน
คุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

(Indicators of 
Performance) 

ดาน 
งบประมาณ 

ดาน 
บุคลากร 

ดาน 
การจัดการเรียน

การสอน 

Grovernment research expenditures 

Total research expenditures 

Endowment assets 

Annual giving 

National Academics   

Faculty  awards 

Doctoral degree 

Postdoctoral  Appointees 

Entering freshmen  SAT  scores  



บําเหน็จความชอบ  สํานักงาน ก.พ.ร.(2550)  จึงจัดให มีการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขึ้น  และไดวาจางใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน)(สมศ.) เปนที่ปรึกษาในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
จํานวน 73 แหง โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550 
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษานั้น  ไดกําหนดกรอบไวในมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล  ตัวช้ีวัดที่ 4 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  
มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคไดกําหนดตัวช้ีวัดไว 5 ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

ตัวช้ีวัดที่ 2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจํา 

ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสนธิบัตร 

 ผูวิจัยเห็นวา ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดขึ้นนั้น มีความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามการจัดทําคํารับรองและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จะตางกันในตัวบงช้ีที่ 1 ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  โดยสถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
มีคุณภาพ และตัวบงช้ีที่ 2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยัง
คณาจารย  นักศึกษา  วงการวิชาการ  สวนตัวช้ีวัดดานงบประมาณนั้นจะแตกตางกันในตัวช้ีวัดที่ 3 ของการจัดทํา
คํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีการกําหนดรอยละของ
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา เพิ่มขึ้นมา  
ซึ่งหากพิจารณาแลว  ผูวิจัยเห็นวาทั้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตอง
ประเมินคุณภาพภายใน  และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)(สมศ.) 
ซึ่งเปนผูประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษาและเปนผูประเมินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ควรจะกําหนดตัวช้ีวัดใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําตัวช้ีวัดที่กําหนดใหไปใชในการรองรับการประเมินไดจากทุกหนวยงาน 
 
 
 



 3.4  การสงเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  
  จรัส  สุวรรณเวลา  และคณะ (2534)  ไดกลาวถึงการสงเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัย
โดยทั่วไป  วาอยางนอยควรมีกลไกการสงเสริมการวิจัยดานตางๆ  ดังนี้ 1) การกําหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจัยที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย จะมีสวนชวยในกิจการตามหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปโดยมีเปาหมายที่
เหมาะสมและสอดคลองกันทั้งมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเกิดประโยชนสวนรวมมากที่สุด 2) การจัดสรางองคกร
บริหารและการจัดการ เพื่อเปนการตอบสนองความจําเปนในการบริหารงานวิจัย  จึงตองมีโครงสรางองคกรที่จัด
ขึ้นเปนฐานในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาวทุกระดับ  และมีการบริหารงานที่ใหผูวิจัย
ทํางานไดคลองตัว  บุกเบิกแนวทางที่คนพบขึ้นใหมได  มีการจัดการและเนนที่ผลงานเปนสําคัญ  แตกลไกในการ
ติดตาม  ตลอดจนมีมาตรการในการรักษาคุณภาพของผลการวิจัยดวย 3) การสงเสริมคุณภาพงานวิจัยและผูวิจัย 
โดยพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของอาจารย  เริ่มดวยการสรรหาและคัดเลือกอาจารยโดยพิจารณาความสามารถ
ดานวิจัยดวย  แนวคิดของการบริหารบุคคลจะตองใหความสําคัญกับภารกิจดานวิจัย ระบบการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ  จะตองพิจารณาจากผลงานที่มีคุณภาพนอกจากนั้น  อาจารยที่ปฏิบัติงานประจําไปแลวระยะหนึ่ง  ควรจะ
ไดมีโอกาสหมุนเวียนไปเพิ่มพูนความรูวิชาการของตน  ดวยการวิจัยคนควาเขียนตํารา  เพื่อใหเกิดความคิด
สรางสรรคทันตอความกาวหนาทางวิชาการ  ซึ่งจะทําใหอาจารยมีความรูความสามารถถายทอดความรูกอใหเกิด
ประโยชนแกนิสิตอยางแทจริง  รวมทั้งชวยเสริมสรางวิชาการแขนงตางๆ  ใหทันสมัยและกาวหนายิ่งขึ้น การ
จัดการพัฒนาคณาจารยดานวิจัยจะตองกระทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อสรางความสามารถในการวิจัยของ
อาจารยดานตางๆ   นับตั้งแตความรูในหลักและกระบวนการเขียนโครงการ  ตลอดจนทักษะในการใชเครื่องมือ
เพื่อการวิจัย  ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยการพัฒนาเจตคติดานการวิจัย  เพราะถาอาจารยทําวิจัยเพียงเพื่อประโยชน
ในความกาวหนาของตนเองเทานั้น   ก็ไมชวยสรางบรรยากาศและคานิยมที่ยอมรับวาการวิจัยคือกระบวนการ
สรางความรูและวิจารณญาณ รวมทั้งกระบวนการที่ใชในการถายทอดความรูใหแกนิสิตดวย 4) การสงเสริมการ
บริการในสวนที่สงเสริมการวิจัย  หมายถึง  ระบบขอมูลเพื่อการวิจัย  หองสมุด  ศูนยบริการตางๆ  เชน  ศูนย
เครื่องมือ  หรือสถาบันบริการคอมพิวเตอรจะตองไดรับการสนับสนุนใหอยูในรูปที่จะสนองความจําเปนดานการ
วิจัยไดและใหความสําคัญตอการวิจัยในระดับสูง  โดยจัดสรรทรัพยากรในสวนที่เสริมการวิจัยใหมากขึ้น  
ปรับปรุงระบบการจัดการใหสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) การเผยแพรผลงานวิจัย เปนการแสดง
บทบาททางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีตอสังคมและเปนกลไกในการสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย
กับวงการอื่น  การเผยแพรทําไดหลายรูปแบบ  ขึ้นอยูกับประชากรเปาหมายที่ตองการ  การเผยแพรสูประชากรใน
วงกวางเปนการเผยแพรความรูที่ไดจากการวิจัย  หรือเปนขาวการคนพบที่นาสนใจ  ทําไดโดยผานสื่อมวลชน  
และจัดทําเปนเอกสารขาว  สวนการเผยแพรในหมูนักวิชาการ  อาจจัดทําเปนรูปแบบ  monograph  ที่มีรายละเอียด
ดานเทคนิคสําหรับนักวิชาการอื่นสามารถนําไปประยุกตใชงานได  รูปเลมแบบ  pocket  book  เหมาะสําหรับการ
ใหความรูแกคนที่มีการศึกษา  แตอาจไมตองเจาะจงตามสาขาและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  นอกจากนี้
อาจเผยแพรในรูปของการประชุมสัมมนา  ซึ่งเปนการเผยแพรในกลุมวิชาการหรือผูใชงานโดยตรง  
       วิจารณ  พานิช(2540) ไดใหแนวคิดการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวการทําวิจัยในการ
สรางบรรยากาศดานการวิจัยวา จุดสําคัญที่สุดคือ การสรางความเปน “ประชาคมวิจัย”ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
คณะหรือภาควิชา ความเปนประชาคมวิจัยเกิดขึ้นเมื่อมีคนจํานวนหนึ่งมีเปาประสงครวมกัน มีการพบปะเพื่อ



รวมมือกันหรือสงเสริมกันใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นความเอื้ออาทรตอกัน รวมมือกันตั้งเปาหมาย กําหนด
แผนงาน รวมรับรูความกาวหนาของงานใหความเห็นเพื่อปรับปรุงงานหรือแกปญหา และรวมกันยินดีเมื่องาน
กาวหนาหรือประสบความสําเร็จ ในปจจุบนั มหาวิทยาลัย คณะวิชาและภาควิชามีความเปน “ประชาคมวิจัย” นอย
มากสาเหตุที่สําคัญที่สุดคือ วัฒนธรรมการมาทํางานของอาจารย อาจารยจํานวนมากมาทํางานเฉพาะชวงเวลาที่ตน
มีช่ัวโมงสอน หากวันใดไมมีช่ัวโมงสอนก็ไมมาที่มหาวิทยาลัยเลย พฤติกรรมเชนนี้บอนเซาะความเขมแข็งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง การที่อาจารยมาทํางานเฉพาะชวงของงานสอน มีผลเสียตอการสรางสรรค
ประชาคมวิจัย เพราะทําใหไมสามารถจัดเวลาพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหวางอาจารยดวยกันได ทํา
ใหอาจารยมีลักษณะของการทํางานแบบตางคนตางทํา ตางคนตางอยู ไมเปนประชาคมจรัส สุวรรณเวลา(2545) 
ไดกลาวในการประชุมวิชาการของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ในป พ.ศ.2545   เกี่ยวกับดานปจจัยสนับสนุน    
การวิจัยวา การวิจัยสวนใหญจะตองเปนการกระทําเฉพาะที่เพิ่มเติมหรือนอกเหนือไปจากงานปกติ ทั้งการเก็บ
รวบรวมขอมูล การจัดการตามโครงสรางรูปแบบการวิจัยนั้นๆ การวัดอาจตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณ และการ
กระทําในหองปฏิบัติการที่มีความจําเพาะเจาะจง คุณภาพและความถูกตอง จึงจะทําใหกระบวนการวิจัยใชได 
ไดแก 1) ทุนการวิจัย เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการวิจัย สําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการก็ตองอาศัยอุปกรณ
และวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ การวิจัยในสนามยิ่งมีคาใชจายในการเดินและภาระสิ้นเปลืองตางๆ ตามสภาพของการ
วิจัยนั้นๆ 2) ผูชวยในการวิจัย ทั้งในหองปฏิบัติการและในสนาม ตองมีทุนวิจัยสนับสนุนทั้งการลงทุนสราง 
ฝกอบรม และบํารุงรักษาผูชวยเหลานี้  3) สิ่งจําเปนพื้นฐาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทําวิจัยที่ทันสมัยสวนใน
ดานบรรยากาศที่เอื้อตอการวิจัยสภาพแวดลอมดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการ หรือการปกครอง
ในหนวยงานเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการวิจัยหรือไมหรือเกิดการวิจัยที่ดีไดหรือไม ไดแก บทบาทของ
ผูบังคับบัญชา มีสวนอยางมากในการสนับสนุนการวิจัย เปนไดทั้งเครื่องกระตุนหรือเครื่องหักหามความตั้งใจจะ
ทําวิจัยของผูวิจัยใตบังคับบัญชา การพิจารณาความดีความชอบ และการใหรางวัล ตลอดจนความยุติธรรมในการ
พิจารณา  ระบบงานและกฎระเบียบตางๆ เปนเครื่องกําหนดทิศทาง และคานิยมในองคกรนั้นๆหากไมให
ความสําคัญตอการวิจัยก็จะทําใหการวิจัยเกิดและกระทําไดลําบาก กลไกของ กฎระเบียบก็มีความสําคัญ หากการ
ทํางานเนนการเก็บขอมูลมากกวาความคิดริเริ่มสรางสรรค ก็จะไดงานวิจัยดอยคุณภาพหรือขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  เพื่อนรวมงาน มีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศทางวิชาการ หรือการวิจัยในมหาวิทยาลัยของไทย
ในปจจุบัน ความเฉื่อยชาของเพื่อนรวมงานและการไมอุทิศตนตองานทางวิชาการ มีสวนอยางมากในการสราง
บรรยากาศที่ไมเอื้อตอการวิจัยนอกจากนี้ ปรัชญา  เวสารัชช (2545) ยังไดกลาวถึงบทบาทการสงเสริมกิจกรรม
วิจัยในมหาวิทยาลัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดใหมีมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)ซึ่งมีความ
ชัดเจนทั้งในดานวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่เอื้อใหเกิดการวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
อยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยวิจัยตองมีความสามารถ มีอิสระและมีความริเริ่มสรางสรรคในการประสานและ
ผลักดันงานวิจัยใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําผลการวิจัยไปแนะนําใหภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนไดรับทราบเพื่อประยุกตใชใหเหมาะสม ทั้งนี้ผลผลิตสวนหนึ่งที่ไดจากมหาวิทยาลัยวิจัยคือ การ
สรางกําลังคนรุนใหมที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อปอนเขาสูมหาวิทยาลัยตางๆ และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหกาวเขาสูทิศทางการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยอาจ
ดําเนินการไดดังนี้ 1)  การมอบหมายงานวิจัย 2) การลดภาระอื่นในการทํางาน  3) การจัดกิจกรรมวิจัยเปนสวน



หนึ่งของหลักสูตร 4)  การพัฒนาฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจัย  5) การเชื่อมโยงงานวิจัยกับภายนอกการเผยแพร
งานวิจัย  6) การแสวงแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย   
  สุภางค  จันทวานิช (2524)  ไดกลาวถึงการสงเสริมการวิจัย  โดยเนนการวิจัยทางการศึกษาไว
เชนกันวา  การสงเสริมใหเกิดกิจกรรมในหนวยงานตางๆ  นั้น จําเปนตองสรางบรรยากาศที่เกื้อกูลตอการวิจัยนั้น  
ประกอบดวยปจจัยหลัก  3  ดานคือ  นักวิจัย  หนวยงานวิจัย  และบริบทของการวิจัย (Context) ซึ่งหมายถึงดังนี้  
1) ปจจัยที่เกี่ยวกับนักวิจัย ประกอบดวย  ความรอบรูในเรื่องระบบการศึกษา ความรอบรูในสังคมศาสตรบางดาน
ความรอบรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ความรอบรูในเชิงทฤษฎี ความสามารถในการถายทอดผลการวิจัย และ
ความสามารถในเชิงวิเคราะหวิจัย 2) ปจจัยเกี่ยวกับหนวยงานวิจัย  ในแงนี้มีสององคประกอบยอย 1) โครงสราง
ของหนวยงาน  ตองมีโครงสรางที่ใหปจจัยปอนเขา (Input) ในแงตอไปนี้ คือ มีศูนยขอมูลพ้ืนฐานที่ดีและพรอม
จะหยิบขอมูลมาใชได มีเอกสารและวรรณคดีที่เกี่ยวของเพียงพอสําหรับการทําวิจัยแตละเรื่อง มีคณะวิจัยที่ไดรับ
การฝกฝนอบรมมาแลว มีอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัยและมีทุนสําหรับการวิจัย  
2) ระบบบริหารของหนวยงาน ประกอบดวย มีการจัดหาและกระจายบุคลากร  ความสามารถ  ตลอดจนทรัพยากร
ตางๆ  สําหรับการวิจัยอยางเหมาะสม มีการแบงแรงงาน  และความรับผิดชอบอยางเหมาะสม  มีผูนําที่มี
ประสิทธิภาพสูง และมีชองทางหรือเครือขายสําหรับการเผยแพรและติดตอในการวิจัย 3) ปจจัยเกี่ยวกับการบริบท
ของการวิจัย (research  context) ปจจัยสวนนี้ดูจะเปนสวนที่เปนนามธรรมและอาจตัดสินใจไดไมงายนักวามี 
ความสมบูรณมากนอยเพียงใดในสังคมของเราแตสวนที่มองเห็นไดยากนี้เอง  เปนสวนที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอ
คุณภาพของการวิจัย  ปจจัยเหลานี้ไดแก  แบบแผนการแสวงหาความจริงที่มีมาแตโบราณ  ความใจกวางในการ 
รับฟงคําติชม และการเปลี่ยนแปลง  คานิยมตอการศึกษา  ความตองการงานวิจัย  ผลตอบแทนที่ไมใชวัตถุในการ
ทําวิจัย  เชน ความกาวหนาทางวิชาการ  การยอมรับจากวงการวิจัย ความสัมพันธอันดีระหวาง ระบบการศึกษากับ
ระบบยอยอื่นๆ  ในสังคมและระหวางนักศึกษากับนักวิชาการสาขาอื่นๆ  ความสัมพันธกับวงการศึกษา  และ
วงการสังคมศาสตรในตางประเทศ และความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะหนวยราชการ
หรือหนวยปฏิบัติอื่นใดกับหนวยงานวจิัย 
 

4.   การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา   
4.1  ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  
        จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัยของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาได 4 ดาน คือ 1)ดานบุคลากรการวิจัย ประกอบดวย  คุณลักษณะสวนบุคคล  
ความเปนนักวิจัย  และสมรรถภาพการวิจัย  2) ดานทรัพยากรการทําวิจัย ประกอบดวย งบประมาณการวิจัย  วัสดุ  
อุปกรณและเทคโนโลยีการทําวิจัย  และแหลงคนควาขอมูล 3) การบริหารงานวิจัย  4)  นโยบายและแผนงาน
ระดับประเทศ  ซึ่งมีรายละเอียดของปจจัยแตละดาน  ดังนี้ 

4.1.1  ดานบุคลากรการวิจัย 
          บุคลากรการวิจัยนับวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะกําหนดศักยภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา            

ทั้งนี้จําเปนตองพิจารณาถึงคุณลักษณะสวนบุคคล  เชน เพศ  อาชีพ  คุณวุฒิ  ตําแหนง อายุภาระงาน  ความเปน
นักวิจัย  และสมรรถภาพทางการวิจัย  ซึ่งกอนจะเสนอรายละเอียดในสวนดังกลาว  ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียด
บุคลากรการวิจัยเพื่อแสดงสถานภาพดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  เพื่อที่สถาบันอุดมศึกษาจะไดนําไป



กําหนดนโยบายและแนวทางในการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งขอเสนอรายละเอียดตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(2550)  ไดนําเสนอขอมูลดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยดานคาใชจาย
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  ดังนี้  
ตารางที่ 1  บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จําแนกตามหนวยการดําเนินการและอาชีพ 
                   R&D personnel classified by sector of performance and  occupationo  

   หนวย : คน (person) 

หนวยดําเนินการ  อาชีพ Occupation รวม 

Secter of performance 
นักวิจัย 

Researchers 
ผูชวยนักวิจัย 
Technicians 

ผูทํางานสนับสนุน 
Supporting staff Total 

รัฐบาล 5,847 7,375 4,813 18,035 

Govermant 8.61% 10.87% 7.09% 26.57% 

อุดมศึกษารัฐบาล 20,320 10,948 3,988 35,256 

Higher education (Pub.) 29.94% 16.13% 5.88% 51.95% 

อุดมศึกษาเอกชน 781 345 82 1,208 

Higher education (Pri.) 1.15% 0.51% 0.12% 1.78% 

รัฐวิสาหกิจ 552 463 149 1,164 

Public enterprise 0.81% 0.68% 0.22% 1.71% 

ภาคเอกชน 6,402 3,080 2,269 11,751 

Private enterprise 9.43% 4.54% 3.34% 17.31% 

เอกชนไมคากําไร 182 208 72 462 

Private non-profit 0.27% 0.31% 0.11% 0.68% 

รวม 34,084 22,419 11,373 67,876 

Total 50.21% 33.04% 16.76% 100.00% 

 
 



อุดมศึกษารัฐบาล

20,320

59%

รัฐวิสาหกิจ

552

2%

อุดมศึกษาเอกชน

781

2%

ภาคเอกชน

6,402

19%
เอกชนไมคากําไร

182

1%

รัฐบาล

5,847

17%

 

นักวิจัย

Researchers

34,084

50%

ผูทํางานสนับสนุน

Supporting staff

11,373

17%

ผูชวยนักวิจัย

Technicians

22,419

33%

 
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจําแนกตามหนวยดําเนินการ         บุคลากรทางวิจัยและพัฒนาจําแนกตามอาชีพ 
ภาพที่  8     บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จําแนกตามหนวยดําเนินการและอาชีพ 
 
ตารางที่  2  บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จําแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา 
                  R&D personnel classified by occupation and level of qualification 
 

    หนวย : คน (person) 

อาชีพ Occupation 
  

วุฒิการศึกษา Qualification รวม 
ปริญญาเอก 

Ph.D. 
ปริญญาโท 

Master 
ปริญญาตร ี
Bachelor 

ต่ํากวาปริญญาตร ี
Below Bachelor 

ไมระบุ 
Others 

Total 

นักวิจัย 6,012 19,459 7,749 214 650 34,084 

Researchers 8.86% 28.67% 11.42% 0.32% 0.96% 50.23% 

ผูชวยนักวิจัย 389 3,399 10,100 5,451 3,080 22,419 

Technicians 0.57% 5.01% 14.88% 8.03% 4.54% 33.03% 

ผูทํางาน
สนับสนุน 28 340 2,059 6,677 2,269 11,373 

Supporting staff 0.04% 0.50% 3.03% 9.84% 3.34% 16.75% 

รวม 6,429 23,198 19,908 12,342 5,999 67,876 

Total 9.47% 34.18% 29.33% 18.19% 8.84% 100.00% 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3   บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จําแนกตามเพศ และเวลาทํางานวิจัย 
                 R&D personnel classified by sex and work time 

     

เพศ  ทําวิจัยเต็มเวลา Full time   ทําวิจัยบางเวลา Part time   
รวม

ทั้งหมด 

      sex นักวิจัย 
Researchers 

ผูชวย
นักวิจัย 

Technicians 

ผูทํางาน
สนับสนุน 
Supporting 

staff 

รวม 
Total 

นักวิจัย 
Researchers 

ผูชวย
นักวิจัย 

Technicians 

ผูทํางาน
สนับสนุน 
Supporting 

staff 

รวม 
Total 

Total 

ชาย 
6,017 1,976 1,674 9,667 10,933 9,100 4,064 24,097 33,764 

Male 8.86% 2.91% 2.47% 14.24% 16.11% 13.41% 5.99% 35.51% 49.75% 

หญิง 
6,336 1,976 1,300 9,612 10,798 9,376 4,335 24,509 34,121 

Female 9.33% 2.90% 1.92% 14.15% 15.91% 13.81% 6.39% 36.11% 50.26% 

รวม 12,353 3,952 2,974 19,279 21,731 18,476 8,399 48,606 67,885 

Total 18.19% 5.81% 4.39% 28.39% 32.02% 27.22% 12.38% 71.62% 100.00% 

 
 จากตารางที่  1    ถึงตารางที่  3   บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  ในปงบประมาณ 2548 ประเทศไทยมี
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจํานวนทั้งสิ้น 67,876  คน  ประกอบดวย  นักวิจัย  34,084 คนหรือรอยละ 50.2 
ผูชวยนักวิจัย  22,419 คน  หรือรอยละ 33.0  และผูทํางานสนับสนุน 11,373 คน  หรือรอยละ 16.8  เมื่อคํานวณ
เปรียบเทียบเปนการทําวิจัยและพัฒนาเทียบเทาเต็มเวลา (full-time equivalent)  มีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
จํานวนทั้งสิ้น 36,967 คนตอป คิดเปนนักวิจัยที่ทําวิจัยและพัฒนาเทียบเทาเต็มเวลา20,506  คน หรือเฉลี่ย 5.68  คน  
ตอแรงงาน 10,000 คน  โดยที่ภาคอุดมศึกษา  มีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  51.9  
รองลงมา  คือ ภาครัฐบาลรอยละ 26.6   ภาคเอกชน รอยละ 17.3  ภาคอุดมศึกษาเอกชน  รอยละ 1.8  ภาค
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 1.7  และภาคเอกชนไมคากําไร  รอยละ 0.7 
 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยป 2548  รอยละ 98.0 มีสัญชาติไทย  เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย  บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาสวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท  23,198 คน  หรือ
รอยละ 34.2  รองลงมาคือ  ระดับปริญญาตรี  19,908  คน  หรือรอยละ 29.3  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  12,342  คน  
หรือรอยละ 18.2  และระดับปริญญาเอก 6,429  คน หรือรอยละ 9.5  และไมระบุวุฒิทางการศึกษา 5,999  คน  
หรือรอยละ  8.8  สําหรับนักวิจัย  สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  19,459  คน หรือรอยละ 28.7  ของ
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด  รองลงมา  คือระดับปริญญาตรี  7,749  คน  หรือรอยละ 11.4  วุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก    ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  และไมระบุวุฒิการศึกษา  6,012  , 214,  และ 650  คน  หรือรอยละ 8.9,  
0.3  และ  0.9  ตามลําดับ 
 
 



 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทําการวิจัยเต็มเวลา  ประกอบดวย  นักวิจัย  ผูชวยนักวิจัย  
และผูทํางานสนับสนุน  จํานวน  12,353  คน  3,943  คน  และ 2,974  คน  หรือรอยละ 18.2,  5.8  และ 4.4  
ตามลําดับ  สวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทําการวิจัยบางเวลาประกอบดวย  นักวิจัย  ผูชวยนักวิจัย  และ   
ผูทํางานสนับสนุน จํานวน  21,731  คน  18,476  คน  และ 8,399  คน  หรือรอยละ 32.0,  27.2  และ 12.4  
ตามลําดับ    สวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทําการวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา (FTE)  เปนนักวิจัยมากที่สุด  
20,506  คน  หรือรอยละ 55.5  และอยูในภาคอุดมศึกษารัฐบาลมากที่สุดเชนกัน  11,745  คน  หรือรอยละ  31.8 

 จํานวนนักวิจัยเมื่อจําแนกตามหนวยดําเนินการแลว  พบวา  ภาคอุดมศึกษารัฐบาลมีจํานวน
นักวิจัยมากที่สุด  20,320  คน  หรือรอยละ  59.6  รองลงมาเปนภาคเอกชน  6,402  คน  หรือรอยละ  18.8  และ
ภาครัฐบาล  5,847  คน  หรือรอยละ  17.2  สวนภาคอุดมศึกษาเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนไมคากําไร  
มีนักวิจัย  781  คน  และ 182  คน  หรือรอยละ  2.3,  1.6  และ  0.5  ตามลําดับ 

 สรุปไดวาบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยในป  2548  ในสถาบันอุดมศึกษา
รัฐบาล      มีจํานวนนักวิจัยมากที่สุด  20,320  คน  หรือรอยละ  59.6  ซึ่งเปนนักวิจัยที่ทําการวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา 
(FTE)  มากที่สุดเชนกัน  11,745  คน  หรือรอยละ  31.8  ดังนั้นจะเห็นไดวาบุคลากรการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จึงมีความสําคัญที่จะชวยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และสามารถนํามาใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศได  
ดวยเหตุนี้ปจจัยดานบุคลากรทางการวิจัยจึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริมศักยภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาได  
ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถสรุปไดวาปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล    ปจจัยดาน
ความเปนนักวิจัย  และปจจัยดานสมรรถภาพทางการวิจัย  สามารถสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผูวิจัยขอเสนอรายละเอียด  ดังนี้  

4.1.1.1  ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล 
สมใจ  จิตพิทักษ (2532) ศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา  ปจจัยประเภทลักษณะสวนบุคคลไดแก  อายุ  มีความสัมพันธกับผลิตภาพ
การวิจัย  โดยมีคาอิทธิพลทางตรงตอผลิตภาพการวิจัยเทากับ .2561 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลิต
ภาพการวิจัยไดรอยละ 15.63 บุคลากรที่มีอายุตํ่ากวา  30 ป มีผลิตภาพการวิจัยสูงกวาผูที่มีอายุ 46 ปขึ้นไป  
สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันท  ปณทุพา (2540)   ที่ศึกษาเรื่องสภาพแวดลอมการฝกอบรมวิจัย  ปจจัยที่เอื้อตอ
การทําวิจัยและคุณลักษณะของนักวิจัยที่สงผลตอผลิตภาพการวิจัยของมหาบัณฑิต  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 50 ป มีคาเฉลี่ยผลิตภาพการวิจัยมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
มากกวาหรือเทากับ 51 ปขึ้นไป  สอดคลองกับงานวิจัยของ Sax และคณะ (2002) พบวาอาจารยที่มีอายุมากจะมี
ผลิตภาพการวิจัยนอยกวาอาจารยที่มีอายุนอย  ขณะที่งานวิจัยของ Kotrlik และคณะ (2002) ศึกษาพบวา  ระดับ
อายุอาจารยในคณะเกษตรไมมีผลตอระดับผลิตภาพการวิจัย 

4.1.1.2. ปจจัยดานความเปนนักวิจัย 
 นิภา ศรีไพโรจน (2527)  สุวัฒน  วัฒนวงค (2527)  ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ 

(2531)  กลาวถึงคุณลักษณะนักวิจัยตามหลักของ  National Committee on Secondary Education (1972)  ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไววา  คุณลักษณะนักวิจัยประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดาน  คือ ดานแรก  ดานอารมณและ
แรงขับภายใน (emotion-drive)  ผูที่ประสบความสําเร็จในการวิจัยนั้นมักจะมีแรงขับในทางอารมณตางๆ  คือ เปน



ผูมีความอยากรูอยากเห็นอันเกิดจากแรงขับภายในตัวเอง  เปนผูที่มีความสุขภายในอันเกิดจากการสรางสรรค
ผลงานของตนเองและเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เปนคนที่มุงหวังหรือตองการจะทําอะไรใหสําเร็จและมี
ความรูสึกวางานนั้นมีคุณคาตอตนเองและผูอื่น  ดานที่สอง  ดานความรูและประสิทธิภาพ (knowledge- 
efficiency)  ผูที่เปนนักวิจัยที่ประสบผลสําเร็จมักจะมีลักษณะเดนในการมีความรูที่มีประสิทธิภาพในดานตาง ๆ
ตอไปนี้  คือ  เปนผูมีความสามารถในการคนหา  เลือก  และใชความรูจากผลงานวิจัยที่ผานมาไดอยางรวดเร็ว  
เปนผูที่มีความรูความสามารถที่จะใชกระบวนการทดลองที่เหมาะสมกับสภาพปญหา  และมีความสามารถในการ
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  ตรรกวิทยาในการทดลอง   เปนผูมีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือวิจัยประเภท
ตางๆ  และสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม  เปนผูมีความรูและทักษะในการวิเคราะห  แปลผลและสรุปผล
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการตรวจสอบ  วิพากษ วิจารณ  และจัดระบบขอมูลตลอดจน
การเขียนรายงาน  ดานที่สาม  ดานการตัดสินใจและการบังคับตน (decision – control)  นักวิจัยที่ดีควรจะมี
ความสามารถดานการตัดสินใจและบังคับตนเองในดานตางๆ  ดังนี้คือ  เปนคนกลาคิด  เปนคนอดทน มีวิริยะ 
อุตสาหะ  ไมเบื่องาย เปนคนใจกวางรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น  เปนคนถอมตนไมยกตนขมทาน  มีความสุขุม
รอบคอบ  และสุภาพตอคนทั่วไป  ไมใชอารมณในการตัดสินใจ  แตใชปญญาและความสุขุมรอบคอบในการ
ตัดสินใจทุกๆอยาง  มีความซื่อสัตยตอหลักวิชา  คือยึดมั่นในหลักวิชาที่ดีงามและยุติธรรม  เปนคนที่มีพลังในการ
ใชปญญาความคิดที่มีเหตุผลช้ันสูง  มีแนวทางเปนของตนเอง  มีความคิดที่เปนอิสระและนําตนไปในทางที่ดีงาม  
รูจักประมาณตน  คือรูจักกําลังและขอบเขตความสามารถของตนเอง  เปนผูที่มีความสามารถในการควบคุมตนเอง
ใหเปนไปตามหลักวิชาที่ดีงามและยุติธรรม  มีความเชื่อในกฎเกณฑของธรรมชาติ  คือเช่ือวาธรรมชาติมี
เอกลักษณ  มีกฎการเปลี่ยนแปลง  เหตุและผล  มีความเช่ือมั่นวาตนเองมีศักยภาพ เขาใจสังคมและเขาใจ           
การควบคุมตนเอง และเปนผูมีความเชื่อวามีโอกาสที่จะคนหาความจริงไดเพื่อประโยชนแกตนเองและสังคม 

จรัส  สุวรรณเวลา (2543)  กลาวถึงคุณลักษณะของนักวิจัยไว  7  ประการดังนี้  1)  การมี
ความสงสัย  หรือเปนผูที่มีความคิดไมเช่ือสิ่งใดงายๆ ตองมีหลักฐานหรือเหตุผลประกอบ  2) การมีวิจารณญาณ  
นักวิจัยจะตองมีความสามารถในการใชเหตุผล  มีความสามารถไตรตรองแยกแยะสิ่งที่ควรเชื่อและไมเช่ืออยาง
ถูกตอง  ดังนั้นนักวิจัยจะตองมีความรูพ้ืนฐานในแตละเรื่องเปนเบื้องตน  3)มีใจกวาง  นักวิจัยจะตองเปนผูที่ไมยึด
มั่นความคิดของตนมากจนเกินไป  จะตองรับฟงความคิดเห็นผูอื่น  หรือยอมรับขอมูลหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อความ
คิดเห็นหรือหลักฐานนั้นเปนที่นาเชื่อถือได  ตลอดจนผูที่เปนนักวิจัยจะตองไมมีอคติตอบุคคลหรือหลักฐานที่
ไดมา  4) ความเปนผูริเริ่มสรางสรรค  ผูวิจัยจะตองสามารถนําขอมูลมาปะติดปะตอวิเคราะหและสรางสรรคขึ้น
เปนกฎเกณฑ  หรือเปนสิ่งที่ขยายความรู  ขอเท็จจริงใหกวางขวางขึ้น  การที่จะเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ไดนั้น  นักวิจัยตองมีความเกาะติดกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยมีจุดมุงหมายของการทําใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ  
5)  ความเปนผูมีความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและตอผูอื่น  โดยนักวิจัยตองพิจารณาขอมูลตางๆอยางปราศจากอคติ  
ไมพยายามเปลี่ยนแปลงขอมูลเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น  จะตองมีความมุงมั่นที่จะไดความจริงจาก
ธรรมชาติอยางแทจริงจึงตองพูดและกระทําดวยความซื่อสัตย  6)  ความเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร  การวิจัย
มักจะตองใชความพยายามจึงจะทําใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงตองมีความ
อุตสาหะที่จะทําวิจัยในทุกขั้นตอนของการวิจัย  และจะตองเปนผูที่มีความละเอียดในการทํางานดวย  7)  เปนผูมี



ความสุขกับการทํางาน  เปนความปติที่เกิดจากการทํางานและการคนพบ  ซึ่งคุณลักษณะนี้จะชวยใหนักวิจัย
ดําเนินการวิจัยไดอยางตอเนื่อง 

พักตรพิมล  มหรรณพ (2539) ภัทรา  นิคมานนท (2539) และธวัชชัย  วรพงศธร  (2543)  
กลาวถึงคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับนักวิจัยซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจรัส  สุวรรณเวลา และคณะ(2543)  ที่กลาว
มาขางตน  โดย ภัทรา  นิคมานนท (2539) มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา นักวิจัยจะตองมีความสามารถในการบริหาร
งานวิจัย ทั้งในเรื่องความตรงตอเวลาในการทําวิจัยและควรมีมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับบุคคลหลายๆ
ฝาย รวมทั้งตองรูจักประมาณกําลังความสามารถของตน  ทั้งดานกําลังทรัพย  สติปญญา  เวลา  และทรัพยากร
อื่นๆ  สวน พักตรพิมล  มหรรณพ (2539) เสนอประเด็นที่ควรเพิ่มเติมคือ  นักวิจัยควรมีความเปนนานาชาติอัน
หมายถึงมีความสามารถทางดานวิชาการโดยเฉพาะการอาน  และการเขียนบทความเปนภาษาตางประเทศ เพราะ
ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ฉะนั้นนักวิจัยจะตองสามารถเรียนรูผลงานวิจัยจากภายนอกรวมทั้งสามารถเผยแพร
ผลงานวิจัยไปสูภายนอกไดเชนกัน  สวนธวัชชัย  วรพงศธร (2543) กลาววา คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของนักวิจัยคือ  
การเปนผูใฝหาความรู  มีจิตสํานึกและวิญญาณของนักวิชาการและนักวิจัย ทําใหเปนผูที่ติดตามแสวงหาความรู
ใหมๆอยูเสมอโดยไมหยุดนิ่งอยูกับที่ 

Rosnow & Rosenthal (1993)  กลาววาการที่นักวิจัยจะสรางสรรคผลงานออกมาไดนั้น
จะตองมีทัศนคติหรือปรากฏการณทางจิต (posture of the mind)  9 ประการ  ดังนี้  1) นักวิจัยจะตองมีความ
กระตือรือรน (enthusiasm)  จุดเริ่มตนของการเปนนักวิจัยที่ดี คือ ตองมีความรูสึกสนุกและสนใจในงานที่ทํา ทั้งนี้
ตองอยูภายใตกฎระเบียบที่ถูกตอง  2)  ความมีใจกวาง (open-mindedness) โดยเห็นวาการสังเกต  การเอาใจใส  
ความอยากรูอยากเห็น  และความมีใจกวางเปนคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตรที่ดี  เพราะการคนพบหลายๆ สิ่งที่
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งทัศนคติดานความมีใจกวางจะชวยใหนักวิจัยเกิดการเรียนรูดวยตนเองและจากบุคคลรอบ
ขางไดเปนอยางดี  3)  สามัญสํานึกของนักวิจัย(commomsense) บางครั้งจะชวยใหการดําเนินการวิจัยเปนไปใน
แนวทางที่เหมาะสมและควรจะเปน  4)  ความสามารถในการแสดงบทบาทนักวิจัย (role-taking ability) เนื่องจาก
นักวิจัยตองมีบทบาทในการวิพากษ  และตรวจสอบงานวิจัย จะตองมีการแสดงบทบาทนั้นอยางเหมาะสม  5)  มี
ความคิดริเริ่ม ( inventiveness) นอกจากในเรื่องการตั้งปญหาวิจัยแลวยังตองมีความคิดในการจัดหาทุนวิจัย  
สถานที่วิจัย  การเลือกหาแนวทางในการวิเคราะหแบบใหม  การวางแผนและการวิเคราะหอยางเปนระบบ  
รวมทั้งการวางแผนดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามเปาหมาย  6) มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง 
(Confidence in one's own judgment)  7)  มีความเสมอตนเสมอปลายและใสใจในรายละเอียด (consistency and 
care about details) ทั้งนี้เพราะไมมีงานวิจัยใดๆ ที่จะมีขอมูลและรายละเอียดทุกอยางที่นักวิจัยตองการ  ดังนั้นการ
จดบันทึกที่เปนระบบและสม่ําเสมอ จะชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการวิเคราะหมากขึ้น  8)  ความสามารถ
ในการสื่อสาร (ability to communicate)  และ9)  มีคุณธรรมและจริยธรรมตอทุนที่ไดรับ (integrity  and honest 
scholarship)  สวน Labaree (2003) กลาววาการเปลี่ยนบทบาทจากครูมาเปนนักวิจัยทางการศึกษาจะตองมี
คุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ  ดังนี้  ประการแรก  ความมั่นคง (matulity) เปนคุณลักษณะที่สําคัญและจําเปนมาก  
ผลการสํารวจเกี่ยวกับอายุเฉลี่ยของผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  พบวามีอายุเฉลี่ย 35 ป  โดยสาขา
วิทยาศาสตรเปนสาขาที่มีผูจบปริญญาเอกที่มีอายุนอยที่สุดคือ 32 ป ขณะที่สาขาทางการศึกษามีผูจบปริญญาเอก
โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 44 ป  แสดงวาผูที่ผานการศึกษาระดับปริญญาเอกของสาขาการศึกษาจะตองมีประสบการณ



ในการทํางานมากอน  ซึ่งจะสอดคลองกับคุณสมบัติประการที่สอง  คือ  การมีประสบการวิชาชีพ (professional 
experience)  การมีประสบการณตรงจะชวยใหนักวิจัยเขาใจสถานการณตางๆ ไดดีกวาการศึกษาจากทฤษฎีที่มา  
ประการสุดทาย คือการอุทิศใหกับการศึกษา (dedication to education)  

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปเกี่ยวความเปนนักวิจัย   หมายถึง คุณลักษณะของ
นักวิจัย  10  ประการ ไดแก 1)  ความเปนผูอยากรูอยากเห็น กระตือรือรน ศึกษาคนควาทดลองอยูเสมอ 2) ความ
เปนผูมีวิจารณญาณ 3)  ความเปนผูมีความคิดอิสระ คิดริเริ่ม และสรางสรรค  4) ความเปนผูมีใจกวางยอมรับฟง
ความคิดเห็นและคําวิจารณของคนอื่น  5)  ความเปนผูมีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลางปราศจากอคติ 6)  ความ
เปนผูมีเหตุผลกลาวิพากษวิจารณดวยหลักการและเหตุผล 7)  ความเปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบตอ
ผลงาน  8)  ความเปนผูมีความอดทนและขมอารมณตนเองตอปญหาและอุปสรรคตางๆ  9)  ความเปนผูมีทักษะ
ทางภาษาที่ทําใหกาวสูความเปนนานาชาติ 10) ความเปนผูมีความออนนอมถอมตน ไมอวดรู ทั้งนี้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผูวิจัยใชคุณลักษณะความเปนนักวิจัยทั้ง 10  ประการของนักวิจัย  เปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทํา
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

4.1.3.3 ปจจัยดานสมรรถภาพการวิจัย  
สุพรรณี  สินโพธิ์ (2546), ธีรวัฒน  ฆะราช (2546),ประภารัตน  มีเหลือ(2540) และ

กาญจนา  ตระกูลวรกุล(2548) ไดใหความหมายของสมรรถภาพการวิจัยในลักษณะเดียวกัน  สรุปไดวา  หมายถึง
ความรู  ความสามารถ  ทักษะและเจตคติที่ควรมีของครูในการสรางความรูหรือคนควาหาความจริงที่เช่ือถือไดใน
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยซึ่งครอบคลุม 2 ดานคือ  ทักษะในการวิจัย และ     
จรรยานักวิจัย  ผูวิจัยเห็นวาสมรรถภาพการวิจัยของอาจารยเปนเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียน
การสอน  ซึ่งการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถภาพการวิจัยนั้นจําเปนตองมีการศึกษาถึงปจจัยที่ เกี่ยวของกับ          
การพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยของอาจารยทุกดาน  ทั้งดานที่เกี่ยวของกับตัวอาจารยโดยตรง  และดานที่เกี่ยวของ
กับบริบทรอบตัวอาจารย  รวมถึงตองมีการศึกษาถึงสมรรถภาพที่พึงประสงค  เพื่อผนวกแนวคิดตางๆ รวบรวม 
สังเคราะหเปนรายสมรรถภาพที่พึงประสงคอันจะเปนขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับอาจารยในการพัฒนา
สมรรถภาพการวิจัยของอาจารยตอไป   ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาสมรรถภาพการวิจัยเปนปจจัยปอนเขาที่
สําคัญตัวหนึ่ง  ที่จะเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถภาพการวิจัย เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาขอเสนอนโยบาย ซึ่งพบวา  นักวิจัย
สวนหนึ่งจะศึกษาระดับสมรรถภาพการวิจัยตามการรับรูของแตละบุคคลใชการวิเคราะหองคประกอบ               
ดังงานวิจัยของจารึก  อาจวารินทร (2528) ศึกษาการวิเคราะหตัวประกอบสมรรถภาพของนักวิจัยการศึกษา  โดย
สกัดองคประกอบที่สําคัญของสมรรถภาพการวิจัยของนักวิจัยทางการศึกษาได 8 องคประกอบ  แบงไดเปนสอง
กลุม คือ  ดานความสามารถในการทําวิจัยและลักษณะนิสัยที่เอื้อตอการทําวิจัย และผลการวิเคราะหองคประกอบ
ของ ประภารัตน มีเหลือ (2540)  เกี่ยวกับสมรรถภาพของครูนักวิจัย  พบวา  สมรรถภาพที่สําคัญมี  7 
องคประกอบ  ไดแก 1) ดานความรู  ความสามารถในระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย  2) ดานทักษะในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  3) ดานจรรยานักวิจัย  4) ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมของครู  5) ดานทักษะในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  6) ดานความสามารถในการประเมินผลการเรียนรูและการใชขอมูลขาวสารและ7) ดาน
ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู  นักวิจัยอีกสวนหนึ่งจะศึกษาความสัมพันธ  โดยมี       



ตัวแปรสมรรถภาพการวิจัยเปนตัวแปรตน ไดแก งานวิจัยของ สุชาดา ปภาพจน (2539)  ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การผลิตงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  โดยแบงตัวแปรสมรรถภาพการวิจัย
ออกเปน 2 ดานคือ  จิตอารมณและความรูความสามารถ  สําหรับงานวิจัยของ อาทิตยา  ชางสีสังข (2545)  วิจัย
เรื่องปจจัยที่สงผลตอผลิตภาพการวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  พบวา  สมรรถภาพการวิจัย  ประกอบดวยตัวแปร  การอานงานวิจัย  การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
วิจัย  การรับรูความสามารถของตนในการทําวิจัย  ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตรและลักษณะนิสัยที่เอื้อตอการทําวิจัย
สงผลตอผลิตภาพการวิจัย  และยังพบวานักวิจัยสวนหนึ่งมีการสรางเครื่องมือวัดสมรรถภาพการวิจัย ไดแก           
ดิเรก  สุขสุนัย(2547) ไดวัดความสามารถทางการวิจัยปฏิบัติการของครูครอบคลุมความสามารถทางการวิจัย
ปฏิบัติการ 7 ดาน  คือ 1) การคัดเลือก/การกําหนดปญหาวิจัย  2) การวิเคราะหสภาพปญหา/สาเหตุของปญหา/ การ
กําหนดปญหาวิจัย/วัตถุประสงคของการวิจัย 3) การกําหนดแผนเพื่อแกปญหา/พัฒนาผูเรียน 4) การเก็บรวบรวม
ขอมูล 5) การวิเคราะหขอมูล 6) การสรุปและอภิปรายผลและ7) การสะทอนความคิดและการเผยแพร การวิจัย     
ธีระวัฒน  ฆะราช (2546) ไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการระหวางครูนักวิจัยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการและความตอเนื่องทางการทําวิจัยแตกตางกัน  ไดวัดสมรรภาพการวิจัยปฏิบัติการของครูนักวิจัยโดย  
จําแนกสมรรถภาพการวิจัยออกเปน 1) ความรูความสามารถในระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย                  
2) สมรรถภาพดานจิตอารมณ 3) ความสามารถดานการพัฒนาการเรียนการสอน  คณะกรรมการวิจัยสาขา
มนุษยศาสตรและศิลปะศาสตร  ของโครงการบัณฑิตศึกษาของประเทศอังกฤษ (อางถึงใน ศจีมาศ  ขวัญเมือง, 
2548)  กําหนดสมรรถภาพการวิจัยไว  7 ประการไดแก  ทักษะและเทคนิควิจัย  สิ่งแวดลอมการวิจัย  การบริหาร
งานวิจัย  ประสิทธิภาพสวนบุคคล  ทักษะการสื่อสาร การสรางเครือขายและทีมวิจัยและประการสุดทาย  การ
วางแผนอาชีพ  โดยระบุรายละเอียดในการประเมินสมรรถภาพการวิจัยไวทั้งสิ้น 36  ขอ  ซึ่งมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพปจจุบันและครอบคลุมทุกตัวแปรในงานวิจัยของจารึก อาจวารินทร(2528) สุชาดา ประภาพจน 
(2539)  และอาทิตยา  ชางสีสังข (2545) โดยเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับทักษะการหาทุนสําหรับการวิจัยตลอดจนทักษะ
การทํางานเปนทีมวิจัยดวย  สวนงานวิจัยของกานดา  พูลลาภทวี (2523), และ สุพรรณี  สินโพธิ์ (2546) ไดศึกษา
สมรรถภาพครูนักวิจัย  พบวา  สมรรถภาพครูนักวิจัย  นั้นประกอบดวย 2  มิติหลัก ไดแก มิติดานสมรรถภาพ   
การวิจัย  และมิติดานจรรยานักวิจัย หรือดานจิตอารมณ  วันทนา  ชูชวย (2533), พีระวัฒน วงษพรม (2533),      
เยาวภา  เจริญบุญ(2537), สุนทร  เทียนงาม(2538), สุนันท  ปณฑุภา(2540),  และนลินี  วารี(2544)  พบวา 
องคประกอบรวมถึงปจจัยตางๆที่สงผลตอการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยของครู  ไดแก ผูบังคับบัญชาสงเสริม
และสนับสนุนในการทําวิจัย  การสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน  การมีแหลงคนควาขอมูลที่เหมาะสม  การมี
ความรูที่เหมาะสมในการทําวิจัย  การมีลักษณะและเจตคติของนักวิจัย  

4.1.2  ปจจัยดานทรัพยากรการทําวิจัย 
             ผลการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวา  การทํางานวิจัยนอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยที่
เกี่ยวกับนักวิจัยที่กลาวมาแลวขางตนยังพบวา มีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของอีก  ดังเชนงานวิจัยของสมใจ จิตพิทักษ 
(2532) ศึกษาปจจัยดานลักษณะหนวยงานพบวา  ตัวแปรขนาดของหนวยงาน  การสนับสนุนจากหนวยงาน ความ
เปนธรรมในการจัดสรรทุนวิจัย ความเห็นความสําคัญของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย  และการนําผลการวิจัยไป
ใชในการวางนโยบายการตัดสินใจในระดับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับผลิตภาพการวิจัย  สามารถอธิบาย



ความแปรปรวนของผลิตภาพการวิจัยได  สอดคลองกับการวิเคราะหการบริหารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลิตภาพ 
การวิจัยของวิทยาลัยครูกรณีศึกษาวิทยาลัยครูสุรินทรของ สัมมนา  รธนิธย (2536) ที่พบวา  ปจจัยดานสถาบัน
ไดแกการสนับสนุนทุนวิจัย  บรรยากาศทางวิชาการของสถาบัน  และผูบริหารสถาบันเปนปจจัยภายนอกที่
เกี่ยวกับผลิตภาพการวิจัย  งานวิจัยของ สุนันท  ปณทุพา (2540)  พบวาปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยไดแก  แหลง
คนควาขอมูล  เงินสนับสนุนการวิจัย  วัสดุอุปกรณการทําวิจัย  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน  เวลาที่ใช
ในการทําวิจัยและผลตอบแทนที่ไดรับมีอิทธิพลทางตรงในระดับต่ําตอผลิตภาพการวิจัย  แต อทิตยา  ชางสีสังข 
(2545)  ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอผลิตภาพการวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา  ปจจัยดานแหลงคนควาขอมูล  เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัย  อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทําวิจัย  การไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน  ผูบริหารและเพื่อนรวมงาน  เวลาสําหรับ
การทําวิจัยภาระงานที่เอื้อตอการทําวิจัย  และผลตอบแทนที่จะไดรับจากการทําวิจัยไมมีผลตอผลิตภาพการวิจัย  
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหปจจัยดานทรัพยากรการทําวิจัย  ดังนี้คือ งบประมาณการวิจัย  วัสดุ  
อุปกรณและเทคโนโลยีการทําวิจัย  และแหลงคนควาขอมูล  และขอเสนอรายละเอียดในแตละดานดังนี้ 

       4.1.2.1  งบประมาณการวิจัย 
       ศิโรจน  ผลพันธิน (2549) ไดสรุปรูปแบบการบริหารงบประมาณการวิจัยของ

สถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน  มีรูปแบบการบริหารทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอกสถาบัน  ดังนี้การบริหาร
ทุนวิจัยภายในดานการสนับสนุนการวิจัย  ไมมีขอจํากัดในดานจํานวนโครงการที่เสนอจํานวนงบประมาณที่ขอ  
และเวลาที่ใชในการดําเนินการวิจัย  ซึ่งแตละสถาบันมีเกณฑการพิจารณาเงินทุนและการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการวิจัย  โดยในบางสถาบันมีการสนับสนุนโครงการวิจัยที่เสนอในนามกลุมวิจัย  ดานการอนุมัติจํานวน
เงินแกนักวิจัย  แบงเปน 2 กลุม  คือกลุมที่สถาบันอนุมัติทุนวิจัยโดยไมจําแนกนักวิจัยรุนใหมหรือรุนเกา  แตใช
เกณฑประโยชนที่ไดรับจากโครงการวิจัยเปนหลักในการพิจารณาเงินทุน  กลุมที่สองกลุมนี้ไดรับทุนวิจัยไม
เทากัน  ดานการเบิกจาย  โดยสวนใหญมีการแบงการเบิกจาย 3 งวด  โดยนักวิจัยไดรับเงินงวดแรกในวันที่ลงนาม
ในสัญญาโครงการและไดรับงวดสุดทายในวันที่สงรายงานฉบับสมบูรณ  และดานการติดตามและประเมินผลได
กําหนดใหนักวิจัยสงรายงานความกาวหนาและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  และกําหนดมาตรการลงโทษเปน
ระดับตางๆสําหรับนักวิจัยที่ไมสงผลงานวิจัยหรือสงชากวากําหนด  สําหรับการบริหารทุนวิจัยภายนอก  มี
ลักษณะการบริหาร 2  รูปแบบ  คือรูปแบบหนวยบริหารงานวิจัย  ทําหนาที่เปนหนวยรวบรวมขอมูลนักวิจัยที่
ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  โดยคณะวิชาเปนผูติดตามและกํากับดูแลการใชเงินทุนและการสงผลงานวิจัย
ของนักวิจัยแกเจาของทุน  และรูปแบบหนวยงานบริหารงานวิจัย  ทําหนาที่เปนทั้งหนวยรวบรวมขอมูลและ
ติดตามผลการวิจัย  โดยทุกโครงการวิจัยที่ไดรับทุนภายนอก  นักวิจัยตองรายงานใหหนวยงานบริหารงานวิจัย
ทราบและสงรายงานความคืบหนาและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแกหนวยบริหารงานวิจัยของสถาบันดวย  ทั้งนี้  
สถาบันดําเนินการหักคาใชจายจากนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยภายนอกประมาณ 10 %- 15% เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
คาสาธารณูปโภคของสถาบัน  นอกจากนั้น วิจารณ  พานิช (2540)  มีความเห็นตอการจัดสรรทุนและการบริหาร
เงินวา การจัดสรรทุนควรใช  “ระบบคุณภาพ”  (merit  system) คือจัดใหตามคุณภาพและความสอดคลองกับ
นโยบายลําดับความสําคัญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะตองจัดสรรใหเพียงพอที่จะไดผลงานที่มีคุณภาพ  สวน
การบริหารเงิน  วิจารณ พานิช  เสนอใหหัวหนาโครงการวิจัยลงนามรับเงินทั้งหมดตามระเบียบราชการ  แตรับ



จริงเพียง  1/3  อีก  2/3  ลงนามใหคณะเก็บรักษาไวในบัญชีพิเศษ  (ซึ่งมีดอกเบี้ย)  เมื่อหัวหนาโครงการใชเงินงวด
แรกหมดจึงเขียนรายงานความกาวหนาขอเบิกเงิน  1/3  ถัดไป  ขอดีตอสวนรวม  2  ประการ คือ (1)  นักวิจัยรูสึก
วาจะตองถูกตรวจสอบการเอาเงินไปแลวไมทําวิจัยจึงลดลง  (2)  เงินที่ฝากไวที่คณะ  ซึ่งอยูในธนาคารเกิดดอกเบี้ย
สามารถนํามาใชเปนทุนวิจัยประเภทเรงดวนไดอีกเปนประโยชนตอผูที่ตองการเริ่มตนทําวิจัยโดยเร็ว ไมสามารถ
ขอจากงบประมาณแผนดินได  ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2549) ไดศึกษาอนาคตภาพการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปไดดานงบประมาณ
ประกอบดวย กําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการเพิ่มทุนสนับสนุนงานวิจัย  จัดสรรงบประมาณสงเสริมอาจารยใหม
เพื่อการวิจัย  ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณใหสอดคลองกับธรรมชาติงานวิจัยในแตละสาขาวิชาหรือแตละคณะ  
และการแสวงหาแหลงทุนบริจาคจากองคการภายนอกเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวทิยาลัย   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2550) เห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหเปนนักวิจัยอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยในการผลิตผลงาน  และนวัตกรรมอันเปน
พ้ืนฐานสําคัญที่นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ จึงมีโครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาปงบประมาณ 2550-2555 โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยใหแกอาจารยโดยเนนการสรางเสนทางนักวิจัยอาชีพของอาจารยต้ังแตระดับอาจารยรุนใหญ 
อาจารยรุนกลาง รวมถึงการสรางกลุมวิจัยเฉพาะทางในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จํานวนทุนอุดหนุนที่จัดสรร  ดังนี้  
1) ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก จาํนวนปละประมาณ 30 ทุน 2) ทุนวิจัยสําหรับทุนพัฒนาอาจารยรุนใหม จํานวน
ปละประมาณ 150 ทุน  3)  ทุนวิจัยสําหรับทุนพัฒนาอาจารยรุนกลาง จํานวนปละประมาณ 70 ทุน 4) ทุนพัฒนา
กลุมวิจัย จํานวนปละประมาณ 20 ทุน 5) ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact factor จํานวน 250 เรื่อง 6) 
ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือวารสารที่อยูในฐานสากล จํานวน 750 เรื่อง 7) นักศึกษาในระดับปริญญา
โทจํานวน 250 คน หรือ ปริญญาเอก 125 คน และโครงการทุนพัฒนาอาจารยนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Program) ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยสูการเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศโดยการผลิตนักวิชาการใหมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อรองรับการผลิต
บุคลากรระดับเชี่ยวชาญสูงเหลานี้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน ไดกาวมาถึงขั้นที่มี
ความตองการอาจารยที่ผานประสบการณวิจัยหลังปริญญาเอก หลายมหาวิทยาลัยระดับช้ันนําของประเทศกําลัง
พัฒนาตนเองสูทิศทางการสรางความเปนเลิศเพื่อเขาสูมหาวิทยาลัยระดับโลก (world-class universities) ซึ่งจะ
สงผลตอการยกระดับดานคุณภาพของอุดมศึกษาไทยโดยรวม โดยจัดสรรทุนวิจัยสําหรับทุนหลังปริญญาเอก 
จํานวนปละ 30 ทุน 
  สําหรับไทยเรานั้นสัดสวนคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ยังอยูในระดับที่ตํ่า
มาก คือประมาณรอยละ 5 – 6 ของคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของประเทศในขณะที่ประเทศเกาหลีมี
สัดสวนคาใชจายดังกลาวในภาคเอกชนสูงถึงรอยละ 84 และไตหวัน ซึ่งแมการวิจัยและพัฒนาจะอยูในมือรัฐเปน
สวนใหญ ก็ยังมีสัดสวนคาใชจายเพื่อการวิจัยในภาคเอกชนสูงถึงรอยละ 40 ของคาใชจายเพื่อการวิจัยทั้งหมด ซึ่ง
สภาพดังกลาวช้ีใหเห็นถึงสถานภาพของอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการ
ใชเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศเขามาผลิตตัวสินคาตาง ๆ โดยมุงหวังผลเชิงพาณิชยระยะสั้น ทําให
อุตสาหกรรมในประเทศมุงเนนแตเรื่องการนําเขาเทคโนโลยีและเครื่องจักร การหาวิธีเพิ่มหรือการริเริ่มนวัตกรรม



ที่แทจริง เมื่อประกอบกับมาตรการแทรกแซงและจูงใจจากทางรัฐที่ยังมีไมมากพอ  ก็ยิ่งทําใหกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนาในภาคเอกชนยิ่งขาดแรงกระตุนลงไปอีก สอดคลองกับพิเชฐ  (2546)  ไดศึกษาถึงสถานภาพงานวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา ในประเด็นทุนสนับสนุนการวิจัย  พบวาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาจาก 4 สวนสําคัญดังนี้ 1) งบประมาณแผนดิน แบงออกเปน สวนของงบประมาณประจําปที่เสนอผาน
การพิจารณาของทบวงมหาวิทยาลัยและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําโครงการวิจัยจากหนวยงานของรัฐอื่นๆ 
(รวมรัฐวิสาหกิจ) 2) การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานสนับสนุนการวิจัยประกอบดวย  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  แหลงสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
อื่นๆ เชน สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม  เปนตน  รวมถึงเงินกูและความรวมมือดานการวิจัยจากตางประเทศ เชน ธนาคารโลก ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB)ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC) การสนับสนุนเงินกูจาก
ตางประเทศซึ่งไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการวิจัยโดยตรง แตมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
สนับสนุนงานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการสรางขีดความสามารถดานวิชาการและการเรียนการสอน  ความรวมมือ
ดานการวิจัยจากตางประเทศ สวนใหญจะอยูในรูปของการแลกเปลี่ยนบุคลากรการทําโครงการวิจัยรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยของไทยกับตางประเทศรวมถึงการไดรับเงินสนับสนุนเพื่อทําวิจัยดวย 3) การสนับสนุน
งานวิจัยจากภาคเอกชน และ4) เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

สําหรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจากสํานักงบประมาณ  สํานักนายกรัฐมนตรี
ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  มีแผนงานการจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน  4  แผนงาน  
ดังนี้  1) แผนงานนโยบายและแผน 2) แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 3) แผนงานบริการวิชาการแกสังคมและ4) 
แผนงานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ในสวนงบประมาณสําหรับการวิจัยนั้นยังไมมีแผนงานวิจัยที่ชัดเจน  
จนกระทั่งในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  สํานักงบประมาณ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี  ไดกําหนดแผนงบประมาณรายจายใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มากยิ่งขึ้น  โดยไดจัดทําแผนงบประมาณรายจายเปน 3 แผนงบประมาณ  ดังนี้ 1)  แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  2) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม  และ 3) 
แผนงบประมาณสนับสนุนดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551  ที่สํานักงบประมาณไดจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ทั่วประเทศไทย จํานวน 40 แหง และภาพรวมทั้งประเทศ  โดยจําแนกเปนงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด  และ
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนทางดานการวิจัย  รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4    แสดงงบประมาณรายจายดานการวิจัยที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2551 

ที่ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 
จัดสรร
ทั้งหมด 

จัดสรร 
ดานการวิจัย รอยละ 

จัดสรร 
ทั้งหมด 

จัดสรร 
ดานการวิจัย รอยละ 

1 กาญจนบุรี 173,745,400 5,000,000 2.88 191,537,100 5,500,000 2.87 

2 กาฬสินธุ 109,426,600 5,000,000 4.57 151,731,400 5,500,000 3.62 

3 กําแพงเพชร 218,251,000 3,985,400 1.83 265,611,900 3,985,400 1.50 

4 จันทรเกษม 269,279,700 7,701,000 2.86 287,910,300 8,470,500 2.94 

5 ชัยภูมิ 78,010,600 2,000,000 2.56 121,979,300 2,200,000 1.80 

6 เชียงราย 218,060,000 4,000,000 1.83 255,605,900 5,934,300 2.32 

7 เชียงใหม 295,564,700 13,325,600 4.51 422,892,300 17,800,000 4.21 

8 เทพสตรี 223,107,600 5,000,000 2.24 231,366,300 5,500,000 2.38 

9 ธนบุรี 233,583,800 5,000,000 2.14 252,908,600 5,500,000 2.17 

10 นครปฐม 227,658,100 2,246,700 0.99 249,520,800 2,471,300 0.99 

11 นครราชสีมา 212,319,600 7,870,000 3.71 270,204,200 3,321,300 1.23 

12 นครศรีธรรมราช 202,545,800 6,900,600 3.41 212,802,300 7,590,600 3.57 

13 นครสวรรค 254,945,200 5,745,600 2.25 268,753,300 6,320,100 2.35 

14 บานสมเด็จเจาพระยา 272,819,000 5,685,200 2.08 292,045,100 6,253,800 2.14 

15 บุรีรัมย 179,494,300 0 0.00 185,229,000 2,000,000 1.08 

16 พระนคร 299,930,400 5,000,000 1.67 340,429,600 5,000,000 1.47 

17 พระนครศรีอยุธยา 148,278,700 5,000,000 3.37 186,992,400 5,500,000 2.94 

18 พิบูลสงคราม 249,089,700 5,150,300 2.07 298,755,500 5,665,500 1.90 

19 เพชรบุรี 228,428,100 5,348,000 2.34 256,006,900 5,862,000 2.29 

20 วไลยอลงกรณ 248,466,300 5,334,000 2.15 267,330,000 5,897,200 2.21 

21 เพชรบูรณ 177,676,500 5,756,300 3.24 244,292,800 6,315,300 2.59 

22 ภูเก็ต 201,514,100 5,000,000 2.48 257,780,600 6,000,000 2.33 

23 มหาสารคาม 292,000,000 7,794,000 2.67 337,930,600 8,573,400 2.54 

24 ยะลา 250,596,600 5,000,000 2.00 259,845,600 6,142,200 2.36 

25 ราชนครินทร 161,869,600 5,000,000 3.09 204,716,900 5,538,500 2.71 

  6,244,255,500 155,431,500 2.49 7,289,080,100 167,927,100 2.30 



ตารางที่   4   แสดงงบประมาณรายจายดานการวิจัยที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                     ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551   (ตอ)   

        

ที่ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 
จัดสรร 
ทั้งหมด 

จัดสรร 
ดานการวิจัย 

รอย
ละ 

จัดสรร 
ทั้งหมด 

จัดสรร 
ดานการวิจัย รอยละ 

26 รอยเอ็ด 95,520,200 3,230,000 3.38 128,700,600 3,553,000 2.76 

27 รําไพพรรณี 217,042,700 5,381,000 2.48 218,650,100 6,457,200 2.95 

28 เลย 196,155,800 5,000,000 2.55 222,917,700 300,000 0.13 

29 ลําปาง 216,672,800 5,977,800 2.76 271,460,800 6,575,500 2.42 

30 ศรีสะเกษ 92,202,600 2,000,000 2.17 133,172,200 2,200,000 1.65 

31 สกลนคร 223,873,700 4,111,700 1.84 244,684,400 7,881,300 3.22 

32 สงขลา 302,078,600 5,000,000 1.66 307,497,900 6,300,600 2.05 

33 สวนดุสิต 422,647,100 7,650,000 1.81 501,210,100 14,000,000 2.79 

34 สวนสุนันทา 320,871,800 5,000,000 1.56 359,540,600 5,500,000 1.53 

35 สุราษฎรธานี 189,913,700 3,080,400 1.62 260,611,200 5,000,000 1.92 

36 สุรินทร 208,173,900 5,310,000 2.55 219,249,100 5,841,000 2.66 

37 หมูบานจอมบึง 193,846,200 8,711,500 4.49 181,542,800 10,000,000 5.51 

38 อุดรธานี 234,217,900 5,000,000 2.13 276,831,900 5,500,000 1.99 

39 อุตรดิตถ 327,211,600 2,615,000 0.80 338,217,800 5,620,200 1.66 

40 อุบลราชธานี 221,369,900 8,000,000 3.61 251,643,200 8,000,000 3.18 

  รวม 3,461,798,500 76,067,400 2.20 3,915,930,400 92,728,800 2.37 

    8,888,459,900 209,910,100 2.36 10,230,109,100 241,570,200 2.36 
 

ที่มา  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 สํานักงบประมาณ   
         สํานักนายกรัฐมนตรี 

  

 จากตาราง  พบวา  งบประมาณรายจายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550  รวมทั้งสิ้น 8,888,49,900 บาท จัดสรรในดานการวิจัย 
จํานวน 209,910,100 บาท คิดเปนรอยละ 2.36    สําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหงทั่วประเทศ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน  10,230,109,100  บาท  โดย
ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวน  241,570,200  บาท คิดเปนรอละ  2.36   
 



ตารางที่  5  คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ระหวางป 2544-2548  
    Gross Domestic  Expenditure  on R&D of  Thailand between  2001-2005 
 
                                                รายการ                                                   2544               2546            2548 

1 คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนา (ลานบาท) 11,065 15,499 16,667 

 1.1   จากการลงทุนภาคเอกชน (ลานบาท) 3,532 5,820 7,592 

 1.2 จากแหลงงบประมาณแผนดิน(ลานบาท) 6,250 7365 7,735 

 1.3 จากแหลงอื่นๆ (ตางประเทศ,เอกชนไมคากําไร,ไมระบุ) 1,283 2,314 1,340 
            

2 สัดสวนของขอ 1.1 : 1.2 0.6 : 1 0.8 : 1 0.9 : 1 
            

3 งบประมาณแผนดินทั้งหมด (ลานบาท) 910,000 999,900 1,250,000 
            

4) งบประมาณแผนดินเพื่อการวิจัย / งบประมาณแผนดินทั้งหมด (%) 0.68     0.74     0.62 
            

5) คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน 4,009 6,805    7,268 

 (รัฐวิสาหกิจ)  (ลานบาท)    
            

6) คาใชจายทางการวิจัยเพื่อพัฒนาที่ดําเนินการโดยภาคอุดมศึกษา 1,950 4,804 6,380 

 (รวมทั้งของรัฐและเอกชน) (ลานบาท)    
            

7) ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (ลานบาท) 5,123,418 5,930,362 7,087,660 
            

8) GERD / GDP (%) 0.22 0.26 0.24 
            
 
ที่มา : คาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจําป 2550  สํานักงานคณะกรรมการ 
          วิจัยแหงชาติ, 2550   

 
 
 
 



จากตารางผูวิจัยขอสรุปรายงานในป พ.ศ.2548  ดังนี้  ประเทศไทยมีคาใชจายทางการวิจัยและ
พัฒนา  จํานวนทั้งสิ้น 16,666.78  ลานบาท  คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดคิดเปนรอยละ 0.24 ของ
ผลผลิตรวมในประเทศ (GDP)  ทั้งนี้เปนงบประมาณแผนดินในการวิจัยและพัฒนา  จํานวน 7,735,.14  ลานบาท  
หรือรอยละ 0.62 ของงบประมาณรายจายประจําป 2548 
 
ตารางที่  6  คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนา  จําแนกตามหนวยดําเนินการและแหลงทุน 
                  R&D  expenditure  classified  by  sector  of performance and source of funds 

   หนวย :  บาท 

หนวยดําเนินการ 
แหลงทุน 

รวม 
งบประมาณแผนดิน อื่น ๆ 

       รัฐบาล 2,777,631,051 81,602,188 2,859,233,239 

  16.67% 0.49% 17.16% 

       อุดมศึกษา 4,345,185,574 2,035,331,075 6,380,516,649 

  26.07% 12.21% 38.28% 

       รัฐวิสาหกิจ 505,900,203 83,616,264 589,516,467 

  3.04% 0.50% 3.54% 

       ภาคเอกชน 0 6,678,776,676 6,678,776,676 

  0.00% 40.07% 40.07% 

       เอกชนไมคากําไร 106,425,978 52,310,655 158,736,633 

  0.64% 0.31% 0.95% 

รวม 
7,735,142,806 8,931,636,858 16,666,779,664 

46.41% 53.59% 100.00% 

 
จากตารางที่  6  คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ในป 2548 จําแนกตาม            

หนวยดําเนินการ  พบวา คาใชจายของภาคเอกชนมีมากที่สุด 6,678.78  ลานบาท  หรือรอยละ 40.0  รองลงมาคือ  
ภาคอุดมศึกษา 6,380.51  ลานบาท  หรือรอยละ 38.3  และภาครัฐบาล  2,857.23  ลานบาท  หรือรอยละ 17.2  เมื่อ
จําแนกตามแหลงทุนแลว  พบวา  ภาคเอกชนเปนแหลงที่ใหทุนมากที่สุด 7,592.20  ลานบาท  หรือรอยละ 45.5  
รองลงมาเปนภาครัฐบาล 5,246.09 ลานบาท หรือรอยละ 31.5  และภาคอุดมศึกษา 2,487.92  ลานบาท หรือรอยละ 
14.9  สวนคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนา  จําแนกตามแหลงทุน (Source  of  funs)  และแหลงอื่น  พบวาไดจาก
งบประมาณแผนดินรอยละ  46.4  และจากแหลงอื่นๆ  รอยละ 53.6  

 
 
 



4.1.2.2  วัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยีการวิจัย 
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  จัดไดวาเปนปจจัยที่โดดเดนมากในชวงสองทศวรรษนี้  ทํา

ใหการพัฒนาทางดานการวิจัยเจริญรุดหนาและใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางคุมคา  การพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยภายใตกระแสโลกาภิวัตน ที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางไรพรมแดน สงผลใหการดําเนินงานดานการวิจัย
ประสบความสําเร็จตอบสนองตอการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา ไมวาจะนําวัสดุ  อุปกรณ
และเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบสาระสนเทศทางดานการวิจัย  ทําใหสามารถนํามาใช
บริหารและจัดการงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการและคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนรูจักพัฒนาและนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชสงเสริมการจัดการเรียน 
การสอนและการวิจัย ดังที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) (2550)  ไดกําหนดตัวบงช้ีเกี่ยวกับการ
วิจัย  โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  โดยสถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน  เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนดไว  ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย   การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก
นักวิจัยและทีมวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมือ
อุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม   

4.1.2.3 แหลงคนควาขอมูล 
งานวิจัยของถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข(2549) ไดใหขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หองสมุดซึ่งเปนแหลงศึกษาคนควาการวิจัยวา ควรเพิ่มศักยภาพหองสมุดใหคณาจารยและนักศึกษาเขาถึง
หองสมุด  พัฒนาบทบาทของหองสมุดใหเปนศูนยการเรียนรูมากกวาเปนแคหองสมุดหรือศูนยขอมูล ทั้งนี้ควร
วางมาตรการวัดคุณภาพและปริมาณการใชฐานขอมูลประเภทตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัย  ใหมีหนวยงานเฉพาะที่
ดูแลทั้งระบบฐานขอมูลและมีหนวยงานติดตอประชาสัมพันธทําการตลาด   สรางเครือขายระบบฐานขอมูลใน 
เชิงรุก  นําเสนอขอมูลและผลงานวิจัยตางๆไปยังหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งสอดคลอง
กับจรัส  สุวรรณเวลา (2543) ไดกลาวถึงนโยบายในการสงเสริมการวิจัยวา มหาวิทยาลัยควรจัดการและมีกลไกใน
การปรับปรุงในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยดังนี้1) ขอมูล ศูนยเอกสารที่เปนพื้นฐานในการวิจัย 2) 
หองสมุดเพื่อการวิจัย 3) การจัดการเรื่องเครื่องมอือุปกรณเพื่อการวิจัย 4) รางวัลและทุนวิจัย 5) การพัฒนาบุคลากร
ดานวิจัย 6) การประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงานวิจัย  สวนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการที่จะใหเกิดการวิจัย เพิ่ม
ปริมาณ หรือปรับปรุงคุณภาพของ งานวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น การมีแตความคิดความหวังหรือความตั้งใจคงจะ
ไมพอ จะตองมีสิ่งจําเปนพื้นฐานที่เปนปจจัยสําคัญรองรับอยูจึงจะเกิดการพัฒนาไดจริง นอกจากนโยบายระบบ 
กําลังคน และทุนแลว สิ่งจําเปนพื้นฐานเพื่อพัฒนาการวิจัยยังมีฐานขอมูล ทั้งขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิใน
รูปของหองสมุด ศูนยเอกสารและศูนยขอมูลตางๆ หองปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณตางๆ และบริการ
คอมพิวเตอร 
  นอกจากแหลงขอมูลดังที่ไดกลาวขางตนแลว  ในปจจุบันพบการคนควาขอมูลเพื่อใชอางอิง  
หรือใชประกอบการเขียนรายงานการวิจัยนั้นไมไดยุงยากและลําบากเทากับอดีตที่เคยผานมา  เนื่องจากปจจุบัน
หนวยงานตางๆไดนําเทคโนโลยีเขามาใชในการรวบรวมขอมูลหรือจัดทําแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อ



ประโยชนในการวิจัย  เชน  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2550) ไดจัดพิมพหนังสือเรื่อง  แหลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนในการวิจัย  ไดรวบรวมแหลงขอมูลในประเทศไทยที่นําเสนอในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกสที่มีประโยชนโดยตรงตอการศึกษาคนควาวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเปนการเผยแพร  แบงปนความรูเรื่อง
แหลงขอมูลอันสูงดวยคุณคาที่มีพรอมใหบริการตอผูใชอยางหลากหลายและลึกซึ้งในปจจุบัน ในหนังสือเลมนี้ได
เรียงขอมูลตามลักษณะของการเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) โดยใชที่อยูบนเว็บไซต (URL) เปนหลักในการ
จัดเรียงขอมูล  ซึ่งผูวิจัยเห็นวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูที่สนใจในการทําวิจัยและเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูอานงานวิจัยเลมนี้  ผูวิจัยจึงขอนําเสนอแหลงขอมูลที่ผูวิจัยใชคนควาในงานวิจัยเลมนี้ใหทราบดังนี้ 
 

ที่อยูเว็บไซต  (URL) รายละเอียดสําคัญ 

http://161.200.145.7/dcmsth/main.nsp?view=DCMS ฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม 

 หอสมุดกลาง  สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

http://agserver.kku.ac.th/ ฐานขอมูลงานวิจัย  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/ ThaiLIS Digital Collection เปนโครงการหนึ่งของ ThaiLIS ให 

 บริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ  

http://grad.tu.ac.th ฐานขอมูลรวบรวมผลงานวิจัยและบทคัดยอวิทยานิพนธ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

http://gs.kku.ac.th/tpub ฐานขอมูลเผยแพรผลงาน วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

http://ird.wu.ac.th/source_fundv.2.htm ฐานขอมูลแหลงทุนวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 วลัยลักษณ 

http://library.cmu.ac.th/data_elec.php ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php ฐานขอมูล CMU e-Theses สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

http://library.kku.ac.th/ ฐานขอมูลสํานักวิทยบริการ  สํานักหอสมุดและทรัพยากร 

 การเรียนรู  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

http://library.nu.ac.th/ ฐานขอมูลหองสมุด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

http://portal.nso.go.th/otherWS-world-context-root/index.jsp ฐานขอมูลสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

http://reg.mfu.ac.th/research/project/name.html ฐานขอมูลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

http://uc.thailis.or.th/ ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะ 

 วิทยานิพนธและรายงานวิจัย ที่มีใหบริการในหองสมุด 

 

มหาวิทยาลัยตางๆทั่วประเทศไทย ภายใตโครงการพัฒนา
เครือขายหองสมุดในประเทศไทย(Thailis) ของ สกอ. 

http://www.car.chula.ac.th/curef%2Ddb/ ฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



http://www.grad.mahidol.ac.th/share/thesis/index.php?lang=th ฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหิดล 

http://www.lib.ku.ac.th/html/page.php?page=main ฐานขอมูลสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

http://thaiedresearch.org/ ฐานขอมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

http://www.thairesearch.in.th/ ฐานขอมูลวิจัยไทย  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 

 คอมพิวเตอรแหงชาติ(ศสท.)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

  และเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช) 
 
 

4.2  การบริหารงานวิจัย  
  การบริหารงานวิจัย  เปนวิธีการสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดงานวิจัยที่ดีสรางศักยภาพนักวิจัยและ
เปนองคประกอบที่จะทําใหงานวิจัยประสบความสําเร็จตามนโยบายและเปาหมายนับเปนหนทางหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถาบันและนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ดีแกประเทศอยางตอเนื่องกันไป จรัส  สุวรรณเวลาและคณะ( 2534) ไดใหทัศนะไววา  การบริหาร
งานวิจัยมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  การกําหนดทิศทาง การจัดลําดับความสําคัญ  การ
จัดสรรทรัพยากร  การปรับระเบียบและระบบ  ตลอดจนการดําเนนิการและจัดการตางๆ  มีสวนในการทําวิจัยหรือ
พัฒนาการวิจัยกาวหนาไปตามเปาหมาย  หรือทําใหหยุดชะงัก  หรือแมแตถอยหลัง  การบริหารงานวิจัย  
จําเปนตองมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการบริหารโดยทั่วไปอยูไมนอยเพราะการบริหารงานวิจัยเปนการบริหาร
วิชาการ  ซึ่งตองอาศัยกําลังความคิดของแตละบุคคลเปนหลัก  การบริหารจะตองเอื้อใหผูวิจัยแตละคนสามารถใช
ความคิดไดโดยอิสระ มีโอกาสสรางสรรคได  การทํางานภายในกรอบหรือกฏเกณฑตางๆ  ซึ่งเปนกรอบที่กระชับ
เทาใด  ก็มีผลใหความสามารถที่จะผลิตผลงานมีนอยลงเทานั้น  ขณะเดียวกันการวิจัยก็จําเปนตองมีแรงกระตุนชัก
นําและดูแลจึงจะไดผลดี   โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาคุณภาพของผลงานวิจัย  
   วิจารณ  พานิช (2540)  ไดนําเสนอแนวคิดการบริหารงานวิจัยจากประสบการณ  โดยกลาววาการ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ การบริหารเพื่อสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการชื่นชมที่
ผลงาน  ไมใชช่ืนชมวัตถุหรือตัวเงิน  ที่มาในรูปของเครื่องมือวิจัยและทุนวิจัย  วิธีปฏิบัติดังกลาวจะเปนเครื่องมือ
สรางวัฒนธรรม  “คาของคนอยูที่ผลของงาน”  โดยหากจะใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตผลงานวิจัยไดอยางแทจริง
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงโครงสรางอยางมากมาย  เนื่องจากสภาพการวิจัยในประเทศลา
หลัง  ซึ่งเปนเครื่องบอกวา เรามีวัฒนธรรมที่ขัดขวางความกาวหนาของการวิจัยอยูมาก  หากจะสงเสริมการวิจัยให
ไดผลจริงจัง ก็ตองทําความเขาใจและแกไขปญหาเชิงวัฒนธรรมใหได โดยจะตองเริ่มตนแกไขปญหาของระบบ
การวิจัยโครงสรางในสถาบันอุดมศึกษาเสียกอน  สวนวัฒนธรรมการวิจัยที่ควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและ
พัฒนา (วิจารณ  พานิช,  2539) ไดแก 1) วัฒนธรรมผูผลิต – ผูบริโภค  2) วัฒนธรรมผูนํา – ผูตาม 3) วัฒนธรรม
คุณภาพ – ปริมาณ  4) วัฒนธรรมเสรีภาพ  2  แบบ 5) วัฒนธรรมความเหมือน – ความแตกตางหลากหลาย 6) 
วัฒนธรรมความสัมพันธแบบใหม 7) วัฒนธรรมสอน – เรียนรู – สรางองคความรู  8) วัฒนธรรมอํานาจ – การ
เรียนรู  9) วัฒนธรรมความรูสําเร็จรูป – กระบวนการเรียนรู  10) วัฒนธรรมความคิดสรางสรรค 11)  วัฒนธรรม
ยุทธวิธีการทํางานเดี่ยวและทีม 12) วัฒนธรรมมองใกลใจแคบใฝตํ่า – มองไกลใจกวางใฝสูง 13) วัฒนธรรมงาน



ประจํา – งานพัฒนา 14) วัฒนธรรมงานวิจัยเทียม – วิจัยแท ในดานการติดตามและประเมินผลจะตองควบคูไปกับ
การใหคุณใหโทษ  จึงจะมีผลในทางปฏิบัติ  ถือเปนหลักการบริหาร  ดังนั้นหัวหนาโครงการที่ผลการติดตาม
ประเมินผลดีก็ควรไดรับการตอบแทนที่ดี  สวนหัวหนาโครงการที่ไดรับเงินไปแลว  งานไมคืบหนาควรไดรับการ
ชวยเหลือในชั้นแรกและไดรับการลงโทษไมจัดสรรทุนวิจัยใหอีกในชั้นหลัง นอกจากนั้น วิจารณ  พานิช ยังเนน
การสรางความเปน “ประชาคมวิจัย” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  คณะหรือภาควิชา  ความเปนประชาคมวิจัยเกิดขึ้น
เมื่อมีคนจํานวนหนึ่งมีเปาประสงครวมกันจัดใหมีการพบปะเพื่อรวมมือกันหรือสงเสริมกันใหบรรลุวัตถุประสงค
นั้นมีความเอื้ออาทรตอกัน  รวมมือกันตั้งเปาหมายกําหนดแผนงาน  รวมรับรูความกาวหนาของงาน  ชวยกันให
ความเห็นเพื่อปรับปรุงงานหรือแกปญหาและรวมกันยินดีเพื่อความกาวหนา  หรือประสบความสําเร็จ  ในทัศนะ
ของรัตนา  เพ็ชรอุไร  (2542)  ไดเสนอวิธีการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีประสิทธิภาพโดยขึ้นอยู
กับปจจัยดังตอไปนี้ 1) นโยบายดานการวิจัยที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย 2) แหลงเงินทุนวิจัย 3) ศักยภาพในการวิจัย 
4) หนวยงานกลางที่เปนกลไกในการบริหารงานวิจัย 5) กลยุทธในการบริหารงานวิจัย 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2546) ไดเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม โดยในประเด็นการบริหารงานวิจัย ไดเสนอยุทธศาสตรดังนี้ 1) จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย  กําหนดวงเงินสมทบการวิจัยใหกับคณาจารย/หนวยงานที่สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกได  
และเปนโครงการที่มีประโยชน 2) สรางความรวมมือระหวางสถาบันเปน Consortium  โครงการวิจัยขนาดใหญ  
และระยะยาวที่มีผลตอการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ  และเปนความตองการของประเทศ 3) สรางนักวิจัย
รุนใหมจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  ใหนักศึกษารวมในโครงการวิจัย 4) สราง
มาตรการแรงจูงใจบุคลากรในการทํางานวิจัย  เชน  ใหผลงานวิจัยเปนองคประกอบในการประเมินผลงาน 5) 
กําหนดวงเงินสนับสนุนการวิจัยของสถาบันเปนสัดสวนกับงบประมาณดําเนินการตอป 6) สรางวาระการวิจัยของ
สถาบันทั้งระยะสั้น  และระยะยาว เพื่อใหคณาจารยไดใชเปนแนวทางในการสรางโครงการวิจัย 7) จัดทํา
ฐานขอมูลผลการวิจัยของสถาบันเพื่อเปนแหลงคนควาอางอิง 8) จัดตั้งหนวยงานประสานงานการวิจัย  การจัด
สิทธิบัตร  การติดตามผลการวิจัย  การจายคาตอบแทนตางๆ แกนักวิจัยและแสวงหาแหลงทุนวิจัย  เปนหนวยงาน
กลางที่รับงานวิจัยตางๆ เชน ศูนยบริการ  Uni search ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําหนดการวิจัยเปนภารกิจของ
อาจารยอยางเปนรูปธรรม 
          ศิโรจน  ผลพันธิน(2548)  ไดทําการศึกษารูปแบบการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา พบวา 
การบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตางประสบปญหาที่มีสภาพคลายคลึงกัน น่ันคือนโยบายการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษายังขาดความชัดเจนในทิศทาง  ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศนอย  การ
บริหารดานทรัพยากรบุคคล มีการขาดแคลนนักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยเฉพาะนักวิจัยที่สามารถทํา
วิจัยในระดับลึก ดานงบประมาณไดรับการจัดสรรจากรัฐอยางไมเพียงพอ  การจัดสรรงบประมาณมีความลาชา  
ยุงยาก  และไมทันตอความตองการในการนําไปใชประโยชน  ดานอุปกรณเครื่องมือการวิจัยไมเพียงพอ จาก
ผลการวิจัยไดเสนอรูปแบบการบริหารงานวิจัยในอนาคต  ดังนี้ 1) ดานนโยบาย รัฐควรสงเสริมสนับสนุนการทํา
วิจัยทุกประเภท สนับสนุนความเชื่อมโยงของระบบวิจัยใหมากกวาปจจุบัน  ควรจัดทําแผนแมบทการวิจัย
ระดับอุดมศึกษา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบายใหสถาบันมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเฉพาะ
ทาง 2) ดานการจัดรูปองคกร  ควรผสมผสานระหวางรูปแบบเครือขายกับรูปแบบยืดหยุน  มีสายบังคับบัญชาที่สั้น  



เนนความคลองตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 3) ดานทรัพยากรบุคคล ควรสรางและพัฒนาทั้งนักวิจัยที่มี
ตําแหนงอาจารย  เจาหนาที่ที่มีตําแหนงนักวิจัย  และนักศึกษาในบัณฑิตศึกษา 4) ดานงบประมาณ  ควรใชระบบ
คุณธรรม  เอื้ออํานวยความสะดวกตอการทําวิจัย  โดยเนนผลลัพธที่ไดจากผลงานวิจัยเปนหลัก 5) ดานคุณภาพ
งานวิจัย ควรใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมหรือใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหมากขึ้น  ควรมีหนวยงาน
จัดการดูแลทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากผลงานวิจัย 6) ดานความเชื่อมโยงของระบบวิจัย  ควรมีการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยเฉพาะทาง จัดตั้งหนวยงานเชื่อมโยงองคความรูสูสังคม 7) ดานความรวมมือทางวิจัย  ควรทําวิจัยแบบ
คณะวิจัยในรูปแบบเครือขายวิจัย  ใหเครือขายวิจัยใชทรัพยากรวิจัยรวมกันใหมากที่สุด ผลการศึกษาในครั้งนี้
สอดคลองกับผลการวิจัย เรื่องบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อรองรับการเขาสูทศวรรษที่ 21 โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2543)  ไดระบุวา
ศักยภาพ 7 ดานที่สําคัญ  ที่จะนํามหาวิทยาลัยใหมีบทบาทในเรื่องการสอน  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไดอยางสมบูรณตองประกอบดวย1) คุณภาพของอาจารย 2) หลักสูตรที่
เหมาะสม 3) คุณภาพของการวิจัย 4) ความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 5) การประกันคุณภาพ 6) ความคุมคาของ
การลงทุน 7) ความเสมอภาคในการศึกษา โดยองคประกอบศักยภาพดานคุณภาพของการวิจัย  มีตัวบงช้ีดังนี้ คือ 
ตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับในประเทศและตางประเทศ  เปนประโยชนตอสังคม เชนแกไขปญหาเศรษฐกิจ
และสังคม  สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงและพัฒนาตอไปได 
 

4.3 ปจจัยดานนโยบายและแผนงานระดับประเทศ  ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัยใน   
ระดับอุดมศึกษา   

งานวิจัยในครั้งนี้   ผู วิจัยได วิ เคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดานนโยบายและแผนงาน
ระดับประเทศ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในระดับอุดมศึกษา  ผูวิจัยเห็นวานโยบายและแผนงาน
ในระดับประเทศมีผลกระทบโดยภาพรวมตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา
นโยบายและแผนงานระดับประเทศ  ดังนี้ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
2) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)  3) แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.
2551-2555)  4) รางพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.....  5) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552 6) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2564) ซึ่งขอเสนอ
รายละเอียดในแตละดาน  ดังนี้ 

4.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  มีแนวทางการ

พัฒนาบนพื้นฐานของการให  “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  โดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
ขณะเดียวกันไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อปรับตัวและแสวงหาประโยชน
อยางรูเทาทันโลกาภิวัฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย  
เปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สําคัญไดแก  
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน  โดยใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย  จิตใจ  ความรูความสามารถ  
ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมไทย  โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย



ของคนไทยเปน 10 ป  พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของกําลังคนทั้งหมด  และ
เพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและการพัฒนาเปน 10 คนตอประชากร 10,000  คน  พรอมทั้งลดปญหา
อาชญากรรมลงรอยละ 10  และกําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป  ควบคูกับลดอัตราเพิ่ม
ของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดใน 5 อันดับแรก  คือ หัวใจ  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หลอดเลือดสมอง  
และมะเร็งนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว  

4.3.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)   
  สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (2550) ไดจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ (พ.ศ.2551-2553)” เพื่อมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหนวยงานวิจัยตางๆ ของประเทศ
และใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจําป  ตามมติคณะรัฐมนตรีระหวางปงบประมาณ 2551-2553 โดยสอดคลองกับสถานการณของประเทศ  บน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค  รวมทั้งความตองการของพื้นที่โดย
คํานึงถึงศักยภาพของประเทศ  ในขณะเดียวกันไดคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550-2554) 
  นโยบายการวิจัยของชาติระหวาง พ.ศ. 2551-2553  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลอง
กับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ควบคูกับการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ  เพื่อนําไปสู
การพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม  ทั้งนี้  กรอบการดําเนินงานวิจัยจะเนน
งานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยชาติ(พ.ศ.2551-2553)  โดยมีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปน
ของการวิจัย  ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  ในขณะที่
งบประมาณการวิจัยกระจายไปยังหนวยงานตางๆ รวมทั้งภูมิภาค  อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการวิจัยและ
พัฒนา  การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง  การพัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกันซึ่งการดําเนินยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ(พ.ศ.2551-2553)  จะตองมีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยมีการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ  ดังนั้นนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)  จะเปนพื้นฐาน        
เชิงนโยบายที่เช่ือมโยงกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาวตอไป  วิสัยทัศนการวิจัยของชาติ    
(พ.ศ. 2551-2553) คือ  “ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ  เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน”  โดยมีการกําหนด
พันธกิจการวิจัยของชาติ(พ.ศ.2551-2553)  คือ  “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให
สูงขึ้นและสรางฐานความรูที่มีคุณคา  เพื่อสามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม  รวมทั้งตอยอด       
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม”    ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ไดแก  ยุทธศาสตรที่ 1  การ
สรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  โดยมีเปาประสงคการวิจัย  คือ  เสริมสรางองค
ความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  ซึ่งครอบคลุม
การสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง  รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและการบริการซึ่งครอบคลุมถึงการทองเที่ยว  การพัฒนาดานพลังงาน  โลจิสติกส และเทคโนโลยี



สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง  ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบาน  โดยดําเนินการพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  โดยมี
เปาประสงคการวิจัยคือ  สรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางสังคม  มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วัฒนธรรม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  
ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  การสรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม  
ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน  
นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  ผูดอยโอกาส  ผูพิการ  และผูสูงอายุ  และการเสริมสรางความ
มั่นคงของประเทศ  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและ
ทรัพยากรบุคคล  โดยมีเปาประสงคการวิจัย  คือ  พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและการพึ่งพา
ตนเอง  โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวิทยาการตางๆ มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูและตอยอดภูมิปญญาของประเทศเพื่อพัฒนาสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  ตลอดจน
เสริมสร างศักยภาพการวิจั ยของประเทศ   ยุทธศาสตรการวิจั ยที่  4   การเสริมสร างและพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยมีเปาประสงคการวิจัย  คือ พัฒนาองคความรูและฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ  โดย
ทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม  มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  โดยการมี
สวนรวมของประชาชนและสังคม  รวมทั้งการสรางองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ํา  และภัย
ธรรมชาติ  ยุทธศาสตรการวิจัยที่   5    การบริหารจัดการความรู  ผลงานวิจัย  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของ
ประเทศสูการใชประโยชนดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม  โดยมีเปาประสงคการวิจัย  คือพัฒนาระบบและกลไก         
การบริหารจัดการความรูของประเทศอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  มุงเนนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการดานการวิจัยของประเทศ 
 ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตรนี้ สามารถนํามาสรางความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติในการพัฒนาประเทศได  โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดกําหนดวิธีการปรับแตงยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติใหเขากับยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศโดยปรับแตงในรายละเอียดสาระ(Fine Tune)  เพื่อใหมี
การติดตามการดําเนินการวิจัยในระยะยาวได  แมวายุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศไดถูกปรับตามนโยบาย
รัฐบาลไปแลวก็ตาม หนวยงานวิจัยที่นํางบประมาณแผนดินไปใชในการทําวิจัย  ก็ยังคงมีขอมูลในการวิจัยและใน
ฐานขอมูลที่ไดทําไวกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เพื่อการติดตามและวางแผนยุทธศาสตรการวิจัย
ของประเทศตอไปไดอยางตอเนื่อง โดยนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ(พ.ศ.2551-2553) มีการ
ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยทุธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศรวม  25  กลยุทธการวิจัย  และ 88  แผนงานวิจัย 
 4.3.3 แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555) 
  แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555) ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่
เขมแข็ง  สนับสนุนภาคการผลิต  และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน  ขณะเดียวกันยังมี



วัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคสวนตางๆซึ่งจะสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรม  นักธุรกิจ  นักวิจัย  ระบบการศึกษา  ระบบเศรษฐกิจและประชาชนทั่วไป 
  เปาหมายของแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555)  กําหนดไววาภายในป 
พ.ศ. 2555  ประเทศไทยจะบรรลุเปาหมาย  3 ประการ  ดังนี้  เปาหมายที่ 1  รอยละ 35  ของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  เปาหมายที่ 2  มีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางภาคธุรกิจ  
สถาบันการศึกษา  การวิจัยและการเรียนการสอน  เปาหมายที่ 3 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยในดานบุคลากรวิจัยและพัฒนา  และสิทธิบัตรที่จัดทําโดย International  Institute for Management 
Development (IMD)  อยูในตําแหนงไมตํ่ากวาจดุกึ่งกลาง 
  สําหรับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555)  
นั้น จะดําเนินการโดย ยุทธศาสตร ที่ 1 เพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต  มี 4  แผนงาน
ดังนี้  1) สรางชองทางความรวมมือในการเขาถึงมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 2) 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบันรวมทั้งกฎหมายและแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 3) พัฒนาระบบคุณภาพ  4) เสริมสรางความรูความเขาใจในทรัพยสินทางปญญา  วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ยุทธศาสตรที่  2  สรางความเขมแข็งของแหลงผลิตความรู  มี  3  แผนงาน  ดังนี้  1) 
พัฒนาศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางใหเขมแข็งและทํางานตรงกับความตองการของภาคการผลิต 2) สรางกลไกการ
ถายทอดความรูระดับสูงระหวางภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา  3)  พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองที่มี
การผลิตและบริการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีทักษะในการประดิษฐคิดคน  ยุทธศาสตรที่ 3  สรางความ
เช่ือมโยงระหวางแหลงผลิตความรู  ผูใชความรู  และการพัฒนาการเรียนการสอน  มี  2  แผนงาน  ดังนี้ 1)  จัดตั้ง
กลไกขับเคลื่อนแผนแมบทโครงสรางทรัพยสินทางปญญา  2)  พัฒนาเครือขายนวัตกรรมอุตสาหกรรมกลุมยอย 
 4.3.4  พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551 
 พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551  มีเหตุผลในการ
ประกาศใช  คือ โดยที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมบน
ฐานความรูและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  แตประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางเปนระบบ  มีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  และขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหประชาชนคนไทยคิดอยางเปน
ตรรกะและมีเหตุผล  และสรางระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  มีความรอบรูและมี
ความสามารถโดยไมตองพึ่งพาผลิตภัณฑ  อุปกรณและเทคโนโลยีจากตางประเทศเกินความจําเปน  รวมทั้งมี
องคกรที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานระหวางสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและ
ตางประเทศ  และเพื่อสรางกลุมสถาบันเครือขายในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีองค
ความรูใหมในการแกไขปญหาดานการผลิตและบริการของประทศ  
  จากการวิเคราะหพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551 จะเห็น
ไดวา มีหลักการสําคัญคือ วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนสิ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากการปลูกฝงความคิดแบบวิทยาศาสตรจะชวยให



คนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและการคิดแบบวิทยาศาสตรจะชวยใหคนไทยมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความมีเหตุผลและการคิดแบบวิทยาศาสตรจะชวยใหสามารถหาวิธีแกปญหาไดตรงจุด
และมีประสิทธิภาพ  ขณะที่ประเทศไทยยังขาดกลไกสําคัญที่สงเสริมใหคนไทยคิดและทําบนพื้นฐานของตรรกะ
และเหตุผล  ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและสะสมองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันสมัยจะ
ชวยใหประเทศสามารถปรับตัวเตรียมปองกันผลกระทบทางลบจากกระแสโลกาภิวัฒนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถบริหารหารจัดการและพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญาโดยไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศมากเกินความจําเปน   
 พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551  ไดระบุไวชัดเจนตาม
มาตรา 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวทางดําเนินการที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา 
คือ  ...การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โดยเฉพาะกําลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา  นักวิจัย  รวมทั้งผูสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปน  ใหมี
ปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศและดําเนินการใหมีการใชกําลังคนดังกลาวเกิด
ประโยชนสูงสุด  สงเสริมใหสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนรวมมือสรางเครือขายการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการวิจัยพ้ืนฐาน  การวิจัยประยุกต  และการ
วิจัยเชิงทดลองในสาขาตางๆ  รวมทั้งผลักดันใหมีการนําผลการวิจัยและพัฒนาไปสรางเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  
ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของประเทศ  คุณภาพชีวิตของประชาชนและประโยชนสาธารณอยางอื่น  
สงเสริมใหสถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา  หรือนักวิจัยขอรับความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  สนับสนุนใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนเปนเลิศทาง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหเกิดสังคมฐานความรูและการพัฒนาชุมชนและประเทศอยางเหมาะสมและมีความสมดุล 
 ผูวิจัยเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนมี
แผนงานการวิจัยเพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน  ตองตระหนักและเห็นความสําคัญของประโยชนที่
จะนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมีระบบ  มีประสิทธิภาพ  และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว  และสรางสังคมฐานความรู อันนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและเปนสังคมอุดมปญญา  ใหมีการ
เรงรัดการพัฒนาวิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจัดใหมีนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษายึดถือใน
การดําเนินงานสงเสริม  พัฒนา  และนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.   สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด  
 ในการนําเสนอสภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งเปนกรณีศึกษาตามวัตถุประสงค 
ของการวิจัย  มุงหมายใหผูศึกษาทราบถึงสภาพและบริบททั่วไป  เพื่อเปนพื้นฐานการคิดควบคูไปกับการวิจัย    
เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ดังรายละเอียดที่นําเสนอ ตอไปนี้ 
 

  5.1 ท่ีต้ังและประวัติความเปนมา 
   

 

     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ต้ังอยูบริเวณทุงปะเลขที่ 113   
หมูที่ 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด   
เปนจังหวัดที่ต้ังอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 961ไร  1 งาน  30 ตารางวา  ซึ่งอยู
บนเสนทางสายรอยเอ็ด – โพนทอง  ก.ม.ที่ 26 

       ภาพที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด          

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปน 1 ใน 5 โครงการสถาบันราชภัฏเพิ่มในระยะแรกของสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ  ในระหวางปงบประมาณ  2540 –2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่     
29 เมษายน 2540 การจัดตั้งสถาบันราชภัฏรอยเอ็ดกลาวไดวาเปนการจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดที่อยูในเกณฑของการ
เลือกจังหวัดที่ต้ังสถาบันราชภัฏใหมครบทุกเกณฑที่กําหนดไวคือ 1) เปนจังหวัดที่มีประชากรมาก สถาบันราชภัฏ
ที่ต้ังขึ้นใหม ควรใหบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหครอบคลุมประชาชนในจังหวัดใกลเคียงประมาณ  1  
ลานคน 2) เปนจังหวัดที่มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษามาก  โดยเฉพาะจํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตละปตองไมตํ่ากวา 2,500 คน 3) เปนจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาเชนไม
เปนที่ต้ังของสถาบัน อุดมศึกษาในสังกัดหนวยงานอื่น หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีอยูไมสามารถใหบริการทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเพียงพอ 4) เปนจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางแหงการทองเที่ยว
และอุตสาหกรรมซึ่งตองพึ่งแรงงานที่มีทักษะและการฝกอบรมมาเปนอยางดี 5) เปนจังหวัดที่มีความพรอมทั้งดาน
ที่ดินเพื่อการกอสราง และไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในจังหวัดเปนอยางดีโดยที่ดินที่ใชเพื่อการกอสราง  
ควรมีพ้ืนที่ไมตํ่ากวา 500 ไร   

    ในการดําเนินการจัดตั้งนั้นไดดําเนินการเตรียมการมาตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยผูวาราชการ
จังหวัดรอยเอ็ด (นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์) แตงตั้งคณะกรรมการหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด  อธิการ
วิทยาลัยครูบุรีรัมย (ผศ.ดร.ปราโมทย  เบญจกาญจน) แตงตั้งกรรมการรวมในการจัดหาที่ดินจัดตั้งสถาบันและแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดหาที่ดินสําหรับกอสรางสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด ตอมาเมื่อ พ.ศ.2540 คณะกรรมการจัดตั้งสถาบัน
ราชภัฏรอยเอ็ด (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ) แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และกรรมการดําเนินงานจัดตั้ง
สถาบันราชภัฏ กระทั่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ฯพณฯ  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ และคณะรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ(นายสุรพร ดนัยต้ังตระกูล)ลงมติเห็นชอบ โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มตามที่สํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ เสนอผานกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 แหงใหแลวเสร็จในปงบประมาณ  2542  ดังนั้น
คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด(สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ)จึงแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง



สถาบันราชภัฏใหมเพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตการศึกษาของสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในป พ.ศ.2544 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ฯพณฯพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร มีมติอนุมัติรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันราชภัฏตามที่สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เสนอผานกระทรวงศึกษาธิการ  และ วันที่ 20 กรกฎาคม  2544 
สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด  ไดตราเปนพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งลงใน  ราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 
20 กรกฎาคม 2544 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดถือวาวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย เฉลย ภูมิพันธุ ดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด  และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯแตงตั้ง ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย ดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด  ตอมา
ไดโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ลงใน ราชกิจจานุเบกษา เลม  121 ตอน
พิเศษ 23  ก ลงวันที่   14  มิถุนายน 2547   จึงยกฐานะจากสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
และมีสภาพเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนอิสระของตนเองมี
ความคลองตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  มีปรัชญาวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น  แหลงความรูตลอดชีวิต" "Source of Knowledge for a Lifetime"   วิสัยทัศน  (Vision) คือ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการมุงสูความเปนเลิศ  โดยใชรูปแบบ LERT  
model” สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประกอบดวย สําน้ําเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด
และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด” สีขาว หมายถึงความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สีทอง หมายถึง  ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา  พันธกิจ (Mission) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่ที่จะดําเนินการ 7 ประการไดแก 1) ดานการผลิต
บัณฑิต เปนภารกิจในการผลิตกําลังคนทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ในสาขาที่
สอดคลองกับความตองการกําลังคนเพื่อพัฒนาประเทศโดยเนนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปรับปรุงหลักสูตร 
ใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมบัณฑิตใหมีความสามารถในดานภาษา 
ตางประเทศ และคอมพิวเตอร สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่น ที่เปนของรัฐและ
เอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและตางประเทศ 2) ดานการวิจัย สงเสริมการวิจัยที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาทองถิ่นและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยโดย
เนนการพัฒนานักวิจัยเฉพาะทาง พัฒนาระบบงานวิจัย ใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานองคกร  ทรัพยากร  และ
โครงสรางการดําเนินงาน สนับสนุนใหใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ  การเรียนการสอน การ
พัฒนาสถาบันและการพัฒนาทองถิ่น 3) ดานการบริการวิชาการ พัฒนาการบริการใหมีความหลากหลายโดยเนน
คุณภาพชีวิต พัฒนาองคกรบริการวิชาการใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงเสริมใหมีการจัด
หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองตอสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น 4)ดานการปรับปรุง
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตใหดํา เนินภารกิจในการ
พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่ เอื้อประโยชนและเหมาะสมกับทองถิ่น  สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใชในการปฏิรูปการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการศึกษา สงเสริมใหมีการวิเคราะหวิจัย  
องคความรู  ดานทองถิ่น  สงเสริมความรวมมือระหวางทองถิ่น สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันกับองคกร 



ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  และสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่น
เห็นคุณคาและรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม  รูจักนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการดํารงชีวิตอยาง ชาญ
ฉลาด 5) ดานการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น และความเปนสถาบันครอบครัว เพื่อการอนุรักษสงเสริมและ
เผยแพรสงเสริมสนับสนุนใหใชมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบในการอนุรักษและสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเปนหลักและแนวทางในการดํารงชีวิต     
6)  ดานการผลิตครูและสงวิทยฐานะครู  สงเสริมการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น ความ
ตองการทางการศึกษาและขาดแคลนครูในระดับตางๆ ปฏิรูปการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการ
สรรหาบุคลากรเขาศึกษาเพื่อใหไดคนดี  คนเกงเขามาเปนครู สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่นในการผลิต
และสงเสริมวิทยฐานะครู สงเสริมการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี             
โดยมุงเนนการแกปญหาการศึกษาในทองถิ่น  ตลอดจนสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต  การใชและ
การอบรมครู 7)  ดานบริหาร เรงสรรหาและพัฒนาบุคลากรฝายผูสอน ฝายสนับสนุนการสอนและการบริหารใหมี
ความพรอมตอการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พัฒนาและสนับสนุนการบริหารของสถาบันใหเปนระบบที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พัฒนาอาคาร สถานที่ ของมหาวิทยาลัยใหมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับ          
การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบุคลากรใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการสรรหา คัดเลือก            
การโอนยายหมุนเวียน การใหผลตอบแทน 
  ในปการศึกษา 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดทําการผลิตบัณฑิต ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและ
ดานสังคมศาสตร โดยแบงหนวยงานจัดการศึกษาดังนี้ 1) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 2)  วิทยาลัยการศึกษา 
3) วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร 4)  วิทยาลัยการจัดการ 5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6) บัณฑิตวิทยาลัย         
การจัดการศึกษาไดทําการสอนทั้งระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  โดยในระดับปริญญาตรี  มีสาขาวิชา
ที่เปดสอนทั้งสิ้น 21 สาขาวิชา ดังนี้  1) ภาษาอังกฤษ 2) วิทยาศาสตรทั่วไป 3)  คอมพิวเตอรศึกษา  4) คณิตศาสตร 
5) ภาษาไทย 6) ดนตรีศึกษา 7)คอมพิวเตอรธุรกิจ  8) เทคโนโลยีการเกษตร 9)  อิเล็กทรอนิกส 10) วิทยาการ
คอมพิวเตอร11)  วิทยาศาสตรการกีฬา  12) รัฐประศาสนศาสตร  13) พัฒนาชุมชน  14)  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  
15) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 16)  การจัดการทั่วไป  17)  บรหิารธุรกิจ   18) นิติศาสตร  19) การปฐมวัย ใน
ระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา  ดังนี้ 1) การบริหารการศึกษา  2) ยุทธศาสตรการพัฒนา และรัฐประศาสนสาสตร 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 15 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน  พนักงานราชการ จํานวน  21 คน อาจารยประจําตามสัญญาจาง จํานวน 28  
คน เจาหนาที่ตามสัญญาจาง  จํานวน  80  คน   รวม 170  คน  (มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด, 2550)   

     

 5.2 บทบาทและพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดขณะที่เปน สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด  ซึ่งมุงผลิตบัณฑิตหลากหลาย

สาขาวิชา  เพิ่มศักยภาพในการรับใชและพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ความในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของสถาบัน
ราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงค 6 ประการคือ 1) การใหการศึกษาวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง 2)ทําการวิจัย 3) ใหการบริการวิชาการแกสังคม 4) ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 5) ทํานุ



บํารุงศิลปวัฒนธรรม 6) ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู (ชํานาญ  รอดเหตุภัย, จิรัฐิ  เจริญราษฎร, นิกิจ  พลายชุม
และละเอีด  วัฒนไพศาล, 2549) แมในปจจุบันจะไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดแลวก็
ตามแตภารกิจหนาที่นี้ยังสืบทอดตอเนื่องมา    ดังกําหนดในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
พุทธศักราช  2547  วา  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชู ภูมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยาง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทํา
การสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และในมาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม 
มาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึก
ในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนใน
ทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการ
ผลิตบัณฑิตของประเทศ 3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นละของชาติ  4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นให
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม 5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ 
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  8) ศึกษา วิจัย 
สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น(ราชกิจจานุเบกษา, 2547)  

ในดานการวิจัยนั้น ถือเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดซึ่งดําเนินไปพรอมกับภารกิจ
อื่นของสถาบัน ดังที่ปรัชญา   เวสารัชช  (2546)  กลาววา  เสนทางสูอนาคตที่ดีของประเทศเสนทางหนึ่งที่สําคัญ
คือ  การเรงพัฒนาฐานความรูดวยการวิจัย  โดยมีมหาวิทยาลัยเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  และเนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงความรูของประเทศ  มีหนาที่รวบรวม  ผลิตและถายทอดความรูใหแกสังคม  การทํา
วิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคมจึงถือเปนพันธกิจตามบทบาทหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา 
(สุธรรม   อารีกุล  และคณะ,  2540)   โดยมีเปาหมายในการวิจัยคนควาเพื่อหาความจริงที่เปนประโยชนตอสังคม  
การคนหาแนวทาง  รูปแบบหรือวิธีการในการปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้น  เปนวิธีการสรางฐานความรู   เปนการ
บุกเบิกหาความรูใหม และการคนควา หาความรูความจริงในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยวิธีการที่เปนที่ยอมรับ
ในทางวิชาการ  เพื่อนํามาดําเนินการสอนหรือการเผยแพรวิทยาการ   โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ผลการวิจัยซึ่งสามารถ
สงผลตอการกระตุน  สงเสริมเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศได    ซึ่งสอดคลองกับ   



จรัส  สุวรรณเวลา  (2545)  กลาววา  การวิจัยในประเทศไทยใชไดหลายบทบาท  ทั้งการสรางความรูใหม  สราง
คุณลักษณะของคน  โดยเฉพาะการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต  สรางความสามารถในการจัดการ
ความรู  ตลอดจนเปนเครื่องมือในการศึกษา  สรางพลัง  (empowerment)  และเปนเครื่องยนตขับเคลื่อนการ
แขงขัน  เพราะในปจจุบันวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก   ความสามารถในการหาความรูเพิ่ม  จึงเปน
ความสามารถหลักของบัณฑิต  นอกจากนี้บัณฑิตตองรูหลักของกระบวนการวิจัยเพื่อจะไดสามารถใช
วิจารณญาณแยกแยะขอมูลหรือขอกลาวอางตางๆ วาไดมาถูกตองตามกระบวนการหรือไม  การวิจัยจึงเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําใหมีความสมบูรณในตนเอง เปนการรวมทุกดานของความเปนบัณฑิตไว 
(จรัส   สุวรรณเวลา,  2540) 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2544)  กลาวถึงการวิจัยในมหาวิทยาลัยวา  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปน
แหลงวิทยาการขั้นสูงของประเทศ   มีบทบาทสําคัญในการสราง หรือจัดเตรียมความรูใหแกสังคม  โดยเฉพาะการ
สรางคนที่มีคุณภาพ   กระบวนการที่จะนํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางวิชาการไดหนทางหนึ่งคือ การวิจัย  
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศ จึงตองมีการสรางองคความรูใหมใหแกประเทศและ
วงวิชาการอยูเสมอ  จะอยูนิ่งเฉยไมได  มหาวิทยาลัยควรเปนแหลงผลิตงานวิจัยครอบคลุมดานตาง ๆ ใหมากที่สุด  
เปนแหลงผลิตและสรางสรรคองคความรูในสาขาวิทยาการตาง ๆ  มุงเนนในการนําทรัพยากรมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในความจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู    อีกทั้งนํามาใชใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น  เพื่อให
ทองถิ่นที่มหาวิทยาลัยต้ังอยูไดรับประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออมอีกดวย  
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจึงไดสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรดําเนินการวิจัยมาอยาง
ตอเนื่อง  งบประมาณที่ใชในการทําวิจัยสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน  ซึ่งตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547-
2551 ไดรับงบประมาณเพื่อการวิจัย ดังนี้  ป 2547  จํานวน 824,838  บาท ป 2548 จํานวน 1,532,000  บาท ป 2549  
จํานวน  2,340,000 บาท  ป  2550  จํานวน  2,230,000  บาท  และป 2551  จํานวน   3,553,000 บาท  ทั้งนี้  ต้ังแตป 
พ.ศ. 2547 – 2550  สามารถผลิตงานวิจัย  ไดดังนี้  ป 2547  จํานวน  6    เรื่อง  ป 2548   จํานวน  7  เรื่อง  ป 2549  
จํานวน  9  เรื่อง  ป 2550  จํานวน  11  เรื่อง  รวมทั้งสิ้น 33  เรื่อง  แตพบวา ต้ังแตป พ.ศ. 2547  เปนตนมา  
ผลงานวิจัยที่ผลิตออกมา  ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติเพียง  3   เรื่อง (ศูนยวิจัยและพัฒนา,2550)  ซึ่งผลจากการ
ดําเนินการวิจัยจะสงผลถึงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งตอง
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดการวิจัย ซึ่งผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดในปงบประมาณ พ.ศ.  2548 – 2550  ดานการวิจัย ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว  ซึ่งบริษัท 
ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (2548) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ  สรุปผลดําเนินงานคา
คะแนนที่ได ในปงบประมาณ 2548  ดังนี้  1) รอยละของจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจําทุกระดับ  1.0000  2)  สัดสวนของจํานวนเงินดานการวิจัยทั้งหมดตองบประมาณ
ดานการวิจัยที่ไดรับการจัดสรร 5.0000  3) ไดรับจํานวนผลงานวิจัยที่การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  1.0000  
4) รอยละของจํานวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ  5.0000  5)       
รอยละของจํานวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนนําเสนอผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 5.0000   
 สวนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  2549 – 2551  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหสํานักงานรับรอง



มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง  
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สรุปรายละเอียดตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ตาม
มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ไดดังนี้   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวน 5 
ตัวช้ีวัด  ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูในระดับดี (คาคะแนนที่ได  4.21)   เมื่อพิจารณารายละเอียดตาม
ตัวช้ีวัด  พบวา  ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  คือ  1) รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยภายในและภายนอกตออาจารยประจํา (คาคะแนนที่ได 5.0000 )  2) รอยละของอาจารยประจําที่นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา  (คาคะแนนที่ได 5.0000)   ผลการปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง 
จํานวน  3  ตัวช้ีวัด  คือ 1) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา  (คาคะแนนที่ได 1.000)  2) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา 
(คาคะแนนที่ได 2.1830)  และ 3)  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา (คาคะแนนที่ได 1.000)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวน 4 ตัวช้ีวัด  ผลการปฏิบัติ
ราชการในภาพรวมอยูในระดับดี (คาคะแนนที่ได  4.10)   เมื่อพิจารณารายละเอียดตามตัวช้ีวัด  พบวา  ผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดีมาก จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  คือ  1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา  
(คาคะแนนที่ได 5.0000 )  2)รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยภายในและภายนอกตออาจารยประจํา 
(คาคะแนนที่ได 5.0000 )  ผลการปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง จํานวน  2  ตัวช้ีวัด  คือ 1) รอยละของ
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  (คาคะแนนที่ได 
1.000)  2) รอยละของอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา (คาคะแนนที่ได 1.000 )               
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวน 3 ตัวช้ีวัด  ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูใน
ระดับดี (คาคะแนนที่ได  4.2750) เมื่อพิจารณารายละเอียดตามตัวช้ีวัด  พบวา ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก 
จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  คือ  1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (คาคะแนนที่ได 5.0000 )  2)รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา            
(คาคะแนนที่ได 5.0000 )  ผลการปฏิบัติราชการในระดับพอใช จํานวน  1  ตัวช้ีวัด  คือ  รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา     
และนักวิจัยประจํา  (คาคะแนนที่ได 2.8289)   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีผลการดําเนินงานอยูในระดับตองปรับปรุง จํานวน  3 ตัวช้ีวัด  คือ 1) 
ดานรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 2) 
รอยละของอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา   และ 3)  จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  นั่นแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดยังไม
สามารถจะผลิตผลงานวิจัยที่มี คุณภาพไดตามมาตรฐาน หรือผลงานวิจัยไมเปนที่ยอมรับของสังคม    ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานการศึกษาวิจัยของคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2540) เรื่อง อุดมศึกษาไทย : 
วิกฤติและทางออก ที่ระบุถึงปญหาวิกฤตดานผลงานวิจัยวาสวนใหญไมไดมาตรฐาน  ไมครบวงจร ไมเพียง
พอที่จะใชประโยชนได ปญหาดานนักวิจัย พบวา คณาจารยจํานวนมาก (รอยละ 74) ไมมีโอกาสทําวิจัย  นักวิจัย
ช้ันดีมีนอยไมถึงรอยละ 2  ของคณาจารยทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษา  

 



6.  องคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย  
 จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน โดยเฉพาะในหัวขอที่ 2 คือเรื่อง ความสําคัญ 
บทบาทและพันธกิจดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหัวขอยอยประกอบดวย 1) ความเปนผูนําดานการวิจัย  
2)บทบาทและทิศทางดานการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย 3) พันธกิจดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา และ
หัวขอที่ 3 เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมีหัวขอยอยประกอบดวย 1) ปจจัยที่สงผล
ตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 2)  การบริหารงานวิจัย 3) ปจจัยดานนโยบายสวนกลางที่สงผลกระทบตอการ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งพิจารณา
ตามแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายดังกลาวในหัวขอที่ 1 จําแนกองคประกอบหลักออกเปนสองสวน คือ สวนที่เปน
วัตถุประสงคของนโยบาย (policy objective) ประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค และสวนที่เปน
แนวทางของนโยบาย (policy means) ประกอบดวย  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  มาตรการ  กลไกสูการ
ปฏิบัติ และกลไกการประเมินผล  ดังแสดงใหเห็นในภาพที่  10   

องคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  10  องคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

วิสัยทัศน (vision) 

พันธกิจ (mission) 

วัตถุประสงค (objective) 

ยุทธศาสตรดาน
นโยบายและการ
วางแผนการวิจัย 

ยุทธศาสตรดาน
การจัดองคกร      

การวิจัย 

ยุทธศาสตรดาน
การบริหาร

บุคลากรการวิจัย 

ยุทธศาสตรดาน
การบริหาร

ทรัพยากรการวิจัย 

ยุทธศาสตรดาน
การบริหาร

คุณภาพการวิจัย 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 

มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ 

กลไกสู 
การปฏิบัติ 

กลไกสู 
การปฏิบัติ 

กลไกสู 
การปฏิบัติ 

กลไกสู 
การปฏิบัติ 

กลไกสู 
การปฏิบัติ 

กลไก         
การประเมินผล 

กลไก         
การประเมินผล 

กลไก         
การประเมินผล 

กลไก         
การประเมินผล 

กลไก         
การประเมินผล 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด        

ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม (  participatory  policy  research) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําราง 
ตรวจสอบและจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ทั้งสวน  
ที่เปนวัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางของนโยบาย  

ดังไดกลาวถึงทัศนะของ  Kaufman (1972)  และ Banghart & Trull (1973) ในบทที่ 2 ถึงแนวคิด
ที่วา  การวางแผนมิไดเปนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ที่มุงจะยึดถือแตขอมูลสารสนเทศเทานั้น แตการวางแผนเปน
กระบวนการทางสังคม โครงสรางและพฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น คานิยม (values)   
จะมีบทบาทและมีอิทธิพลตอการวางแผนดวย ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ วิโรจน สารรัตนะ  (2550) ที่วาใน    
การสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาในขั้นตอนแรกเพื่อกําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบคําถาม 2 คําถาม 
คือ วัตถุประสงคของนโยบายที่คาดหวังใหเกิดขึ้นคืออะไร และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นควรทําอะไรและ
อยางไร นั้น หากมีเทคนิคเชิงปริมาณใด ๆ ที่สามารถนํามาใชเพื่อการสังเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดดีและ
นาเชื่อถือก็อาจใชเทคนิควิธีนั้นได แตก็เห็นวา การกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายนั้นมีคานิยม (value) หรือแนวคิด 
(concept) ของบุคคลมาเกี่ยวของดวย ประกอบกับหลักการบริหารปจจุบันที่เนนการตัดสินใจรวม (shared 
decision making) จึงมีขอเสนอแนะวา หากจะจัดใหมีกิจกรรมใดๆ ที่จะเปนการระดมสมองของผูเกี่ยวของหรือผูมี
สวนไดสวนเสียที่หลากหลายมารวมกันกําหนดดวย โดยอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ เหลานั้น นาจะทําใหได
ขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดรับการยอมรับและเปนไปไดเปนเบื้องตน   

จากแนวคิดดังที่กลาวมานั้น ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใช กําหนดเปนรูปแบบวิธีดําเนินการวิจัยในครั้ง
นี้  โดยไดกําหนดใหการจัดทํารางขอเสนอนโยบายหลังจากการศึกษาบริบท ในขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการโดย 
“ผูวิจัยและตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสีย” รวมกันสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาบริบทแหลงตาง ๆ เพื่อ
จัดทําเปนรางขอเสนอนโยบายขึ้น แทนการสังเคราะหโดย “ผูวิจัย” เพียงลําพัง ถือวา วิธีดําเนินการวิจัยของผูวิจัย
ในครั้งนี้ ไดคํานึงถึง “หลักการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย” และ “อิทธิพลของคานิยมและแนวคิดของ
บุคคลตอโอกาสในการยอมรับของขอเสนอนโยบาย” มากขึ้น ถือเปนพัฒนาการของวิธีดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย
ที่กาวหนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง  ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

1.  ขั้นตอนการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ไดแบงการวิจัยออกเปน  2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการศึกษาบริบทเพื่อจัดทําราง

ขอเสนอเชิงนโยบายโดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษาพหุกรณี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ระยะที่ 2  เปนการตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย โดยการประชุมผูทรงคุณวุฒิ  การสนทนา
กลุมเปาหมาย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในแตละระยะมีขั้นตอนการวิจัย  ดังนี้ 

 
 



1.1  ระยะท่ี 1   การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย 
       ใชระเบียบวิธีวิจัยประเภทตางๆ  เพื่อใหมีแหลงขอมูลในการจัดทํารางนโยบายหลากหลาย

แหลงตามหลักการสามเสา (triangulation approach) ซึ่งเนนลักษณะขอมูลหลายแหลง (multiple data sources) 
และขอมูลที่ไดรับจากผลการวิจัยแตละประเภทไดนําไปใชในการจัดทําเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายอยางเทาเทียม
กัน (equivalent status desige)  ตามแนวคิดวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม(Mixed  Methodology) (Majchrzak, 1984      
อางถึงในวิโรจน  สารรัตนะ 2548)  โดยดําเนินการวิจัย 3 วิธีการในลักษณะดําเนินการเปนคูขนานกัน (parallel)  
ดังนี้ 

  1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary  Research)   เพื่อศึกษาปจจัยดานนโยบายและแผนงาน
ระดับประเทศจากแหลงตาง ๆ  ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  แลว
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา  (content  analysis and synthesis) โดยยึดหลักความสอดคลอง
ของขอมูล 

2  การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน (institutional  survey  study)   เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัย   
ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัย  การบริหารงานวิจัยและขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด  

3  การศึกษาพหุกรณี (Multi-case study)  เพื่อศึกษากลยุทธการวิจัย  ทิศทางการวิจัยและ 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เปนกรณีศึกษาในประเทศ 4  แหง  ในตางประเทศ  2  แหง   

  ผลจากการศึกษาบริบทดวยการวิจัยเอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจ  และการศึกษาพหุกรณี 
ดังกลาวขางตนผูวิจัยนํามาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational  seminar) รวมกันระหวางผูวิจัย  
ผูเช่ียวชาญ  และตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

1.2  ระยะท่ี 2   การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย    
           การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด  มีวิธีดําเนินการวิจัย  2 วิธี  ดังนี้ 
1  การประชุมผูทรงคุณวุฒิ   
2  การสนทนากลุมเปาหมาย  
ผลการตรวจสอบดวยการประชุมผูทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุมเปาหมายดังกลาวขางตน 

จะนํามาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนขอเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด  โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) รวมกันระหวางผูวิจัย  ผูเช่ียวชาญ และตัวแทนผู
มีสวนไดเสียอีกครั้งหนึ่ง  ขั้นตอนการวิจัยดังกลาวขางตน  แสดงดังภาพที่  11 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่  11  ขั้นตอนการวิจัย 

 

จากภาพที่  9  เห็นไดวากระบวนการวิจัยประกอบดวย  2  ระยะ ระยะแรก เปนการศึกษาบริบทที่จะ
ชวยใหผูวิจัยไดสารสนเทศจากการวิจัยเอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจ และการศึกษาพหุกรณี ที่จะนําไปใชในการ
จัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางผูวิจัย ผูเช่ียวชาญ และผูมีสวนได   
สวนเสีย สําหรับระยะที่ 2 เปนการตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบายโดยการประชุมผูทรงคุณวุฒิและการสนทนา
กลุมเปาหมาย  หลังจากการตรวจสอบ ผูวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันกับผูเช่ียวชาญ และผูมีสวนได     
สวนเสียอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อสรุปเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด  ดังมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยในแตละระยะ  ดังนี้ 

                                                          

วิจัยเชิงสํารวจ 
เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัย ปจจัยที่
สงผลตอการทําวิจัย  การบริหาร
งานวิจัย และขอเสนอแนวทาง   
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

การศึกษาพหุกรณ ี
มหาวิทยาลัยในประเทศ 4 แหง คือ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยตางประเทศ  2 แหง
คือ 

1  Washington State University 
2  University of Maryland 

 

การประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ 

การสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ
โดยผูวิจัย 
ผูเชี่ยวชาญ 
และ ผูมีสวน
ไดสวนเสียเพื่อ 
การจัดทําราง         
ขอเสนอ           

เชิงนโยบาย 

การสนทนา
กลุมเปาหมาย 

 
ผลการวิจัย 

ระยะท่ี 1 
การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย 

ระยะท่ี 2 
การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

 
การวิจัยเอกสาร 

เพื่อศึกษาปจจัยดานนโยบายและ
แผนงานระดับประเทศที่มี

ผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด 

นําสรุปผลการวิจัยในระยะที่ 1 ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก และ
การสนทนากลุมดวย โดยคํานึงถึง   “โอกาสในการปฏิบัติ”  ในแง
ความเปนไปได (feasible)  และการยอมรับ (acceptable) - 
Majchrzak  (1984) 

การสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการ
โดยผูวิจัย 
ผูเชี่ยวชาญ

และผูมีสวนได
สวนเสียเพื่อ
จัดทําขอเสนอ     
เชิงนโยบาย 



2.  รายละเอียดของการดําเนินการวิจัย 
 

ระยะท่ี 1   การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย 
 1. การวิจัยเอกสาร  (Documentary  Research)   เพื่อศึกษาปจจัยดานนโยบายและแผนงาน

ระดับประเทศ  ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยทําการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ไดแก 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)           
2)  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)   3) แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา      
(พ.ศ.2551-2555)  4) พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551  5) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552  6) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-
2564)  ขอมูลจาก internet  แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา (content  analysis and synthesis) 
โดยยึดหลักความสอดคลองของขอมูล 
       2. การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน (institutional  survey  study)  เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัย  ปจจัยที่
สงผลตอการทําวิจัย  การบริหารงานวิจัยและขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย  2  วิธี  คือ การสํารวจความคิดเห็นและการสนทนากลุมเปาหมาย   แตละวิธี  
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1.1 การสํารวจความคิดเห็น  มีวิธีดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
1.1.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย  

     ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใชในการสํารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ใชวิธีการ
เลือกแบบเจาะจงจากประชากรที่ใชศึกษาทั้งหมดคืออาจารย จํานวน  90  คน  ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของ
กลุมเปาหมายที่จะใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  โดยการติดตอดวยตนเองและชี้แจงตอที่ประชุม
อาจารยเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย 

             2.1.2    เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
          เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง

ขึ้น โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นําเสนอในบทที่  2  ทั้งสวนที่เปนหลักการ  
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัย  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมี  5  ตอนดังนี้ 

   ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  list) 

          ตอนที่ 2    แบบสอบถามขอมูลดานสภาพการทําวิจัยของผูตอบแบบสอบถาม 
เปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check  list) 
    ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัย  
จํานวน  5  ดานดังนี้  1)  ดานเจตคติและคุณลักษณะของนักวิจัย  2)  ดานสมรรถภาพการวิจัย  3)  ดานงบประมาณ
การวิจัย  4) ดานวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยี  การทําวิจัย และ5)  ดานแหลงคนควาขอมูล  แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบมาตราประมาณคา  (Rating scale)  5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด      
    ตอนที่ 4  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย  จํานวน  5  
ดาน  ดังนี้  1) ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย  2)  ดานการจัดองคกรการวิจัย  3) ดานการบริหารทรัพยากร



การวิจัย  4)  ดานการบริหารงานบุคลกรการวิจัย  5)  ดานการบริหารคุณภาพงานวิจัย  แบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบมาตราประมาณคา  (Rating scale)  5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด      
    ตอนที่  5  เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ    
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด    

   2.1.3   การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ   ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปพัฒนาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและการตรวจสอบความเที่ยง  ดังนี้ 

                                2.1.3.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  โดยเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ จํานวน  5  ทาน (รายช่ือดังภาคผนวก  ก )  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (content validity) แลวนําผล
การตรวจสอบมาวิเคราะหความสอดคลอง  โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  item  objective  
congruence  =  IOC )  ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคา  IOC  = 0.50  
ขึ้นไป ที่แสดงวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือเนื้อหาที่ตองการ  (สุวิมล  ติรกานันท,  2548) โดย
ผูวิจัยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ ดังนี้  

    + 1     เมื่อแนใจวา  ขอคําถามนั้น  ถูกตองเหมาะสม  ใชการได 
                           0     เมื่อไมแนใจวา  ขอคําถามนั้นไมถูกตองเหมาะสม ใชการได 
                         - 1     เมื่อแนใจวา  ขอคําถามนั้นผิดพลาด  ไมเหมาะสม ใชการไมได 
 นําคะแนนที่ได มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมาย เนื้อหาที่ตองการ

วัดโดยการแทนคาในสูตร ดังนี้ 
 

                                              IOC =  
N

R∑      

                     เมื่อ                      IOC        แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสิ่งที่
ตองการวัด 

                                               ∑R      แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเช่ียวชาญ 
                                                 N            แทน     จํานวนผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ 
          ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามีคาดัชนีความสอดคลองเทากับสูงเกินกวา .50  ทุกขอ   

แตมีคําถามบางขอที่ตองปรับปรุงสํานวนการใชภาษา  ถอยคําตามที่ผูเช่ียวชาญแนะนําใหมีความเหมาะสมและ  
สื่อความหมายตรงกับสิ่งที่ตองการศึกษามากขึ้น   

  2.1.3.1  การตรวจสอบความเที่ยง  
              ผูวิจัยนําผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  มาจัดทําเปนแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ  แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งมิใชประชากรที่จะ
ใชในการวิจัยในครั้งนี้  จํานวน  40 คน  เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งพรอมกัน  มีโครงสรางการบริหารงานที่
เหมือนกัน  และมีจํานวนอาจารยใกลเคียงกัน  ขอมูลที่ไดจากการทดลองใชเครื่องมือไดนํามาวิเคราะหหาคาความ
เช่ือมั่น (Reliability)  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,  1970  
อางถึงใน  บุญชม  ศรีสะอาด,  2545)  ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  0.9343   



            2.1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล   
               ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลพรอมหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล
จากคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง  และใหผูตอบแบบสอบถาม
สงคืนผูวิจัย ในเวลาที่กําหนด  ไดแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 90  ฉบับ  คดิเปนรอยละ 100  

   2.1.5  การวิเคราะหขอมูล 
           นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ  และนําไปวิเคราะหดังนี้ 
    2.1.6.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ   ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร  เพื่อหาคารอยละ (percentage)  
คาเฉลี่ย  (mean)   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยเทียบกับ
เกณฑดังนี้  (Best ,  1978 อางถึงใน  บุญชม   ศรีสะอาด,  2545) 

    4.51 – 5.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
    3.51 – 4.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับมาก 
    2.51 – 3.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
    1.51 -  2.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับนอย 
    1.00 – 1.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด   
  2.1.6.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจาก

แบบสอบถามปลายเปดใน ตอนที่ 5  โดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  analysis) แลวสรุปผลเปนความเรียง 
  2.2  การสนทนากลุมเปาหมาย  
       ผูวิจัยไดเชิญอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  จํานวน  12  คน  มาทําการสนทนา

กลุมเปาหมาย  ในวันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2551 ณ  หองประชุมศาสตราจารย ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย  อาคาร  50  
พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยนําวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค และแนวทางการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  และกรอบการวิจัยเปนหัวขอสนทนา  โดยผูวิจัยจดบันทึก  พรอมขออนุญาต
บันทึกเสียงเพื่อรับทราบขอคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ตาม
กรอบการวิจัย  จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อประกอบการจัดทํารางขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดตอไป   

3.  การศึกษาพหุกรณี (Multi-case study)  
     การศึกษาพหุกรณี เปนการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการวิจัย  ทิศทางการวิจัยและแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เปนกรณีศึกษา  จํานวน  6  แหง  โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
2.1 การกําหนดมหาวิทยาลัยที่เปนกรณีศึกษา 

            ผูวิจัยไดกําหนดมหาวิทยาลัยในการศึกษาพหุกรณี  จํานวน  6  แหง เปนมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ  จํานวน  4  แหง และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 2  แหง  สําหรับมหาวิทยาลัยในประเทศนั้น 
ผูวิจัยไดกําหนดมหาวิทยาลัยที่เปนกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีผลการวัดศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย
ประจําป 2548 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดานการวิจัย (Research  Ranking  Indicator) อยูใน 10 
อันดับแรกของประเทศไทย  ปจจุบันไดพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  และตองเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน  



แตละภูมิภาคของประเทศ  ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยขอนแกน  2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  3)  มหาวิทยาลัยมหิดล       
4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สวนมหาวิทยาลัยวิจัยในตางประเทศนั้นไดกําหนดใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
จํานวน 2  แหง คือ 1) Washington State University  2) University of Maryland 

2.2 การสรางแนวคําถาม 
                     ผูวิจัยสรางแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth  interview)  และ

สรางแบบวิเคราะหเอกสาร (document analysis)  ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายเปนแนวทางในการ
กําหนดคําถามเพื่อใหครอบคลุมแนวทางการจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยภาพรวมภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ  นําแนวคําถามที่
สรางขึ้นไปทดลองใชกับอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จํานวน  5  คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของขอคําถามไดตรงประเด็นหรือไม   สามารถสื่อความหมายใหกับผูใหขอมูลหลักไดเขาใจตรงกันหรือไม  
ความตอเนื่องของประเด็นคําถามและคําตอบเปนอยางไร  จากนั้นนํามาปรับปรุงขอบกพรองและปรับปรุง      
แนวคําถามใหสมบรูณและเหมาะสมกอนนําไปใช 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                                              การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการลงภาคสนาม  เพื่อใหไดขอมูลครบถวนตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล เปน 2 กรณี  คือ 1) กรณีเก็บรวบรวมขอมูลมหาวิทยาลัยวิจัยใน
ตางประเทศ  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและจดบันทึก(observation and fiele-note)  การวิเคราะห
เอกสาร(document analysis)  และขอมูลจาก internet ของมหาวิทยาลัย    2)  กรณีเก็บรวบรวมขอมูลมหาวิทยาลัย
ในประเทศ  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth  interview)   การสังเกตและ          
จดบันทึก(observation and fiele-note)   การวิเคราะหเอกสาร(document analysis)  และขอมูลจาก internet ของ
มหาวิทยาลัย ในการสัมภาษณสามารถยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดในระหวางที่สัมภาษณ  มีการบันทึกเสียงใน
การสัมภาษณดวย  รายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเสนอการดําเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลมหาวิทยาลัยวิจัยในตางประเทศ  ผูวิจัยขอหนังสือ
เพื่อเก็บขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  แลวสงหนังสือเพื่อเก็บขอมูลไปยัง University  of  
Maryland และ  Washington state  University  ทางไปรษณีย  และทางจดหมายอิเล็คทรอนิก  ไปยังสํานักบริหาร
งานวิจัย  เพื่อใหทราบกําหนดการลวงหนา  เมื่อผูวิจัยเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดประสานงานกับผูที่
รับผิดชอบดวยตัวของผูวิจัยเอง  โดยขอพบผูรับผิดชอบและชี้แจงวัตถุประสงคใหทราบ  และไดรับความสะดวก
ในการศึกษาเอกสาร  การสังเกต  และสนทนาพูดคุยในประเด็นที่ตองการ  โดยผูวิจัยเขาสังเกตและศึกษาเอกสารที่  
University  of  Maryland  ในวันที่  4 – 7  เมษายน  พ.ศ. 2551  รวม  4  วัน  สวนที่ Washington state  University  
ผูวิจัยเขาสังเกตและศึกษาเอกสาร ในวันที่  17 - 20  เมษายน  พ.ศ. 2551  รวม  4  วัน  แลวผูวิจัยนําเอกสารที่ไดรับ
กลับมายังประเทศไทยเพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 

2.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ผูวิจัยขอหนังสือเพื่อ
เก็บขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  แลวสงหนังสือเพื่อเก็บขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยจํานวน  4  แหง  คือ    มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ทั้งนี้ผูวิจัยไดประสานงานกับผูรับผิดชอบเพื่อนัดเวลาที่จะเขาไปศึกษาเอกสาร  



สังเกต  และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  โดยผูวิจัยใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลมหาวิทยาลัยแตละแหงประมาณ  1  
สัปดาห  หากระยะเวลาที่เขาศึกษานั้นผูที่ใหการสัมภาษณยังไมสะดวกที่จะใหการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดนัดหมาย
เพื่อทําการสัมภาษณภายหลัง  โดยแตละแหงเขาทําการศึกษา  ดังนี้   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เขาศึกษาสังเกตใน
วันที่  16 – 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2551  และสัมภาษณผูเกี่ยวของในวันที่  8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เขาศึกษาสังเกตในวันที่  9  – 13  กรกฎาคม   พ.ศ. 2551  และสัมภาษณผูเกี่ยวของ
วันที่  11-12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยขอนแกนเขาศึกษาสังเกตในวันที่  9 – 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
และชวงวันที่  14 - 15  สิงหาคม พ.ศ. 2551  สัมภาษณผูเกี่ยวของในวันที่  18  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552   
มหาวิทยาลัยมหิดล   เขาศึกษาสังเกตในวันที่  28 –30  เมษายน  พ.ศ. 2552   และสัมภาษณผูเกี่ยวของในวันที่        
29  เมษายน  พ.ศ. 2552    

2.4 การวิเคราะหขอมูล 
               การวิเคราะหขอมูลการศึกษาพหุกรณีในครั้งนี้  ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis) เปนหลัก 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar)  

  ผลจากการศึกษาบริบทดวยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการศึกษาพหุกรณี 
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยนํามาวิเคราะหและสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญและขอมูลมีความสอดคลองกันทั้ง  3  แหลง
นําเสนอในรูปแบบตาราง  เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมในการจัดทํารางขอเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) รวมกันระหวางผูวิจัย  
ผูเช่ียวชาญและตัวแทนผูมีสวนไดเสีย  ประกอบดวยผูเช่ียวชาญที่เปนตัวแทนผูบริหาร  จํานวน  7  คน  ตัวแทน
อาจารย จํานวน  4  คน  นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  4  คน และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น  16  คน จัดขึ้นในวันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2552  ณ  หอง 1704  อาคาร
50  พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ผลการสัมมนาทําใหไดรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ที่มีองคประกอบสองสวน คือ สวนที่เปนวัตถุประสงค
ของนโยบาย (policy objective) และแนวทางของนโยบาย (policy means)  แลวนําไปพัฒนาในขั้นตอนที่ 2  ดังที่
จะกลาวถึงตอไป 

 

 ระยะท่ี 2  การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย  
                 การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย มีการดําเนินการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1.  การประชุมผูทรงคุณวุฒิ    
 การประชุมผูทรงคุณวุฒิ  จัดขึ้นในวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2552  ณ หองประชุมราชภัฏ 1  

อาคารราชมังคลาภิเษก 2  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร  ทั้งที่เปนผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  13  คน  (ดังรายนามในภาคผนวก        )    โดยผูวิจัยขอ
หนังสือนําจากคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อติดตอกับผูทรงคุณวุฒิเหลานั้น  และประชุมโดยมี
ผลวิเคราะหและสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญและขอมูลมีความสอดคลองกันทั้ง  3  แหลง และรางขอเสนอเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  สงเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูทรงคุณวุฒิใช
ประกอบการพิจารณากอนเปนการลวงหนา  ในชวงเวลาของการประชุมผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลเพื่อใหผูเขารวม



ประชุมไดวิเคราะห  วิพากษ  วิจารณและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ในการประชุมไดขออนุญาตบันทึกเสียง 
ประกอบการจดบันทึก  ผลจากการประชุมไดสรุปใจความที่สําคัญแลวนําไปประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตอไป 

  

2.  การสนทนากลุมเปาหมาย (focus group discussion)   
    การสนทนากลุมเปาหมายในครั้งนี้   ผู วิจัยไดขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยทําการสนทนา

กลุมเปาหมายจากตัวแทนผูบริหาร  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  ตัวแทนคณาจารย  ตัวแทนเจาหนาที่และ
เจาหนาที่ฝายนโยบายและแผน  ตัวแทนศิษยปจจุบัน จํานวน  13  คน (รายนามปรากฏในภาคผนวก ก )   ในวันที่    
16  มิถุนายน  พ.ศ. 2552  ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร ปรีดี  เกษมทรัพย  อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  เพื่อตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด    โดยนํารางขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว  เสนอใหพิจารณาประกอบการวิเคราะห  วิพากษ  
วิจารณ  และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ผลจากการสนทนากลุมเปาหมายไดสรุปใจความที่สําคัญแลวนําไป
ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตอไป 

 

 3.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar)  
  สืบเนื่องจากผลจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิ และการสนทนากลุมเปาหมาย ผูวิจัยนําขอสรุป

ที่เปนใจความสําคัญมาวิเคราะหและสังเคราะห  จัดทําเปนเอกสารสรุปเพื่อประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
การจัดทําขอเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ซึ่งเปนผลลัพธสุดทาย
ของการวิจัย ผูวิจัยไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) รวมกันระหวางผูวิจัย  ผูเช่ียวชาญ และ
ตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย   ประกอบดวยผูเช่ียวชาญที่เปนตัวแทนผูบริหาร  จํานวน  7  คน  ตัวแทนอาจารย 
จํานวน  4  คน  นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  4  คน และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น  16  คน จัดขึ้นในวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2552  ณ  หองประชุม
ศาสตราจารย ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย  อาคาร 50  พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   ผลการ
สัมมนาผูวิจัยไดสรุปและจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายสุดทาย (final  proposed policy)  ที่มีองคประกอบสอง
สวน คือ 1)  สวนที่เปนวัตถุประสงคของนโยบาย (policy objective) ประกอบดวย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค  2) แนวทางของนโยบาย (policy means) ประกอบดวย  ยุทธศาสตรการวิจัย  เปาประสงค  กลยุทธ
การวิจัย  มาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติ  และกลไกการประเมินผล  ดังผลการวิจัยที่เสนอไวในบทที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการศึกษาบริบทเพื่อจดัทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย 

 
 การวิจัยเรื่อง  ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด      

มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําราง ตรวจสอบ และจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ทั้งสวนที่เปนวัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางของนโยบาย ในองคประกอบ
ของปจจัยปอนเขา กระบวนการ และปจจัยปอนออก การดําเนินการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 2 ระยะ  คือ  
ระยะที่ 1 เปนการศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายโดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษา
พหุกรณี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2  เปนการตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ  การสนทนากลุมเปาหมาย  และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ในบทนี้ ผูวิจัยนําเสนอ   
ผลการวิเคราะหขอมูลของการดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 ตามลําดับ  ดังนี้ 
 1.  ผลการวิจัยเอกสาร(documentary  research) 
 2.  ผลการศึกษาบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 3.  ผลการศึกษาพหุกรณีศกึษา ของมหาวิทยาลัยวิจัย  ดังนี้   
 3.1  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 3.2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 3.3  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3.4  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 3.5  University  of  Maryland 
 3.6  Washington  State  University 
 4.  รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

1.  ผลการวิจัยเอกสาร (documentary  research) 
งานวิจัยในครั้งนี้   ผู วิจัยไดศึกษานโยบายและแผนงานในระดับประเทศ   เพื่อวิ เคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกดานนโยบายและแผนงานระดับประเทศ  ที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ผูวิจัยเห็นวานโยบายและแผนงานในระดับประเทศที่มีผลกระทบโดยภาพรวมตอ
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ไดแก 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  2) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)  3) แผนแมบท
โครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555)  4) พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2551  5) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552  6) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2564)   ซึ่งขอเสนอรายละเอียดในแตละดาน  ดังนี้ 

 
 
 



1.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  มีแนวทางการ

พัฒนาบนพื้นฐานของการให  “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  โดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
ขณะเดียวกันไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อปรับตัวและแสวงหาประโยชน
อยางรูเทาทันโลกาภิวัฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย  
เปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สําคัญไดแก  
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน  โดยใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย  จิตใจ  ความรูความสามารถ  
ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมไทย  โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยเปน 10 ป  พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของกําลังคนทั้งหมด  และ
เพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและการพัฒนาเปน 10 คนตอประชากร 10,000  คน  พรอมทั้งลดปญหา
อาชญากรรมลงรอยละ 10  และกําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป  ควบคูกับลดอัตราเพิ่ม
ของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดใน 5 อันดับแรก  คือ หัวใจ  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หลอดเลือดสมอง  
และมะเร็งนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว  

1.2  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)   
         สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (2550) ไดจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตร    
การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)” เพื่อมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหนวยงานวิจัยตางๆ ของ
ประเทศและใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณประจําป  ตามมติคณะรัฐมนตรีระหวางปงบประมาณ 2551-2553 โดยสอดคลองกับสถานการณของ
ประเทศ  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค  รวมทั้งความตองการของ
พ้ืนที่โดยคํานึงถึงศักยภาพของประเทศ  ในขณะเดียวกันไดคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550-2554) 
          นโยบายการวิจัยของชาติระหวาง พ.ศ. 2551-2553  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่
สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ควบคูกับการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ  
เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม  ทั้งนี้  กรอบการดําเนินงาน
วิจัยจะเนนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยชาติ(พ.ศ.2551-2553)  โดยมีการจัดลําดับความสําคัญและ
ความจําเปนของการวิจัย  ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ในขณะที่งบประมาณการวิจัยกระจายไปยังหนวยงานตางๆ รวมทั้งภูมิภาค  อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการ
วิจัยและพัฒนา  การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง  การพัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกันซึ่งการดําเนิน
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ(พ.ศ.2551-2553)  จะตองมีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยมีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ  ดังนั้นนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)  จะ
เปนพื้นฐานเชิงนโยบายที่เช่ือมโยงกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาวตอไป  วิสัยทัศนการวิจัย
ของชาติ  (พ.ศ. 2551-2553) คือ  “ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ  เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน”  โดยมีการ
กําหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ(พ.ศ.2551-2553)  คือ  “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ



ประเทศใหสูงขึ้นและสรางฐานความรูที่มีคุณคา  เพื่อสามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม  รวมทั้ง 
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม”    ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ไดแก  ยุทธศาสตรที่ 1      
การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  โดยมีเปาประสงคการวิจัย  คือ  เสริมสรางองค
ความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  ซึ่งครอบคลุม
การสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง  รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและการบริการซึ่งครอบคลุมถึงการทองเที่ยว  การพัฒนาดานพลังงาน  โลจิสติกส และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง  ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบาน  โดยดําเนินการพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  โดยมี
เปาประสงคการวิจัยคือ  สรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางสังคม  มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วัฒนธรรม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  
ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  การสรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม  
ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน  
นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  ผูดอยโอกาส  ผูพิการ  และผูสูงอายุ  และการเสริมสรางความ
มั่นคงของประเทศ  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและ
ทรัพยากรบุคคล  โดยมีเปาประสงคการวิจัย  คือ  พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและการพึ่งพา
ตนเอง  โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวิทยาการตางๆ มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูและตอยอดภูมิปญญาของประเทศเพื่อพัฒนาสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  ตลอดจน
เสริมสร างศักยภาพการวิจั ยของประเทศ   ยุทธศาสตรการวิจั ยที่  4   การเสริมสร างและพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยมีเปาประสงคการวิจัย  คือ พัฒนาองคความรูและฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ  โดย
ทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม  มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  โดยการมี
สวนรวมของประชาชนและสังคม  รวมทั้งการสรางองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ํา  และ           
ภัยธรรมชาติ  ยุทธศาสตรการวิจัยที่   5    การบริหารจัดการความรู  ผลงานวิจัย  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของ
ประเทศสูการใชประโยชนดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม  โดยมีเปาประสงคการวิจัย  คือพัฒนาระบบและกลไก         
การบริหารจัดการความรูของประเทศอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  มุงเนนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการดานการวิจัยของประเทศ 
 ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตรนี้ สามารถนํามาสรางความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติในการพัฒนาประเทศได  โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดกําหนดวิธีการปรับแตงยุทธศาสตร 
การวิจัยของชาติใหเขากับยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศโดยปรับแตงในรายละเอียดสาระ(Fine Tune)  
เพื่อใหมีการติดตามการดําเนินการวิจัยในระยะยาวได  แมวายุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศไดถูกปรับตาม



นโยบายรัฐบาลไปแลวก็ตาม หนวยงานวิจัยที่นํางบประมาณแผนดินไปใชในการทําวิจัย  ก็ยังคงมีขอมูลใน      
การวิจัยและในฐานขอมูลที่ไดทําไวกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   เพื่อการติดตามและวางแผน
ยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศตอไปไดอยางตอเนื่อง   โดยนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ (พ.ศ.2551-
2553) มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศรวม  25  กลยุทธการวิจัย  และ 88  แผน
งานวิจัย 
 1.3   แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555) 
  แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555) ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่
เขมแข็ง  สนับสนุนภาคการผลิต  และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน  ขณะเดียวกันยังมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคสวนตางๆซึ่งจะสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรม  นักธุรกิจ  นักวิจัย  ระบบการศึกษา  ระบบเศรษฐกิจและประชาชนทั่วไป 
  เปาหมายของแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555)  กําหนดไววาภายในป 
พ.ศ. 2555  ประเทศไทยจะบรรลุเปาหมาย  3 ประการ  ดังนี้  เปาหมายที่ 1  รอยละ 35  ของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  เปาหมายที่ 2  มีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางภาคธุรกิจ  
สถาบันการศึกษา  การวิจัยและการเรียนการสอน  เปาหมายที่ 3 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยในดานบุคลากรวิจัยและพัฒนา  และสิทธิบัตรที่จัดทําโดย International  Institute for Management 
Development (IMD)  อยูในตําแหนงไมตํ่ากวาจุดกึ่งกลาง 
  สําหรับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา(พ.ศ.2551-2555)  
นั้น จะดําเนินการโดย ยุทธศาสตร ที่ 1 เพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต  มี 4  แผนงาน
ดังนี้  1) สรางชองทางความรวมมือในการเขาถึงมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 2) 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบันรวมทั้งกฎหมายและแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 3) พัฒนาระบบคุณภาพ  4) เสริมสรางความรูความเขาใจในทรัพยสินทางปญญา  วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ยุทธศาสตรที่  2  สรางความเขมแข็งของแหลงผลิตความรู  มี  3  แผนงาน  ดังนี้  1) 
พัฒนาศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางใหเขมแข็งและทํางานตรงกับความตองการของภาคการผลิต 2) สรางกลไกการ
ถายทอดความรูระดับสูงระหวางภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา  3)  พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองที่มี
การผลิตและบริการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีทักษะในการประดิษฐคิดคน  ยุทธศาสตรที่ 3  สรางความ
เช่ือมโยงระหวางแหลงผลิตความรู  ผูใชความรู  และการพัฒนาการเรียนการสอน  มี  2  แผนงาน  ดังนี้ 1)  จัดตั้ง
กลไกขับเคลื่อนแผนแมบทโครงสรางทรัพยสินทางปญญา  2)  พัฒนาเครือขายนวัตกรรมอุตสาหกรรมกลุมยอย 
 1.4  พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551 
        พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551  มีเหตุผลในการ
ประกาศใช  คือ โดยที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมบน
ฐานความรูและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  แตประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางเปนระบบ  มีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  และขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหประชาชนคนไทยคิดอยางเปน



ตรรกะและมีเหตุผล  และสรางระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  มีความรอบรูและมี
ความสามารถโดยไมตองพึ่งพาผลิตภัณฑ  อุปกรณและเทคโนโลยีจากตางประเทศเกินความจําเปน  รวมทั้งมี
องคกรที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานระหวางสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและ
ตางประเทศ  และเพื่อสรางกลุมสถาบันเครือขายในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีองค
ความรูใหมในการแกไขปญหาดานการผลิตและบริการของประทศ  
  จากการวิเคราะหพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551 จะเห็น
ไดวา มีหลักการสําคัญคือ วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนสิ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากการปลูกฝงความคิดแบบวิทยาศาสตรจะชวยให
คนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและการคิดแบบวิทยาศาสตรจะชวยใหคนไทยมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความมีเหตุผลและการคิดแบบวิทยาศาสตรจะชวยใหสามารถหาวิธีแกปญหาไดตรงจุด
และมีประสิทธิภาพ  ขณะที่ประเทศไทยยังขาดกลไกสําคัญที่สงเสริมใหคนไทยคิดและทําบนพื้นฐานของตรรกะ
และเหตุผล  ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและสะสมองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันสมัยจะ
ชวยใหประเทศสามารถปรับตัวเตรียมปองกันผลกระทบทางลบจากกระแสโลกาภิวัฒนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถบริหารหารจัดการและพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญาโดยไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศมากเกินความจําเปน   
 พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551  ไดระบุไวชัดเจนตาม
มาตรา 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวตักรรม มีแนวทางดําเนินการที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา 
คือ  ...การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โดยเฉพาะกําลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา  นักวิจัย  รวมทั้งผูสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปน  ใหมี
ปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศและดําเนินการใหมีการใชกําลังคนดังกลาวเกิด
ประโยชนสูงสุด  สงเสริมใหสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนรวมมือสรางเครือขายการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการวิจัยพ้ืนฐาน  การวิจัยประยุกต  และการ
วิจัยเชิงทดลองในสาขาตางๆ  รวมทั้งผลักดันใหมีการนําผลการวิจัยและพัฒนาไปสรางเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  
ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของประเทศ  คุณภาพชีวิตของประชาชนและประโยชนสาธารณอยางอื่น  
สงเสริมใหสถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา  หรือนักวิจัยขอรับความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  สนับสนุนใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนเปนเลิศทาง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหเกิดสังคมฐานความรูและการพัฒนาชุมชนและประเทศอยางเหมาะสมและมีความสมดุล 
 จากที่ผูวิจัยไดวิเคราะหเอกสารดังกลาวแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ผลิตบัณฑิต
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนมีแผนงานการวิจัยเพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน  
ตองตระหนักและเห็นความสําคัญของประโยชนที่จะนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมีระบบ  มี
ประสิทธิภาพ  และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  และสรางสังคมฐานความรู อันนําไปสูการพัฒนาประเทศ



อยางยั่งยืนและเปนสังคมอุดมปญญา  ใหมีการเรงรัดการพัฒนาวิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยให
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจัดใหมีนโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อใชเปนกรอบ
และแนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษายึดถือในการดําเนินงานสงเสริม  พัฒนา  และนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติตอไป 

 

2   ผลการศึกษาบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
               การศึกษาบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  เปนการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน (Institutional survey study) 
เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัย  ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย  การบริหารงานวิจัยและขอเสนอแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยผูวิจัยดําเนินการวิจัย 2  วิธี คือการสํารวจความคิดเห็น และ
การสนทนากลุมเปาหมาย  เสนอผลการศึกษาบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ดังนี้ 
 2.1  ผลการสํารวจความคิดเห็น  เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัย  ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย  การบริหาร
งานวิจัย และขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

2.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามเปนอาจารยในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 90 คน  จําแนกเปนเพศชายรอยละ 48.9  เปนเพศหญิง  รอยละ 51.1  เมื่อ
จําแนกตามอายุพบวาสวนใหญเปนอาจารยที่มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 48.9 รองลงมามีอายุระหวาง 21-30 ป 
รอยละ 46.7  อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 3.3   และอายุมากกวา 50 ป รอยละ 1.1  เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวาสวนใหญเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรอยละ 96.7  รองลงมาคือระดับปริญญาตรีรอยละ 2.2  และ
ระดับปริญญาเอกรอยละ 1.1  เมื่อจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการพบวาสวนใหญดํารงตําแหนงอาจารยรอยละ 
97.8  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอยละ  2.2  เมื่อจําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด   พบวาสวนใหญปฏิบัติการสอนในมหาวิทยาลัยนอยกวา 3 ป  คิดเปนรอยละ  57.8  รองลงมา
ปฏิบัติการสอนในมหาวิทยาลัยระหวาง 3-6 ป รอยละ 24.4  ปฏิบัติการสอนในมหาวิทยาลัยระหวาง 7-9 ป รอยละ 
8.9  และปฏิบัติการสอนในมหาวิทยาลัยมากกวา 9 ป รอยละ 8.9 

2.1.2 ขอมูลดานสถานภาพการทําวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  อาจารยสวนใหญมีประสบการณดานการทําวิจัยใน

ระยะเวลาที่ทําการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1-2  เรื่อง รอยละ 57.8   ทําวิจัย  3-4  เรื่อง รอยละ 22.2    
ทําวิจัยมากกวา  4  เรื่อง  รอยละ 7.8 และไมไดทําวิจัย รอยละ 12.2   สวนใหญอาจารยทําวิจัยเปนทีม รอยละ 85.6  
ทําวิจัยเดี่ยว รอยละ 18.9  ในการทําวิจัยอาจารยสวนใหญใชทุนจากงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย รอยละ 
51.1  รองลงมาคือใชทุนอุดหนุนจากหนวยงานอื่น รอยละ 43.3 ใชทุนจากงบประมาณแผนดิน รอยละ 38.9 ใชทุน
สวนตัว รอยละ 3.3   อาจารยสวนใหญเคยเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานการวิจัย รอยละ 82.3  โดยเขารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รอยละ 75.6  มหาวิทยาลัยของรัฐอื่น   
รอยละ 23.3  มหาวิทยาลัยเอกชน  รอยละ 2.2  สวนรูปแบบการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย มีหลายรูปแบบ  
เชน   พิมพ เผยแพรในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดรอยละ  24.4   พิมพ เผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติรอยละ 7.8  พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติรอยละ 3.3  นําเสนอ



ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติรอยละ 7.8   นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รอยละ 2.2   และไมเคยเผยแพรผลงานวิจัยรอยละ 36.7  
 เหตุผลที่อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดทําวิจัย   มีหลายประการโดยเรียงตาม
ความสําคัญ ดังนี้ คือ 1) เพื่อนับเปนภาระงาน 2) เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ  3) ถือวาเปนหนาที่ของอาจารย  
4) ตองการหาคําตอบจากสิ่งที่สงสัย  5) เพื่อทําตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 6) เพื่อประโยชนตอการจัดการเรียน
การสอน  และ 7) เพื่อแกปญหาเฉพาะดาน 
 สําหรับเหตุผลอาจารยที่ไมทําวิจัยนั้น มีหลายประการ เรียงตามเหตุผลสําคัญดังนี้ 1) ไมมี
เวลา 2) ขาดทุนอุดหนุนวิจัย 3) ไมไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 4) ขาดความรูและประสบการณทําวิจัย   
5) ผลตอบแทนไมคุมคา 6) ไมถือวาเปนหนาที่  และ 7) ไมชอบทําวิจัย 
 2.1.3 ปจจัยท่ีเอ้ือตอการทําวิจัย 
    ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยจําแนกเปนปจจัยดาน
บุคลากรการวิจัย ซึ่งประกอบดวยดานคุณลักษณะของนักวิจัย  ดานสมรรถภาพการวิจัย  ปจจัยดานทรัพยากรการ
ทําวิจัย  ซึ่งประกอบดวยดานงบประมาณการวิจัย  ดานวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยีการทําวิจัย  ดานแหลงคนควา
ขอมูลการวิจัย  ซึ่งผูวิจัยขอแสนอรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้  

 2.1.3.1. ปจจัยดานบุคลากรการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมพบวา  บุคลากรการวิจัยเปนปจจัยที่เอื้อตอการ

ทําวิจัยอยูในระดับมาก ( x = 4.40 , S.D.= .66 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คาเฉลี่ยดานคุณลักษณะของ

นักวิจัย เปนปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยอยูในระดับมาก  ( x  = 4.48 S.D.= .60)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาที่เปน
ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยอยูในระดับมากที่สุด คือ  ความเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร มุงมั่นตองการทํางานให

สําเร็จ ( x = 4.58 , S.D.= .57 )  ความเปนผูมีเหตุผลกลาวิพากษวิจารณดวยหลักการเหตุผล  ( x  = 4.56, S.D.= .52) 

ความเปนผูชางสังเกต  จดจําและบันทึกขอมูลตามความเปนจริง  ( x  = 4.56, S.D.= .54) ความเปนผูมีความ

ซื่อสัตยและมีใจ    เปนกลาง  ปราศจากอคติ  ( x  = 4.55, S.D.= .56)  ความเปนผูมีความละเอียดรอบคอบในการ

ทํางานและทํางานเปนระบบ  ( x  = 4.53, S.D.= .60)   ความเปนผูอยากรูอยากเห็น  กระตือรือรน   ศึกษาคนควา

ทดลองอยูเสมอ    ( x  = 4.53, S.D.= .56)   
 สวนคาเฉลี่ยดานสมรรถภาพการวิจัย  เปนปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยอยูในระดับ

มาก  ( x  = 4.33, S.D.= .71)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาที่เปนปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยอยูในระดับมากที่สุด 

คือ  สามารถวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยดวยตนเอง  ( x  = 4.58, S.D.= .57)  สามารถวิเคราะหเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของใหเช่ือมโยงและสอดคลองกับตัวแปรที่ศึกษา( x  = 4.56, S.D.= .54)    สามารถวิเคราะหขอมูล

ไดอยางถูกตอง  ( x  = 4.55, S.D.= .56)  สามารถสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และสะทอนขอเสนอแนะสําหรับ

การวิจัยไดอยางเหมาะสม ( x  = 4.54, S.D.= .56)    
 2.1.3.2 ปจจัยดานทรัพยากรการทําวิจัย   
 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม  พบวาทรัพยากรการทําวิจัยเปนปจจัยที่เอื้อตอ

การทําวิจัยอยูในระดับมาก  ( x  = 3.76, S.D.= .96 )  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  คาเฉลี่ยดานงบประมาณ    

การวิจัยเปนปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยในระดับมาก  ( x  = 4.08 , S.D.= .89 )   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาที่เปน



ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย ในระดับมากสามลําดับแรกคือ  ความยุติธรรมในการจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย  ( x  = 4.42, S.D.= .96 )  การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ( x  = 4.25, S.D.= 

.84 )   การจัดหาและประชาสัมพันธแหลงทุนแกผูทําวิจัย ( x  = 4.17, S.D.= .90 )   
  สวนคาเฉลี่ยดานวัสดุ  อุปกรณ  และเทคโนโลยีการทําวิจัย  เปนปจจัยที่เอื้อตอการ

ทําวิจัยในระดับมาก ( x  = 3.73 ,S.D.= 1.04)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาเปนปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยใน
ระดับมากสามลําดับแรกคือ  มหาวิทยาลัยมีวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําวิจัย  

( x  = 3.87 ,S.D.= .88)  มหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกในการใชวัสดุ  อุปกรณ และเทคโนโลยีในการทําวิจัย  

( x  = 3.87 ,S.D.= .90)  และวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีในการทําวิจัยมีความพรอมในการนําไปใช( x  = 3.80 
,S.D.= .95)   
 สวนคาเฉลี่ยดานแหลงคนควาขอมูล  เปนปจจัยที่ เอื้อตอการทําวิจัยในระดับ       

ปานกลาง  ( x  = 3.48 ,S.D.= 1.09)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาเปนปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยในระดับมากสาม

ลําดับแรกคือ   มหาวิทยาลัยมีหองสมุดที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาคนควา  ( x  = 3.71 ,S.D.= 1.07)  

มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย  มีความสะดวกในการใชฐานขอมูลนั้น  ( x  = 3.61 ,S.D.=1.05)  และ

มหาวิทยาลัยมีระบบชวยเหลือในการยืมตํารา  เอกสาร งานวิจัยรวมถึงการชวยเหลือในการสืบคนขอมูล( x  = 
3.54 ,S.D.= .98)   
 2.1.4   การบริหารงานวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิจัยประกอบดวยดานนโยบายและการวาง
แผนการวิจัย  ดานการจัดองคกรการวิจัย  ดานการบริหารบุคลากรการวิจัย  ดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
และดานการบริหารคุณภาพการวิจัย  ซึ่งผูวิจัยขอแสนอรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 2.1.4.1 ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย   โดยรวมอาจารยมีความคิดเห็นวา  

มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.70 , S.D. = .85)  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวามหาวิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติในระดับมากสามลําดับแรก  คือ  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติหรือแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ( x  = 4.10 , S.D. = 

.68)  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการประเมินแผนการวิจัยอยางสม่ําเสมอ  ( x  = 3.94 , S.D. = .85)  และมี

นโยบายในการสงเสริม และสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยทุกประเภท ( x  = 3.92 , S.D. = .79)   
 2.1.4.2 ดานการจัดองคกรการวิจัย  โดยรวมอาจารยมีความคิดเห็นวา  

มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง( x  = 3.53 , S.D. = .96)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวามหาวิทยาลัย
มีการปฏิบัติในระดับมากสามลําดับแรก คือ  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดบทบาท  ภารกิจ เปาหมายและแนวทาง 

การปฏิบัติอยางชัดเจน  ( x  = 3.71 , S.D. = .92)  มีรูปแบบองคกรที่เอื้อตอการสงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรมแบบ

รวมมือ  ( x  = 3.57 , S.D. = .93)  มีรูปแบบโครงสรางองคกรและการบริหารงานที่ยืดหยุน ( x  = 3.56 , S.D.         
= .99)   
 
 



 2.1.4.3 ดานการบริหารบุคลากรการวิจัย  โดยรวมอาจารยมีความเห็นวา  

มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.67 , S.D. = .88)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามหาวิทยาลัยมีการ

ปฏิบัติในระดับมากสามลําดับแรก คือ มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมนักวิจัยรุนใหมใหริเริ่มทําวิจัย  ( x  = 4.02 , S.D. 

= .92)  มีแผนพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยแกอาจารยและนักวิจัยอยางตอเนื่อง  ( x  = 3.88 , S.D. = .82)  รวมถึงมี

ระบบและกลไกสนับสนุนใหนักวิจัยทํางานเปนทีม( x  = 3.86 , S.D. = .96)   
 2.1.4.4 ดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย  โดยรวมอาจารยมีความเห็นวา  

มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.50 , S.D. = .97)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามหาวิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติในระดับมากสามลําดับแรก คือ  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณแกโครงการวิจัยที่สอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย ( x  = 3.64 , S.D. = .91)  มีการสงเสริมและอํานวยความสะดวกแกนักวิจัยในระบบการ

คนควาขอมูล ( x  = 3.63 , S.D. = .94)  และมีนโยบายและแผนการใชทรัพยากรการวิจัยอยางเปนระบบ ( x  = 
3.55 , S.D. = .93)   
 2.1.4.5 ดานการบริหารคุณภาพการวิจัย  โดยรวมอาจารยมีความเห็นวา  

มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.63, S.D. = .90)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามหาวิทยาลัยมีการ

ปฏิบัติในระดับมากสามลําดับแรก คือ  มหาวิทยาลัยมีการเนนคุณภาพของงานวิจัยเปนหัวใจสําคัญ  ( x  = 3.78 , 

S.D. = .82)  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ( x  = 

3.70 , S.D. = .86)  และมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยเปนแนวทางเดียวกัน ( x  = 3.67 , S.D. = .74)   
 2.1.5  ขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา มีขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในแตละดานดังนี้ 
  2.1.5.1  ดานบุคลากรการวิจัย     พบวา  ควรมีแผนพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยแกอาจารย
และนักวิจัยอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะการอบรมใหความรู  ทักษะ  กระบวนการดานการวิจัยอยางสม่ําเสมอหรือ
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการสงเสริมทัศนคติและคุณลักษณะของนักวิจัยและสมรรถภาพการวิจัยใหกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในสวนของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจทําวิจัย  สรางแรงจูงใจในการ
อยากทํางานวิจัยของนักวิจัย  โดยสงเสริมใหเขารวมประชุม  สัมมนาทางวิชาการ  สงเสริมและสนับสนุนให
นักวิจัยเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  สรางแรงจูงใจเพิ่มเติมโดยให
คาตอบแทนการทําวิจัย  คาตีพิมพผลงานวิจัยหรือเงินรางวัลสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยควรจัด
ใหมีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ใหกับนักวิจัยรุนใหม   ควรสนับสนุนการทําวิจัยตามความสายงานที่นักวิจัยถนัด  และ
ควรลดภาระงานดานธุรการเพื่อใหอาจารยไดมีภาระงานดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
  2.1.5.2  ดานทรัพยากรการวิจัย   พบวา  ควรมีนโยบายและแผนการใชทรัพยากรการวิจัย
อยางเปนรูปธรรม  นํานโยบายและแผนการใชทรัพยากรการวิจัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ  ควรสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมกับโครงการวิจัยที่ผูวิจัยนําเสนอ หรืออาจเพิ่ม
กรอบวงเงินทุนวิจัยใหมากขึ้นเพื่อกระตุนใหนักวิจัยอยากทํางานวิจัย  ควรจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑที่จําเปนตอการวิจัย
ใหเพียงพอตอความตองการของบุคลากรที่จะทําวิจัย  จัดใหมีการซอมบํารุง  รักษาครุภัณฑ  เครื่องมือการวิจัยให
พรอมใชงานไดเสมอ  ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานและมีเครื่องมือที่ทันสมัย  



ควรจัดหาแหลงทุนวิจัยใหตรงกับสาขาและจัดสรรทุนใหกระจายไปตามหนวยงานที่มีศักยภาพในการทําวิจัย  
ควรพัฒนาระบบการยืมตํารา  เอกสารงานวิจัย  ตลอดจนการจัดหาเอกสารตําราทางวิชาการที่ทันสมัยหรืออาจทํา
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในการยืมตําราหรือเอกสารงานวิจัย  และควรจัดหาฐานขอมูลการวิจัยที่มีความ
ทันสมัยหลากหลายตามสาขาวิชา 
  2.1.5.3  ดานการบริหารงานวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา ดานการกําหนดนโยบาย
และการวางแผนการวิจัยนั้น  มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบาย  ทิศทางการวิจัย  กําหนดกลยุทธ  เปาหมายและ
แนวทางการปฏิบัติใหชัดเจน  จัดทําแผนการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  สงเสริมใหนักวิจัยแตละคณะไดมี
โอกาสในการรวมมือกันทําวิจัย  ดานการจัดรูปองคการการวิจัย  มหาวิทยาลัยควรจัดองคกรการวิจัยใหเปนองคกร
ตามวัตถุประสงค  อาจมีสายบังคับบัญชาที่สั้นและใหทุกคนในองคกรการวิจัยเกิดความรวมมือในการทําวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น  โครงสรางการบริหารงานวิจัยควรมีความยืดหยุน  หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ประสานงานวิจัยควรมี
บทบาทหนาที่ในการใหความชวยเหลือสนับสนุนใหภารกิจการทําวิจัยประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ   
รวมท้ังมีบทบาทหนาที่ในการติดตาม  ประเมินผลงานวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด  สวนดานการบริหารบุคลากร
การวิจยั  ควรมีแผนพัฒนานักวิจัยอยางครบวงจร  ทั้งการสงเสริมสมรรถภาพดานการวิจัย  การสงเสริมดานความรู
และทักษะการทําวิจัย  ทั้งนี้ควรดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดทักษะมีความเชียวชาญในการทําวิจัยอันจะเกิด
ผลดีตอคุณภาพงานวิจัย  ในการสงเสริมพัฒนานักวิจัยนั้นควรสงเสริมทั้งนักวิจัยรุนใหม  รุนกลางและรุนอาวุโส  
โดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหมซึ่งเปนบุคลากรสวนใหญของมหาวิทยาลัย  ควรจะสงเสริมใหอาจารยไดทํางานวิจัย
อยางตอเนื่อง  โดยถือวางานวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญและกําหนดใหเปนภาระงาน  หรืออาจทําขอตกลงตั้งแตการ
เริ่มตนการทํางาน  ทั้งนี้ควรจะมีระบบพี่เลี้ยง เพื่อคอยชวยเหลือใหคําแนะนําในการทําวิจัย  หรือสงเสริมให
นักวิจัยรุนใหมไดเขารวมโครงการวิจัยกับนักวิจัยรุนกลางหรือรุนอาวุโส  มหาวิทยาลัยควรสรางบรรยากาศการ
ทํางานวิจัยเพื่อสรางความตื่นตัวใหนักวิจัยอยากทํางานวิจัย  สรางวัฒนธรรมการวิจัยใหทุกคนตระหนักถึงบทบาท
หนาที่การทําวิจัย  โดยอาจรวมกลุมเปนชมรมนักวิจัย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการทําวิจัย  ทั้งนี้
อาจจัดการอบรม  ประชุมสัมมนาในเรื่องที่นักวิจัยตองการเสริมความรูและประสบการณ  มหาวิทยาลัยควรสราง
แรงจูงใจใหนักวิจัย  โดยอาจใหรางวัลหรือนับภาระงานวิจัยเปนภาระงานของอาจารย  หรืออาจกําหนดใหอาจารย
ที่ผลิตงานวิจัยไดอยางมีคุณภาพมี impact สูงอาจจะนับใหเปนภาระงานที่มากขึ้น  และมหาวิทยาลัยควรสอบถาม
ความสมัครใจของอาจารยโดยเนนใหอาจารยสมัครใจในการทํางานวิจัยที่ตรงกับความรูความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง ดานการบริหารงบประมาณการวิจัย  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยโดยใช
ระบบคุณธรรม  ควรจัดสรรทุนใหแตละโครงการตามความจําเปนและตองเปนโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  หรือสอดคลองกับนโยบายของชาติหรือนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือนโยบายของจังหวัด  ระบบการบริหารงบประมาณการวิจัยควรลดขั้นตอนของระบบเอกสาร
ใหกระชับ  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใชงบประมาณการวิจัย  ควรอํานวยความสะดวกในการเบิกจาย
งบประมาณ  การทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณการวิจัย  ควรมีระบบและกลไกการติดตามการใชเงิน
งบประมาณการวิจัยใหเกิดความคุมคา  มีระบบควบคุมติดตามประเมินผลการเบิกจายเงินงบประมาณการวิจัยทุก
ขั้นตอน ทั้งนี้ควรจัดบุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกและจัดประชุมช้ีแจงในการจัดทําเอกสารเบิกจาย  ควรจัด
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในการยืมวัสดุ  ครุภัณฑหรือเครื่องมือการวิจัย  จัดการและบริหารระบบ



ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  จัดวัสดุอุปกรณการวิจัยเพื่อใหพรอมใชเสมอ  ดานการบริหารคุณภาพการวิจัย  ควรมี
แผนการกํากับ  ติดตามการดําเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน  ควรกําหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติใหสอดคลองกัน
ต้ังแตการเสนอโครงรางการวิจัยจนกระทั่งการประเมินผลสําเร็จของงานวิจัย  ควรสรางความตระหนักใหกับ
นักวิจัยวาคุณภาพงานวิจัยถือวาเปนหัวใจสําคัญ  ดังนั้นควรมีคณะกรรมการเพื่อประเมินระดับผลงานวิจัยหรือมี
คณะกรรมการจัดการผลงานวิจัยเพื่อจดสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์หรือประโยชนจากงานวิจัย  ควรสงเสริมใหอาจารย
หรือนักวิจัยไดเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือการ
เผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการที่มีผูประเมินผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
                2.2 ผลการสนทนากลุมเปาหมาย 
  ในการสนทนากลุมเปาหมายผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    อาจารยที่ทําวิจัยในรอบ 3  ปที่
ผานมา  อาจารยที่ไมเคยทําวิจัย  และผูที่เกี่ยวของกับการจัดทํานโยบายและวางแผนการพัฒนาการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวคิดและขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้ 

    ผูวิจัยไดขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดทําการสนทนากลุมอาจารย  จํานวน  12 คน 
(รายนามปรากฎในภาคผนวก.....)   เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดในวันที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.ปรีดี  
เกษมทรัพย  อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การสนทนากลุมใหอาจารยที่เขารวมการสนทนากลุมในครั้งนี้ไดเขาใจ  และขอใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นที่ผูวิจัยกําหนดตามกรอบการวิจัย  และใหอาจารยสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นที่อาจารย
คิดวาผูวิจัยกําหนดยังไมครอบคลุมได   เพื่อประโยชนในการนําไปสูการปฏิบัติ  ผูวิจัยใหผูเขารวมสนทนากลุม 
ไดสนทนาถึงสภาพปจจุบัน  ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดใน  3  ประเด็น คือ   ดานบุคลากรการวิจัย  ดานทรัพยากรการวิจัย  และดานการบริหารงานวิจัย  ที่ประชุม
ไดอภิปรายอยางกวางขวางโดยลงลึกในแตละประเด็น  ดังนี้ 

 

    ดานบุคลากรการวิจัย  ผูรวมสนทนากลุมไดกลาวถึงสภาพปจจุบัน และปญหาของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดวา  เปนผูที่มีความพรอมที่จะทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งอาจารยตระหนักดีวาบทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และทํา
วิจัยควบคูไปกับการสอน  เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม  แตอาจารยไมมีเวลาในการทํางานวิจัย
เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก  ดังคํากลาวบางตอนของการสนทนา  ดังนี้ 

 

 “..........สภาพทั่วไปของอาจารยในมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความพรอมที่จะทํางานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว  บทบาทและหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยคือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และหนาที่
ของอาจารยตองทําวิจัยควบคูไปกับการสอน  เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมซึ่ง
มหาวิทยาลัยมี Model การทํางานของอาจารยคือ LERT model  ตามวิสัยทัศนของอธิการบดี  
ซึ่ง R  นั้นหมายถึง Research  อาจารยทุกคนตองมีความรูความสามารถในการทําวิจัย  ใชวิจัย



เปนเครื่องมือในการแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูใหม   แตปญหาที่พบคืออาจารยไม
มีเวลาในการทํางานวิจัยเนื่องจากมีภาระงานสอนมากเพราะมหาวิทยาลัยขาดอัตรากําลัง  ใน
เรื่องของเวลาเปนสิ่งที่สําคัญ  มหาวิทยาลัยมีนโยบายวาอาจารยตองทํางานธุรการดวย  เวลา
ของอาจารยจึงหมดไปกับงานสอนและงานธุรการ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะมีขอกําหนดให
ชัดเจนวาอาจารยถาทํางานธุรการ ก็ใหทํางานวิจัยนอยลง  สวนอาจารยที่ ไมตองทํางานธุรการ
ก็ควรจะผลิตผลงานวิจัย  อาจารยไมตองทํางานธุรการก็ไดซึ่งภาระงานของอาจารยคอนขาง
เยอะจึงไมมีเวลาทํางานวิจัย..........” 

(นันทพัิฒน  เพ็งแดง, 26 ตุลาคม 2551) 
 

ความคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับผูรวมสนทนารายอื่น วาอาจารยมีภาระงานสอนมาก  ไมมีเวลาทํา
การวิจัย จึงทําใหผลงานวิจัยไมไดคุณภาพ  ไมสามารถที่จะตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได 

 

“..........งานสอนของอาจารยคอนขางเยอะ  และไดทํางานวิจัยไปดวย  ทําใหเกิด
ปญหาในเรื่องการทํางานวิตกกังวลวาทั้งงานสอนและงานวิจัยจะออกมาไมดี  สวนที่เปน
อุปสรรคคือ  เวลา   ไมมีเวลาทําการวิจัย จึงทําใหผลงานวิจัยไมไดคุณภาพ  ไมสามารถที่จะ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได  ขอเสนอวา  ถาคาบสอนมากเกินไปควร
จะเพิ่มบุคลากร  และบุคลากรที่รับเพิ่มเขามาควรจะมีความถนัดในเรื่องการทําวิจัยและโยงไป
ถึงหลักเกณฑที่ใชรับบุคลากร ควรจะดูคุณสมบัติเปนหลักและวางเปนกรอบอยางชัดเจนเพื่อ
จะแนใจวาบุคลากรที่รับเขามาสามารถทํางานวิจัยไดจริง ๆ เพื่อการพัฒนาการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตอไป..........” 

(สุรชัย  อาจกลา, 26 ตุลาคม 2551)   
 

“..........อาจารยสวนมากอยากทํางานวิจัยเนื่องจากตองการแสวงหาความรูเพื่อ
นํามาใชสอน  แตดวยขอจํากัดดานบุคลากร  จึงทําใหอาจารยสวนหนึ่งตองมีภาระงานธุรการ  
ควบคูไปกับภาระงานสอน  จึงไมมีเวลาเพียงพอที่จะทํางานวิจัยได   ซึ่งงานธุรการเปนงานที่
เยอะมาก  มากกวางานสอนของอาจารย  ดวยบทบาทหนาที่ที่ตองทํางานธุรการ จึงทําให
อาจารย เหลานี้มีหนาที่ตองประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและการวางแผนตางๆของ
มหาวิทยาลัย จึงทําใหไมมีเวลาที่จะทํางานวิจัย..........” 

(อณิสณี    แทนอาษา, 26 ตุลาคม 2551)     
 

“..........อยากใหอาจารยผูทําวิจัยไดตระหนักถึงภาระหนาที่ของตนเองวาหนาที่ของ
อาจารยคืองานสอนและงานวิจัยเพราะทานตองแสวงหาความรูอยูเสมอ  แตจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยคือ  การทํางานเปนกลุมและความเข็มแข็งของบุคลากร  สวนในเรื่องของเวลา  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายวาหนาที่ที่สําคัญอันดับแรกของอาจารยคืองานสอน  รองลงมาคืองาน
ธุรการ  ซึ่งงานธุรการมีมากกวางานสอน  งานสอนสวนมากอาจารยจะตองกลับไปเตรียมการ
สอนที่บานเอง  แตในเรื่องเวลาถาเรามองใหเปนโอกาสและมองในทางที่ดี  คือมองในสวน



ของอาจารย  เจาหนาที่   งานธุรการสวนมากอาจารยตองทําเองเปนหลักแทบทุกทาน  ดังนั้น
อาจารยตองพยายามสอนงาน  ใหความเชื่อใจ  ไววางใจใหเจาหนาที่ในหนวยงานทํางานแทน
อาจารยได   เพราะหนาที่ของอาจารยคือ   งานสอน   งานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
เพราะฉะนั้นอาจารยตองจัดสรร  แบงเวลาใหทันตองาน  ..........” 

(ภัทริยา  พรหมราษฏร, 26 ตุลาคม 2551)      
 

 สวนดานคุณลักษณะของบุคลากรการวิจัย มีผูใหความคิดเห็นวา ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  
มหาวิทยาลัยควรจะมีการพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะในการพัฒนาความรูดานการวิจัย  รายละเอียดที่
เสนอไว  ดังนี้ 

 

 “.......... ในมหาวิทยาลัยมีอาจารยหลายกลุม  ซึ่งแตละกลุมมีฐานความรูการวิจัยที่
แตกตางกัน  กลุมที่มีฐานความรูดานการวิจัยมักจะสามารถทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง  แตกลุมที่
มีความรูดานการวิจัยนอยจะทําใหไมอยากทําการวิจัย  ดั้งนั้นควรจะเพิ่มการพัฒนานักวิจัย
กลุมนี้ดวย  ปญหาในปจจุบันของอาจารยและนักวิจัย คือ  ไมเขาใจในระบบการทํางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย  โดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไมมีระบบที่ชัดเจนจึงทําใหไมมีสิ่งกระตุน
และไมมีแรงจูงใจที่จะใหบุคลากรที่มีฐานความรูเกี่ยวกับการวิจัยนอยอยากจะทํางานวิจัย  
หรือบางครั้งอยากจะทํางานวิจัยแตเมื่อเขาไปทํางานวิจัยแลวเกิดความสับสนและไมเขาใจใน
ระบบโครงสรางงานวิจัย   จึงทําใหอาจารยหรือนักวิจัยถอนตัวออกจากการทํางานวิจัย  
ถึงแมวามหาวิทยาลัยจะมีระบบการชวยเหลือโดยเชิญวิทยากร  มาใหความรูอยางตอเนื่องก็
ตาม  แตสวนมากยังขาดวัฒนธรรมการวิจัย  อาจารยเองคงตองตระหนักถึงภารกิจนี้ใหมาก
ยิ่งขึ้น..........” 

(ศรีสุนันท  ประเสริฐสังข, 26 ตุลาคม 2551)   
 

 นอกจากนี้ผูรวมสนทนากลุมใหขอเสนอแนะดานบุคลากรการวิจัย  ดังนี้   
 

“..........การทําวิจัยควรจะดูนักวิจัยที่ทํางานวิจัยดวยวามีความถนัดงานวิจัยดานใด 
เชน  ดานสํารวจ  ดานการทดลอง  ดานกึ่งทดลอง  หรือที่เกี่ยวของกับการออกพื้นที่มากกวาที่
จะใหนักวิจัยทํางานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ระบุหรือกําหนดขอบเขตหรือกรอบไว
แลววาอาจารยแตละทานควรจะทํางานวิจัยแบบนี้  หรือทํากลุมแบบนี้ โดยที่ไมใหทํางานวิจัย
ตามความถนัดของอาจารยแตละทาน  และอยากใหมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นในนักวิจัย  โดย
ไมตองมานั่งตรวจสอบการทํางานทุกขั้นตอน  เพราะนักวิจัยแตละทานสามารถบริหารจัดการ
เองได  และที่สําคัญก็ไดผลงานการวิจัยออกมาสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย..........” 

(มนชิดา  ภูมิพยัคฆ, 26 ตุลาคม 2551)    
 
 
 

 



“..........ในสวนของบุคลากรอยากจะใหมองในเรื่องความรูของงานวิจัยเปนปจจัย
หนึ่งที่สําคัญ  และอาจมีระบบพี่เลี้ยง(Mentor)   คือ  อาจารยที่ทํางานวิจัยไมใชมีช่ืออยูในกลุม
เทานั้นแตอาจารยทานนั้นสามารถเปนหัวหนางานวิจัยนั้นเลยเพียงแตวาจะมีอาจารยพ่ีเลี้ยง
คอยดูแลอยางใกลชิด  ซึ่งระบบนี้มหาวิทยาลัยยังมีความไมชัดเจน  อาจารยทานใดที่เปนผูรวม
วิจัยก็จะเปนแคผูรวมวิจัยเทานั้น  ไมสามารถเปนหัวหนาโครงการได  ซึ่งอาจารยแตละทานมี
ความถนัดในแตละศาสตรสาขาแตกตางกัน  ความสามารถ แตละงานวิจัยก็จะแตกตางกัน  ถา
หากวาเปนงานวิจัยทางสังคมศาสตรซึ่งตองออกพื้นที่หรือลงสู พ้ืนที่  ภาระงานก็จะไม
เอื้ออํานวยตอคณาจารยทานนั้น  หรือบางทานงานวิจัยอยูเฉพาะในหองทดลองภาระงานก็ไม
เอื้ออํานวยตออาจารยทานนั้นเชนกัน  และไมมีความเดนชัดในการพัฒนางานวิจัย  คือไมเห็น
ประโยชนจากงานวิจัยที่ทําวาเปนอยางไรบาง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อคอย
ใหคําแนะนําแกนักวิจัยรุนใหม.........”   

(รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม, 26 ตุลาคม 2551)    
“..........มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการพัฒนาอาจารยใหมีความรู  ความเขาใจ

ตลอดจนความสามารถและตั้งใจที่จะใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการจัดการศึกษา  ใช
กระบวนการวิจัยเพื่อชวยพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา   อาจารยจะตองมีความรู
ความสามารถและประสบการณในการวิจัยเพื่อจะไดช้ีแนะแกนักศึกษา ขณะเดียวกันตองมี
การพัฒนาทักษะการสอนแบบใหมที่ไมใชการบอกความรู  แตเปลี่ยนวิธีการเพื่อสรางองค
ความรูควบคูไปกับนักศึกษา  พยายามคิดคนหาหรือแสวงหาองคความรูใหมที่ไดจากงานวิจัย
แลวถายทอดสิ่งเหลานั้นใหแกนักศึกษา......” 

(ธีระศักดิ์  ดาแกว, 26 ตุลาคม 2551)    
“..........ผมมองวาควรเรงพัฒนาอาจารยใหเปนนักวิจัย  คนที่เขามาเปนอาจารย

มหาวิทยาลัยตองมีมุมมองเกี่ยวกับงานวิจัยอยางมาก  มหาวิทยาลัยไมควรคัดเลือกอาจารยเขา
มาเพื่อทําการสอนอยางเดียว  เขาใจวาภารกิจหลักคือการสอนแตตองไมลืมวามหาวิทยาลัยมี
ภารกิจที่ตองทํางานวิจัย  เพราะฉะนั้นอาจารยตองรูจักและเขาใจบทบาทตรงนี้ดวย  อาจารย
บางทานเขามาเพื่อทําการสอนในภาคปกติ  ภาคพิเศษเพื่อที่จะมีรายได  สอนเพลินจนลืมวา
ตองพัฒนาตนเองเพื่อทําผลงานทางวิชาการ  ทําอยางไรมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแนวคิดของ
อาจารยเหลานี้ได  ก็ตองเรงพัฒนาโดยการสนับสนุนสงเสริมใหทําวิจัย  มีงบประมาณใหเปน
สิ่งจูงใจใหอาจารยอยากทําวิจัย   ที่สําคัญตองสรางวัฒนธรรมวิจัยในองคกร  หรืออาจารยที่จบ
ระดับปริญญาเอกมา  ควรจะกําหนดใหงานวิจัยเปน KPI ระยะเวลาภายในกี่ปที่อาจารยตอง
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติได ระยะเวลากี่ปที่อาจารย
เหลานี้ตองขอผลงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยควรกําหนดไวใหชัดเจน......” 

    (ศักดิ์ศรี  สืบสิงห, 26 ตุลาคม 2551) 
 
 



 ดานทรัพยากรการวิจัย  ผูรวมสนทนากลุมเห็นวา  สิ่งที่สําคัญที่สุดคืองบประมาณในการทําวิจัย  ดังคํา
กลาวบางตอนของการสนทนา    ดังนี้ 

“..........มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณในการทํางานวิจัยที่มากพอที่จะจูงใจให
อาจารยอยากทํางานวิจัย  หรือไมก็สรางแรงจูงใจอยางอื่นใหกับอาจารย  อยางเชน  ถาอาจารย
ทํางานวิจัยเดี่ยวสามารถทําผลงานทางวิชาการได  เปนตน  แตมหาวิทยาลัยมีแตงานวิจัยที่ทํา
เปนกลุมหรือทีมและงานวิจัยที่ทําเปนงานวิจัยทั่ว ๆ ไป  ซึ่งไมสามารถทําผลงานทางวิชาการ
ได  ทั้งนี้งานวิจัยที่ทําตองอยูในระดับดี  ถางานวิจัยแคพอใชเมื่อเสนอเขาทําผลงานทาง
วิชาการ  ก็ไมสามารถผานหรือทําไดเชนกัน  เพราะฉะนั้นในการทําวิจัยอาจารยตองไปหาทีม
หรือหาความรูกับผูมีความรูงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  เพราะความรูในระดับปริญญาโทอาจจะไม
เพียงพอในการทํางานวิจัยใหออกมาดี  ในสวนอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยก็เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการทํางานวิจัยเปนทีมของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  อยางเชน  ถาอาจารย
ทํางานวิจัยในดานที่ไมถนัด  ควรจะไปขอเขากลุมกับอาจารยทานอื่น ๆ เพื่อเปน Case ตัวอยาง
ใหกับทานอาจารยเอง นี้คือสิ่งที่ชวยพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยในการทํางานวิจัยให
ประสบผลสําเร็จ..........”   

(เบญจมาภรณ     เสนารัตน, 26 ตุลาคม 2551)     
 

“..........ทรัพยากรดานงบประมาณนั้นเปนปจจัยที่สําคัญที่จูงใจใหอาจารยอยาก
ทํางานวิจัย  แมวาจะมีภาระงานมากเพียงใดก็ตามแตถามีเงินงบประมาณที่มากพอเปน
แรงจูงใจ  อาจารยก็อยากจะทํางานวิจัยดวยกันทั้งนั้น  หรืออาจจะทําดวยกันหลายคนเปนกลุม  
เปนตน และอยากใหมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลวิจัย  โดยอาจซื้อฐานขอมูลวิจัยฐานขอมูลใด
ฐานขอมูลหนึ่งเพราะวามหาวิทยาลัยยังใชฐานขอมูลวิจัยที่เขาใหทดลองใช 6 เดือนอยูโดยไม
ยอมเปลี่ยนฐานขอมูลวิจัยเลย.........” 

(รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม, 26 ตุลาคม 2551)    
 

“..........ทรัพยากรการทําวิจัย เปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะแหลงความรู ที่ใหคนควา
งานวิจัย  แตในปจจุบันนี้มีแหลงที่คนควาขอมูลไดอยางมากมาย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
แตงตั้งหรือสรรหาบุคคลที่มีประสบการณเปนที่ปรึกษางานวิจัย และดานเงินงบประมาณ  ใน
การจัดสรรเงินงบประมาณการวิจัยนั้น  ถามีการจัดสรรเงินงบประมาณในการทําวิจัยที่สูง
มหาวิทยาลัยก็ตองมีความคาดหวังสูงในการทําวิจัย  เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยตองมีหนวยงาน
ที่ ต้ังขึ้นมาเพื่อต้ังเปาหมายความคาดหวังงานวิจัย  อยางเชน  มหาวิทยาลัยจัดสรรเงิน
งบประมาณในการทําวิจัย  600,000 บาท  หนวยงานนี้จะตองกําหนดความคาดหวังหรือ
เปาหมายการทําวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ออกมาเพื่อใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับ  และสิ่งที่
สําคัญอยากใหมหาวิทยาลัยมีแหลงความรูงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ ระบบ BTN ซึ่งขอได
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. )  ใหอาจารยที่จะทําวิจัยไดศึกษาคนควา  
หรือเปนระบบ  VTN  เปนแหลงความรูของอาจารยก็ได..........”  

(สุรชัย  อาจกลา, 26 ตุลาคม 2551)   



 

   “..........ดานเงินงบประมาณ  มหาวิทยาลัยใหอาจารยทํางานวิจัยแตสวนมากจะถูก
ตัดงบประมาณ  ซึ่งการตัดเงินงบประมาณทําใหนักวิจัยไมสามารถบริหารจัดสรรเงิน
งบประมาณได หรือไมเชนนั้นหากจําเปนตองตัดงบประมาณตองจัดทรัพยากรการวิจัย ดาน
อื่น ๆ ที่ใชในการทํางานวิจัยใหเพียงพอ รวมถึงฐานขอมูลตางๆที่อํานวยความสะดวกในการ
คนควา  มหาวิทยาลัยควรจัดใหเพียงพอ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีหองวิจัยเฉพาะ  จะทํา
ใหนักวิจัยสามารถนัดประชุมกลุม  หรือปรึกษาหารือในการทําวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนความรู
ระหวางกลุมดวยกัน  ซึ่งในการทําวิจัยก็อาจจะทําใหมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรการวิจัยเพิ่มมาก
ขึ้น..........” 

(ศรีสุนันท   ประเสริฐสังข, 26 ตุลาคม 2551)      
   

“..........ปญหาดานเงินงบประมาณ  คือ การเบิกจายเงินที่ลาชา  คือ  ใบเสร็จ  เอกสาร
การเบิกจายตาง ๆ คอนขางเยอะและซับซอน  มหาวิทยาลัยควรลดขั้นตอนการจัดทําเอกสาร
การเบิกจาย  โดยเอกสารการเบิกจายใหเอาเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองมาเบิกจายเงินวิจัยได
เลย  ยกเวนการเดินทางไปราชการที่ตองทําตามลําดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเอกสาร
การเบิกจายคาวัสดุ  คาใชสอย และอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนมากโดยเฉพาะการทําเอกสาร
ใบตัดยอดเกิดความลาชามากในการจายคาตอบแทนและคาใชจายตาง ๆ เพราะฉะนั้นควรมี
ระเบียบการเบิกจายที่ชัดเจน.........” 

(พุทธพรรณี  บุญมาก, 26 ตุลาคม 2551)  
     

 ดานการบริหารการวิจัย  ผูเขารวมสนทนาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวม ทั้งนโยบายและการ
วางแผนการวิจัย  การจัดองคกรการวิจัย  การบริหารบุคลากรการวิจัย  การบริหารทรัพยากรการวิจัย  การบริหาร
คุณภาพการวิจัย  ผูวิจัยเสนอรายละเอียดโดยรวม  ดังคําสนทนาบางตอน  ดังนี้ 
 

“..........มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายเพื่อใหอาจารยไดทํางานวิจัยอยางชัดเจน  
โดยมีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  หรือ
แนวนโยบายการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แตพบวาการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติยังพบปญหา  นโยบายดานการวิจัยไมไดประชาสัมพันธใหอาจารยหรือนักวิจัย
ทราบอยางทั่วถึง  สวนมากจะเปนผูบริหารเทานั้นที่ทราบ  ถึงแมจะมีนโยบายในการสงเสริม
สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย  แตยังขาดนโยบายและการวางแผนการสรางบรรยากาศใน
การทํางานวิจัย  ซึ่งผมเองมองวามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนหรือ
นโยบายการวิจัย  แลวจัดทําแผนกลยุทธดานการวิจัยทั้งแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจาํป  ที่สําคัญคือตองมีระบบและกลไกในการประเมินแผนการวิจัยอยางสม่ําเสมอ.......” 

(ธีระศักดิ์  ดาแกว, 26 ตุลาคม 2551) 
 



“..........มหาวิทยาลัยควรสรางกฎระเบียบขึ้นในเรื่องของอาจารยพ่ีเลี้ยงงานวิจัยใหมี
ความชัดเจน   ซึ่งมหาวิทยาลัยแยกการเรียนการสอนได 2 ดาน คือ ดานสังคมศาสตรและดาน
วิทยาศาสตร  ซึ่งควรจะมีบุคลากรทั้งสองดานนี้มาเปนผูเช่ียวชาญกอน  และเปนผูกําหนด
กฎเกณฑตาง ๆ อยางเชน  งานวิจัยดานสังคมควรสงงานวิจัยมาที่ผูเช่ียวชาญดานนี้ตรวจกอน 
โดยเปนผูปรึกษาและมีความเห็นชอบอยางไร  เปนตน  ซึ่งการทําตามขั้นตอนดังกลาวจะมี
ความชัดเจน  ในสวนของกลุมก็ควรจะสรางกฎเกณฑตาง ๆ ขึ้นมา เชน คาตอบแทน  ควรจะ
ต้ังงบประมาณขึ้นมาสรางแรงจูงใจใหอาจารยที่ทํา วิจัย   และหาอาจารยที่มีความรู
ความสามารถในการตั้งกฎเกณฑในเรื่องดังกลาวขึ้นมากอนเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ทํางาน..........” 

(สุรชัย  อาจกลา, 26 ตุลาคม 2551)    
     

“..........สภาพปจจุบันในการจัดองคกรการวิจัย  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยที่ชัดเจน  แตยังไมเขาใจบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายของการวิจัยอยางชัดเจน  ในระดับ
คณะ  วิทยาลัย  ไมมีการจัดโครงสรางการวิจัยไวชัดเจน  จึงทําใหการบริหารงานวิจัยเปน
บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รูปแบบองคกรจึงไมเอื้อตอการสงเสริมใหอาจารยหรือ
นักวิจัยมีวัฒนธรรมแบบรวมมือ  โดยเฉพาะการจัดองคกรที่ไมเอื้อตอการหาแหลงทุน
ภายนอก  เพื่อนํามาสนับสนุนการทําวิจัย..........” 

(ศักดิ์ศรี   สืบสิงห, 26 ตุลาคม 2551)   
    

“..........มหาวิทยาลัยมีการทํางานวิจัยเปนกลุมและเรียกประชุมกลุมงานวิจัยรวมกัน  
โดยการทํางานวิจัยมหาวิทยาลัยจะใหแตละกลุมต้ังหัวของานวิจัย และเขียนหลักการ  เหตุผล  
จุดประสงคงานวิจัย ในวันที่เขาประชุมรวมกันเลย  ซึ่งอาจารยแตละทานมีความรูในศาสตร
ตาง ๆ ไมเหมือนกัน  และความรูในงานวิจัยก็ไมเหมือนกัน  ซึ่งอาจารยแตละทานไมสามารถ
หากรอบหรือขอบเขตของการเขียนงานวิจัยได  เพราะความรูที่อาจารยมีแตละคนไม
เหมือนกัน  และเมื่อเขาอบรมอาจารยที่มีฐานความรูในงานวิจัยดานที่ทําการวิจัยอยูแลวจะ
สามารถตอยอดทํางานวิจัยไดเลย  สวนอาจารยทานใดที่ไมมีความถนัดหรือตองเรียนรูงานวิจัย
ในหัวขอที่ทางมหาวิทยาลัยใหมา  ก็จะตองทํางานตามนักวิจัยที่ทําวิจัยมาคลองแลว  ซึ่ง
นักวิจัยทานนี้จะชี้แนะใหอาจารยที่ไมมีความรูในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ ทําตาม  อาจารยแตละ
ทานที่ไมมีความถนัดก็ตองทําตามคือ เปนผูรวมวิจัยแตอาจารยของมหาวิทยาลัยก็ยอมรับใน
ขอเสนอได  เพราะไมมีโอกาสในการเปนหัวหนาโครงการ  รวมทั้งอาจารยแตละทานก็ไมมี
เวลาเพียงพอ  ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของเวลาก็ไมเปนปญหา  ถามหาวิทยาลัยสงเสริม  สนับสนุน  
การทําวิจัยของอาจารยจริง ๆ ..........” 

(อณิสณี  แทนอาษา, 26 ตุลาคม 2551)      
 
 



“..........การทําวิจัยกลุม  การทําวิจัยเปนทีม  โดยการที่อาจารยไดทําวิจัยเปนกลุม
หรือทีมก็เปนการพัฒนาศักยภาพของการทําวิจัย  ซึ่งอาจจะเปนระบบการชวยเหลือกันภายใน
กลุม  แตบางครั้งผูที่รวมวิจัยก็คงจะมีโอกาสทํางานวิจัยของตนเอง  ตามศักยภาพของตนเองที่
จะทําได    และงานวิจัยที่ทําวิจัยกลุมที่แตกตางในดานสาขาก็สามารถเพิ่มศักยภาพในงานวิจัย
ได  อยางเชน  อาจารยทางดานวิทยาศาสตรคนพบสารไนโตรซานในกระดองปูและไปทํางาน
วิจัยรวมกับอาจารยทางดานพืชศาสตรโดยนําสารดังกลาวไปทดลองเลี้ยงกลวยไม  โดย
อาจารยทั้ง  2  ทานจะตองทํางานวิจัยรวมกัน คือ อาจารยทานหนึ่งผลิต  อาจารยอีกทาน
นําไปใช  ซึ่งจะชวยใหเพิ่มศักยภาพการทํางานวิจัยที่ยิ่งใหญมากขึ้น   แตในสวนของ
มหาวิทยาลัยยังเปนในลักษณะที่วาการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยถูกแทรกซึมในการพัฒนาเปน
กลุม  โดยมองวาผูเปนหัวหนาทีมมีศักยภาพมาก  แตไมเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยขึ้นมาเปน
หัวหนาทีมหรือหัวหนาโครงการ..........” 

       (รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม, 26 ตุลาคม 2551)   
 

“..........การบริหารงบประมาณการวิจัยเปนสิ่งที่จําเปน  ในแตละปมหาวิทยาลัยตอง
กําหนดวงเงินที่จะสนับสนุนงานวิจัย  ในฐานะที่เราเปนมหาวิทยาลัยใหมควรจะกําหนดวงเงิน
ที่สูงพอที่ชวยสนับสนุนอาจารยใหทําวิจัย  จึงจะสามารถกาวกระโดดได ในแตละปไมควร
กําหนดต่ํากวา  10-20 %  เขาใจวามหาวิทยาลัยในตางประเทศเขาตองมีสัดสวนเงินวิจัยอยูที่
ประมาณ  30-40 %  หากมหาวิทยาลัยตองการใหอาจารยสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยควร
จะสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ  อีกประการคือระเบียบในการใชงบประมาณ  การ
เบิกจายควรชัดเจนวามีขั้นตอนอยางไร  ยืดหยุนมากนอยเพียงไร  ควรจัดทําระเบียบที่ยืดหยุน
สามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางคลองตัว  และควรจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งไวสําหรับ
สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย  เชนงบประมาณสําหรับสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย  
งบประมาณสําหรับการลงตีพิมพในวารสาร  เปนตน..........”    

    (ธีระศักดิ์  ดาแกว, 26 ตุลาคม 2551)       
 
“..........การทําวิจัยเรื่องเงินงบประมาณ  เปนสวนสําคัญที่สุด  มหาวิทยาลัยมีการ

เบิกจายในแตละงวดมีความลาชามากเกินไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีเกณฑการจัดสรรเงิน
งบประมาณที่ชัดเจน  รวมทั้งการชี้แจงการใชจายงบประมาณการทําวิจัยลําดับขั้นตอน
คอนขางยุงยาก  การเบิกจายเงินงบประมาณก็ลาชา  ซึ่งการทําวิจัยนักวิจัยควรจะไดรับจัดสรร
เงินงบประมาณมากอนในบางสวน  เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทาง  จายคาจางในการเก็บ
ขอมูลและคียขอมูลใหกับนักศึกษาที่ทํางานในสวนนี้  โดยสวนใหญแลวอาจารยที่ทํางานวิจัย
ในมหาวิทยาลัยจะไมไดคาตอบแทนอะไรมากมายเลยและโดยสวนมากก็ควักทุนของตัวเอง
ในการทําวิจัยเพราะงบประมาณไมเพียงพอ..........” 

       (นันทิพัฒน    เพ็งแดง, 26 ตุลาคม 2551) 
 



“..........ในเรื่องเงินงบประมาณขั้นตอนการเบิกจายเงินวิจัยคอนขางยุงยากและ
สับสนไมมีความชัดเจนในลําดับขั้นตอนการจัดทําเอกสารการเบิกจาย..........” 

(ภัทริยา  พรหมราษฏร, 26 ตุลาคม 2551)      
 

“..........ปญหาดานการบริหารงบประมาณการวิจัย  คือ การเบิกจายเงินที่ลาชา  คือ  
ใบเสร็จ  เอกสารการเบิกจายตาง ๆ คอนขางเยอะและซับซอน  มหาวิทยาลัยควรลดขั้นตอน
การจัดทําเอกสารการเบิกจาย  โดยเอกสารการเบิกจายใหเอาเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองมา
เบิกจายเงินวิจัยไดเลย  ยกเวนการเดินทางไปราชการที่ตองทําตามลําดับขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเอกสารการเบิกจายคาวัสดุ  คาใชสอย และอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนมาก
โดยเฉพาะการทําเอกสารใบตัดยอดเกิดความลาชามากในการจายคาตอบแทนและคาใชจาย
ตาง ๆ เพราะฉะนั้นควรมีระเบียบการเบิกจายที่ชัดเจน.........” 

(พุทธพรรณี  บุญมาก, 26 ตุลาคม 2551)  
 

“..........ถามหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการบริหารที่ดีในดานงบประมาณ  และการ
เบิกจายงบประมาณที่ลาชานั้นเปนเพราะระบบการบริหารจัดการงานของหนวยงานวิจัย  และ
การทําวิจัยตองสงเลมรายงานวิจัยใหมหาวิทยาลัยจํานวน  45  เลม  ซึ่งราคาตั้งแตเริ่มตนจนถึง
ปจจุบัน  ซึ่งราคาการทํารูปเลมเปลี่ยนไปแลวแตมหาวิทยาลัยยังใหงบประมาณเทาเดิม  และ
งบประมาณที่แตละงานวิจัยไดรับก็ไดไมเทากันซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีระบบการบริหารงานใน
เรื่องการกําหนดเกณฑการวัดงานวิจัยวาควรไดรับงบประมาณหรือคาตอบแทนแตละงานวิจัย
เทาไหร..........” 

 (เบญจมาภรณ   เสนารัตน, 26 ตุลาคม 2551) 
     

“..........เรื่องความชัดเจนในการแจกแจงรายละเอียดเอกสารการเบิกจายตาง ๆ 
โดยเฉพาะคาตอบแทนการเก็บขอมูลและคียขอมูลตองทําเปนคาลวงเวลา  ซึ่งขั้นตอนดังกลาว
เสียเวลาในการทําเอกสารนานมาก  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรก็ไดนอยและเอกสารการ
เบิกจายคอนขางยุงยาก  ซึ่งความไมชัดเจนในเรื่องการบริหารในระบบของหนวยงานวิจัย  ทํา
ใหนักวิจัยไมมีแรงกระตุนในการทําวิจัยเพราะไมเขาใจในระบบการทํางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยรวมถึงผลประโยชนในดานอื่น ๆ อยางเชน  การทําผลงานวิชาการ การทําวิจัย
เปนสวนสําคัญในการทําผลงานทางวิชาการดังกลาว  แตงานวิจัยที่ทํา ณ ปจจุบันของ
มหาวิทยาลัยไมมีใครรับรองหรือบอกไดวาสามารถนํางานวิจัยที่ทําเสร็จแลวไปทําผลงานทาง
วิชาการได  จึงอยากใหมหาวิทยาลัยวางนโยบายที่ชัดเจนบริหารเงินงบประมาณการวิจัยใน
สวนที่ยอยลงไปดวย..........” 

(มนชิดา  ภูมิพยัคฆ, 26 ตุลาคม 2551)   
 
 
 



 สําหรับการบริหารคุณภาพการวิจัยนั้น  ผูเขารวมสนทนามีความคิดเห็นสอดคลองกัน  ดังนี้  
“..........มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารคุณภาพงานวิจัยต้ังแตกระบวนการกอนทําวิจัย

จนกระทั่งถึงการประเมินผลงานวิจัย  นั่นหมายถึงตองกลั่นกรองตั้งแตการเสนอ Proposal 
ควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาที่ชัดเจน  และควรจะเปนงานวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยในแนวทาง
เดียวกัน  ทําอยางไรจะมีระบบและกลไกในการควบคุม  ติดตามและประเมินผลงานวิจัยทุก
ขั้นตอน  ที่สําคัญงานวิจัยที่ผลิตออกมาตองสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  สามารถตีพิมพ
ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติได  มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและอางอิงได   
แตปญหาที่พบของมหาวิทยาลัยคือ ผลงานวิจัยยังไมสามารถที่จะตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ ไดตามเกณฑที่ กพร.กําหนด   ดังนั้นควรจะมีการสงเสริม หรือชวยเหลือใน
เรื่องนี้ใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น..........” 

    (รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม, 26 ตุลาคม 2551)    
 
“........สวนในเรื่องของการตีพิมพเผยแพรนั้น  เราอาจจะตองดูสถานการณของโลก

วาเปนอยางไร  ซึ่งงานวิจัยคอนขางยากในการที่จะถูกตีพิมพเผยแพร   แตเราควรมองที่
ผลประโยชนของงานวิจัยมากกวา  แตวาการตีพิมพนั้นถาเราทราบวานานาชาติตองการหรือ
ใหความสําคัญในเรื่องอะไรก็เปนสิ่งที่ดี หรือบางครั้งงานวิจัยที่เราทราบแลวเราทําวิจัยนั้น
อาจจะไมมีความสําคัญไปแลวก็เปนไปได   ในสวนของมหาวิทยาลัยไดทําวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอน  แตไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนในเรื่องของการเรียนการสอน  หรือใน
เรื่องของการคนควา  โดยในเรื่องของอาจารยผูสอนที่เราตองการจัดใหสอนลงสูรายวิชา
อยางไรบาง..........” 

(ภัทริยา  พรหมราษฏร, 26 ตุลาคม 2551)      
  
“..........การเผยแพรผลงานวิจัยเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยใหมหาวิทยาลัยบริหาร

คุณภาพงานวิจัยไดอยางดี  มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรมเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยการจัดสรรทุนในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย  เพราะหากอาจารยได
เผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ  นั่นหมายถึงวาผลงานวิจัยของอาจารยทาน
นั้นไดผานการกลั่นกรองจากผูเช่ียวชาญที่ตรวจคัดเลือกผลงานวิจัย  และมหาวิทยาลัยควร
กําหนดหลักเกณฑใหอาจารยที่ทํางานวิจัยทุกคนสามารถที่จะเขียน paper เพื่อเผยแพร  อาจจะ
ไมใชผลงานที่แลวเสร็จ  แตอาจจะเปนบางสวนของงานวิจัย..........” 

    (นันทิพัฒน    เพ็งแดง, 26 ตุลาคม 2551) 
 

 
 



3.  ผลการศึกษาพหุกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยวิจัย  ดังนี้   
 3.1  ผลการศึกษาเอกสาร  
        พหุกรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศ  ผูวิจัยไดวิจัยเอกสาร ในประเด็นเกี่ยวกับ บริบท
ทั่วไป  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย   แนวนโยบายการวิจัย  ทิศทางการวิจัย  โดยได
ศึกษาเอกสารหลักจาก   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนกลยุทธการวิจัย  นโยบายและ
แนวทางการวิจัยและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยทาง Internet  รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารหรือ    
ผูที่รับผิดชอบงานดานการจัดทํากลยุทธ  นโยบายและการวางแผนการวิจัย การวิเคราะหกลยุทธดานการวิจัย      
ในประเด็นเกี่ยวกับ บุคลากรการวิจัย  ทรัพยากรการวิจัยและดานการบริหารงานวิจัย  ของมหาวิทยาลัยวิจัย        
ในประเทศ  จํานวน 4 แหง คือ 1)  มหาวิทยาลัยขอนแกน  2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  3) มหาวิทยาลัยมหิดล  และ
4)  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร   ปรากฎผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 

  3.1.1  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ต้ังอยูเลขที่  123 หมูที่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน   ในเนื้อที่ประมาณ 5,500  ไร  และมหาวิทยาลัยขอนแกน  วิทยาเขตหนองคาย  ต้ังอยูเลขที่ 112 
ตําบลหนองกอมเกาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3,413 ไร  (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550)  
 

         1.  วิสัยทัศน  พันธกิจและยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 
  1.1 วิสัยทัศน 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน   เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปน
มหาวิทยาลัยแหง     การเรียนรู  มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ  มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติ  และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 

  1.2  พันธกิจ 
  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหเปนที่ยอมรับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง 

1.3 ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 
 แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 นั้น ไดวางกรอบการ
กําหนดยุทธศาสตรอยูบนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน จากมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศและ
ภูมิภาคไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนําของภูมิภาคอาเซียน และการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับดีเลิศของประเทศ โดย
วางเปาหมายหลักของการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยใน 3 ประเด็นหลัก ซึ่งถือเปนตัวช้ีวัดที่จะ
บงช้ีวามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของภูมิภาคอาเซียน การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับเลิศ
ของประเทศ และเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ คือ 1) ไดรับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับในระดับชาติ
และระดับสากล (Accreditation &ranking) 2) มีภาพลักษณที่ดีและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ (Image &reputation) 3) เปนองคกรที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance) เพื่อผลักดัน
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายหลักขององคกรใหประสบผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดประเด็น



ยุทธศาสตรไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุง
สงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูให
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  ใน
ครั้งนี้ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับการวิจัย   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
  การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
  เปาประสงค  
  แหลงสรางและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ 
  นโยบาย  
  เปนสถาบันช้ันนําในการวิจัยและการสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยาง
สมดุลและยั่งยืนเพื่อตอบสนองปญหาของชุมชน สังคมและประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด  และกลยุทธ  

  เปาหมายหลัก  ประกอบดวยเปาหมายหลัก  3  เปาหมายหลัก  ดังนี้ 
  เปาหมายหลักที่ 1  ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม และอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง (Research impact) ประกอบดวย  ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน  5  ตัวช้ีวัด ดังนี้ 1)  งบประมาณและทุน
สนับสนุนการวิจัย 2)  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปสูการแกไขปญหาพัฒนาสังคมได 3) จํานวนนักวิจัยที่มีศักยภาพ
สูง 4)  จํานวนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่มีผลงานวิจัย ตีพิมพในระดับนานาชาติ 5)  ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการของศูนยวิจัย เฉพาะทาง  และ ตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 5  ตัวช้ีวัด ดังนี้ 1)  จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา 2)  รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา 3)  สัดสวนจํานวน
เงินดานวิจัยทั้งหมด (งบประมาณแผนดิน เงินรายได แหลงทุนภายนอก) ตองบประมาณดานวิจัยที่ไดรับจัดสรร 
(งบประมาณแผนดิน เงินรายได) 4)  จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมเปนนักวิจัยรุนใหม 5)  รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณ รายจายประจําปในสวนของ
ผลผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูและผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย 4 กลยุทธ  ดังนี้ 1)  
พัฒนาโครงสราง ระบบบริหารจัดการการวิจัย เพื่อสรางและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน 2) 
สรางและพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่อง 3)  พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย  และ4) 
พัฒนาเครือขายและพันธมิตรความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (ทั้งในและตางประเทศ) 
  เปาหมายหลัก ที่ 2   ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact สูงและไดรับการ

อางอิง (Research publications & citations)  ประกอบดวย  ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน  2  ตัวช้ีวัด ดังนี้  1) 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตออาจารย  ประจํา 2)  จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางถึง และตัวช้ีวัดจาก
แผนปฏิบัติราชการ จํานวน  3  ตัวช้ีวัด ดังนี้  1)  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/



หรือ นําไปใชประโยชน ทั้งในระดับ ชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  2)  รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจํา 3) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําปในสวนของผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและผลงานวิจัย เพื่อถายทอดเทคโนโลยี   
ประกอบดวย 1  กลยุทธ คือ  การพัฒนาระบบการสงเสริมการเผยแพรการวิจัย และการใชประโยชนจากการวิจัย 
  เปาหมายหลักที่   3. ผลงานสรางสรรค ผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม นวัตกรรม และ
นําไปสูการ จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและผลิตในเชิงพาณิชย (Innovations, intellectual property & 

commercialization) ประกอบดวย  ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน  1  ตัวช้ีวัด คือ  จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การจดลิขสิทธิ์ ผลงานสรางสรรคและการผลิตเชิงพาณิชย  ตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติ
ราชการ จํานวน  2  ตัวช้ีวัด ดังนี้  1) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา หรืออนุสิทธิบัตร 2) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารงบประมาณรายจายประจําปในสวนของ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยี  ประกอบดวย  1.กลยุทธ คือ การพัฒนาระบบการถายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ 
 

 2.  ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน พ. ศ. 2551-2554 

  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารในชวงป 2550-2553 ในการมุงสูความ

เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เปนสถาบันช้ันนําของอาเซียนในการวิจัยและสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาชองชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกลุมประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และจากการที่ประเทศไทยมุง

พัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ. ศ. 2550-2553) การวิจัยตามยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ. ศ. 2551-2553 ของ

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่มุงสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาในทุกมิติ ตลอดจน

ยุทธศาสตรการวิจัยของกลุมวิจัยหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ. ศ. 2551-2553 ที่มุงสรางทุนทางสังคม การ

แกไขปญหาความยากจน  การเพิ่มศักยภาพและการแขงขันทาง เศรษฐกิจ  การรักษาดุลยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสรางความมั่งคงและความเปนธรรม เพื่อใหการพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเกิดความสมดุลและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรการบริการการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน และความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ ยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยที่มีบุคคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญและหลายหลายแหงสาขาวิชาการ จึงไดกําหนดทิศทางการวิจัยใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและการวิจัยในภาคตางๆ รวมทั้งศักยภาพทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีใน ป พ. ศ. 

2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดทิศทางการวิจัยจํานวน 6 ทิศทาง เพื่อเปนกรอบและแผนการวิจัยของ

คณาจารยและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กองทุนวิจัย 40 ป มข. หรืองบประมาณจากแหลงทุนอื่นๆทั้งในและ

ตางประเทศโดยมีตัวช้ีวัดประกอบดวย 1)  จํานวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอปญหาของชุมชนและสังคม2)  

จํานวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ  3) จํานวนผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพของอาจารยประจํา 4) จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง  5) จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ผลงานสรางสรรคและการผลิตเชิงพาณิชย และ6) งบประมาณและทุนสนับสนุน

การวิจัยเพิ่มขึ้น 

  สําหรับทิศทางการวิจัยมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

   ทิศทางการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพในการพึ่งตนเองและการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน 
  เปาประสงคการวิจัย :  สรางเสริมองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสรางศักยภาพในการพึ่งตนเอง
ของคนและชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธการวิจัยและประเด็นการวิจัย 

1. อนุรักษและจดัการทรัพยากรชีวภาพที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรการเกษตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 3. วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารเพื่อการพึ่งตนเองและเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน 
 4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว 

 5. พัฒนาองคความรูในการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ทิศทางการวิจัยที่ 2 การสรางเสริม การปองกัน การดูแล รักษา และการฟนฟูสุขภาพ 
เปาประสงคการวิจัย :  เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมในการปองกันดูแลรักษาและฟนฟูสุขภาพของ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 
  กลยุทธการวิจัยและประเด็นการวิจัย 

  1 สงเสริมการศึกษาเกี่ยวกับปญหาสุขภาพของคนหรือโรคที่สําคัญในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือและประเทศ 

2  สนับสนุนการสรางเสริม การปองกัน การดูแล การรักษา และการฟนฟูสุขภาพเพื่อนําไปสู 
สุขภาวะ 

3  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก  
และสมุนไพร 

4  วิจัยและพัฒนาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการแกปญหาและสรางเสริมสุขภาพ 
5  วิจัยและพัฒนาการเพื่อสรางศักยภาพในการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

 



 ทิศทางการวิจัยที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพสูสังคมแหงความรูและการพัฒนาที่ยังยืน 
 เปาประสงคการวิจัย :  เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาคนและสังคมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศใหมีคุณภาพ 
 กลยุทธการวิจัยและประเด็นการวิจัย 

1. สงเสริมความเขมแข็งและเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม 
2. สงเสริมการวิจัยดานการพัฒนาสังคมและครอบครัวเพื่อความมั่นคงของสังคม 
3. สงเสริมและพัฒนาความสามารถของทรัพยากรบุคคลใหมีคุณลักษณที่พึงประสงค 
4. สงเสริมการวิจัยดานการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น 
5. สงเสริมการวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนทางโครงสรางของประชากรและสังคมเมือง  
6. การอนุรักษ การเพิ่มคุณคาและการใชประโยชนจากศิลปกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
7. การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการความรูผลงานวิจัย 

ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ และจากตางประเทศสูการใชประโยชน 
 ทิศทางการวิจัยที่ 4  การสรางศักยภาพและความรวมมือในการพัฒนาอนุภาคลุมน้ําโขง 

 เปาประสงคการวิจัย :  เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมและความรวมมือในการพัฒนากลุม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 กลยุทธการวิจัยและประเด็นการวิจัย 

1. วิจัยและพัฒนาการสรางศักยภาพดานการทองเที่ ยวแบบบูรณาการที่ เ ช่ือมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2. ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ การคา และการบริหารจัดการทรัพยากรในบริเวณชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

3. สรางเครือขายการวิจัยเกี่ยวกับโรคหรือการแกปญหาดานสุขภาพของคน  และสัตวในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4. วิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงนโยบายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 
5. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุม

ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 ทิศทางการวิจัยที่ 5 การสรางศักยภาพในการปองกันและแกปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 
 เปาประสงคการวิจัย :  เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมในการปองกันและแกปญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดลอม  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 

 กลยุทธการวิจัยและประเด็นการวิจัย 
1. วิจัยและพัฒนาศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการ และการอนุรักษดานพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน 



3. วิจัยและพัฒนาดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความยั่งยืน 
4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูในการปองกันและแกปญหาสภาวะโลกรอน 
5. วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ

และสรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ 
 ทิศทางการวิจัยที่ 6  การสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 

 เปาประสงคการวิจัย :  เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมโดยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจน
ผลิตภัณฑสินคาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 
 กลยุทธการวิจัยและประเด็นการวิจัย 

1. วิจัยและพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ นา
โนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลาง
และขนาดยอม 

2. วิจัยและพัฒนาโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา
จากอุตสาหกรรมทางการเกษตร และผลิตภัณฑสินคาชุมชน 

3. พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม ระบบหวงโซอุปทานและระบบโลจิสติกสเพื่อการ
พ่ึงตนเองและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

   3.1.2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                         วิสัยทัศน 

                 วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําตามมาตรฐานสากล ที่มุงเนน
การวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 

                        พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 
บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรูคูคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได 
  3. ใหบริการวิชาการแกสังคม มีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพื่อความเปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนือ 
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองโดยใช  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 วัตถุประสงค 
 เพื่อผลิตงานวิจัยใหมีคุณภาพในระดับสากล มุงเนนการวิจัยที่สรางองคความรูใหม นวัตกรรม 
เพื่อนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นภาคเหนือ 
ประเทศและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง(GMS) 
 

 ยุทธศาสตร 
 ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 10 ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อนําไปสูการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค 
 เปาประสงค : บัณฑิตที่พึงประสงค 
 ตัวช้ีวัดหลัก ประกอบดวย 
 1.1 รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
 1.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา ตอ อาจารยประจํา 
 1.3 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอ หลักสูตรทั้งหมด 
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย 
 เปาประสงค : มหาวิทยาลัยวิจัย 
 ตัวช้ีวัดหลัก ประกอบดวย 
 2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอ อาจารยประจํา 
 2.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร 
 2.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ตอ อาจารย
ประจํา 
 

 นโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นโยบายการวิจัย 
 1) สนับสนุนการวิจัยประยุกตที่มุงเนนแกไขปญหาเฉพาะหนาเรงดวนของสังคม  และฟนฟูสราง
ความภูมิคุมกันในสังคมมีความเขมแข็ง  และพัฒนาอยางยั่งดดยพึ่งตนเองไดในวิถีไทย  ขจัดความขัดแยงในสังคม  
มุงสรางคนดีมีศีลธรรม 
 2) เปนมหาวิยาลัยที่มุงเนนการวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาหนวยงาน/องคกร/ชุมชนทองถิ่น ประเทศ
และภูมิภาค 
 3) สนับสนุนการวิจัยทั้งดานการวิจัยประยุกต  เพื่อการพัฒนาและการวิจัยพ้ืนฐานเพื่อการสรางและ
สั่งสมองคความรู 
 
 



 ทิศทางและแนวทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ทิศทางและแนวทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดจากกรอบแนวคิดในดานกระแส
โลกาภิวัฒน กระแสสังคมไทยภายในประเทศ นโยบายและความตองการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งปจจัยที่มี
ผลตอการกําหนดภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาชุมชนทองถิ่น ศักยภาพ
ความพรอมและเปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ดังตอไปนี้ 
 ทิศทางการวิจัย 
 ทิศทางที่ 1 : เปนมหาวิทยาลัยที่มุงการศึกษาวิจัย การจัดการและพัฒนาการใชทรัพยากรทองถิ่น
อยางยั่งยืน  ดานการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรมโดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในการใช
ประโยชนทรัพยากรทองถิ่นเพื่อสนับสนุนพัฒนาหนวยงาน/องคกร/ชุมชน ไปสูการพึ่งพาตนเอง 
 ทิศทางที่ 2:  เปนมหาวิยาลัยที่มุงศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูและความรวมมือกับหนวยงาน/
องคกร/ชุมชนทองถิ่น ในการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมทองถิ่น ทั้งสังคมเมืองและชนบท และ
การจัดทรัพยากรบนที่สูง 
 ทิศทางที่ 3:  เปนทหาลัยที่มุงศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร / เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และสังคม เพื่อเปนประโยชนในการรักษาดานสุขอนามัย  รับรองการพัฒนาความเปนอยูที่
ดของชุมชน สังคมเขมแข็งและสิ่งแวดลอมที่ดี 
 ทิศทางที่ 4:  เปนมหวิทยาลัยที่มุงการเปนแหลงศูนยขอมูลสารสนเทศดานการอนุรักษ ทํานุบํารุง 
และฟนฟูศิลปวัฒนธรรม มรดกสถาน ทรัพยากรธรรทชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสารสนเทศการ
พาณิชย ครอบคลุมประเทศในกลุม อนุภูมิภาคน้ําโขง (จีนตอนใต ลาว พมา กัมพูชา และเวียดนาม)  
 แนวทางการวิจัย 
 ทิศทางการวิจัยตางๆขางตน  ประกอดวยแนวทางการวิจัยที่สาขาวิชาตางๆในกลุมสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร  ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะสาขาวิชาเดียว หรือรวมสาขา  โดยมีแนวทางการวิจัยภายใตทิศทางตางๆดังตอไปนี้ 

 1. แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางการวิจัยที่มุงวิจัยการจัดการและพัฒนาการใชทรัพยากรทองถิ่น
อยางยั่งยืน ดานการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยการประยุกใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใช
ประโยชนทรัพยากรทองถิ่น เพื่อสนับสนุน พัฒนา หนวยงาน/องคกร/ชุมชน ไปสูการพึ่งตนเองโดยคณะสถาบัน 
สํานัก สามารถดําเนินการวิจัยใหสอดคลองตามแนวทางในขอ 1-4  ดังนี้  คือ 
 1)  การวิจัยที่มุงหรือมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   ที่สอดคลองกับการใชทรัพยากรและ
ลักษณะทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ทางดานระบบเกษตร ไมดอก ไมประดับ ไมผล พืชไร และสัตวเศรษฐกิจของ
ชุมชน/ทองถิ่น 
 2)  การวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ และดานการบริการ เพื่อรองรับการพัฒนาดาน
ธุรกิจ อุตสาหกรรมดานทองถิ่น 
 3)  การวิจัยที่มุงหรือมีผลตอการพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีชาวบานมาใช
ประโยชนและนําไปสูการขยายผลทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
 4)  การวิจัยเพื่อประยุกตเทคโนโลยีจากตางประเทศใหเขากับปญหาและ/หรือภูมิปญญาทางดาน 



การวิจัยดานพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ   การวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาดและบําบัด
ของเสีย  การวิจัยเพื่อการใชประโยชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาคอมพิวเตอร  ซอฟแวร และ ฮารดแวร 
 2  แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางที่มุงศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรู และการรวมมือกับหนวยงาน/
องคกร/ชุมชนทองถิ่น ในการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาสังคมทองถิ่น ทั้งสังคมเมือง สังคมชนบท 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 1)  การวิจัยประยุกตที่จะชวยแกไขปญหายาเสพติด การวางงาน แรงงาน ความยากจน ขอขัดแยง
และการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เมือง และสิ่งแวดลอม 
 2)  การวิจัยผลกระทบของสังคมตะวันตกตอสภาวะสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 3)  การวิจัยทางดานขอมูลการปองกันภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่น 
 4)  การวิจัยเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว 
 5)  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของนักศึกษา และการเรียนรูของประชาชนทุกระดับ      
ทุกอาชีพ ใหรูจักวิธีการเรียนรูตลอดชีพ ตลอดชีวิต(Life long  Education) 
 6)  การวิจัยพัฒนารูปแบบ คานิยมที่ดีตอคนดี มีความรูมากกวาอํานาจ อิทธิพลรูปแบบการสราง
ชุมชนรักทองถิ่น  การบริหารชุมชนทองถิ่นที่ดีภายใตแนวทางธรรมาภิบาล 
                          7)  การวิจัยพัฒนากฎระเบียบขอบังคับ/กฎหมาย และการพัฒนากระบวนการบังคับใชในสังคม
ทองถิ่น 
 3  แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางการวิจัยที่มุงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรสุขภาพ และสังคมศาสตรเพื่อประโยชนในการรักษา และการบริการดาน
สุขอนามัย  รองรับการพัฒนาความเปนอยูที่ดีของชุมชน  สังคมเขมแข็งและสิ่งแวดลอมที่ดี 
 1)  การวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส/โรคติเช้ือ/โรคไมติเช้ือ 
 2)  การวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
 3)  การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรในทองถิ่น และการพัฒนาอุตสาหกรรมยา 
 4)  การวิจัยเพื่อปองกันดานอุบัติเหตุ  ภยันตราย   การปองกันโรคในชมชนและการรักษาโรค 
 5)  การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของมนุษยและการฟนฟู สุขภาพของผูปวยผูสูงอายุ และเด็กดอย
โอกาส 
 6)  การวิจัยผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีและการใชผลิตภัณฑตอสุขอนามัยและสภาวะปลอด
สารพิษ 
 7)  การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และประยุกตใชประโยชนทางดานระบบเกษตร   
ฟสิกสนิวตรอนและลําอนุภาค สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  สตรีศึกษา 
 4  แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางการวิจัยที่มุงเปนแหลงศูนยขอมูล  เปนศูนกลางการศึกษาวิจัย  
ดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการฟนฟูศิลปวัฒนธรรม มรดกสถาน และทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชุมชนทองถิ่นภาคเหนือ  และประเทศในกลุมอนุภาคลุมแมนําโขง (จีน
ตอนใต  พมา  ลาว  และกัมพูชา) 



 1)  การวิจัยเพื่อพัฒนาเปนแหลงศูนยขอมูล  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  
ครอบครัว   ชุมชน  ทองถิ่น  และภูมิปญญาทองถิ่น 
 2)  การวิจัยดานลานนาศึกษา  ไทยศึกษา  เพื่อการอนุรักและพัฒนามรดกสถาน  ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 3)  การศึกษาวิจัยดานชุมชนทองถิ่นกลุมชาติพันธุ ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช
ทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน  ในระดับทองถิ่นภาคเหนือ และประเทศในกลุมอนุภาคลุมแมนําโขง(จีนตอนใต  
พมา  ลาว  และกัมพูชา) 
 

3.1.3  มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังอยูเลขที่  999  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม 

กําเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณแหงสมเด็จพระปยะมหาราช พระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 
5 นับแตทรงกอต้ังโรงพยาบาลศิริราชขึ้นใน พ.ศ. 2531 ตอมา โปรดเกลา ฯ ใหเปดสอนวิชาแพทย ณ โรงพยาบาล
แหงนี้ เรียกวา "โรงเรียนแพทยากร" ต้ังแต พ.ศ. 2533  จึงนับเปนสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่ง
ของประเทศไทย  มีแพทยสําเร็จการศึกษาเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2536 ตอมาโรงเรียนแพทยนี้ไดรับพระราชทาน
นามจากรัชกาลที่ 5  วา "ราชแพทยาลัย" 

 จากโรงเรียนแพทยตอมาไดพัฒนาขึ้นเปนคณะแพทยศาสตร จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  
แหงแรกในประเทศไทย จากนั้นไดจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร" ใน พ.ศ. 2485  ครั้นถึง พ.ศ. 2512  เมื่อได
ปรับปรุงเปนมหาวิทยาลัยอยางสมบูรณแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยแหงนี้วา "มหาวิทยาลัยมหิดล" ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชนกเจา
ฟามหิดลอดุลเดช    กรมหลวงสงขลานครินทร พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันและการสาธารณสุขของไทย  

 ดวยความรักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย กอปรกับความศรัทธาในพระจิรยวัตรแหงองค "สมเด็จพระ
ราชบิดา"  ผูทรงเปนองคกําเนิดของนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล" และมีคุณูปการตอสถาบัน ชาวมหิดลจึงยึดถือและ
สืบสานพระราชปณิธานของพระองคตอมา บังเกิดเปนคําขวัญ ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 คําขวัญ (Motto) 

 อตฺตานํ อุปมํ กเร  พึงปฏิบัติตอผูอื่น เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง 

 ปรัชญา (Philosophy) 

 ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไป ประยุกตใชเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

 ปณิธาน (Determination) 

 ปญญาของแผนดิน 

 วิสัยทัศน (Vision) 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

  



 พันธกิจ (Mission) 

 สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อ
สังคมไทย และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

 จากนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน 1 ใน 100  มหาวิทยาลัยดีเดนของโลก 
มหาวิทยาลัยจึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2551-2554 ) ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไดมีกระบวนการเก็บและ
รวบรวมขอมูล        ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหและประมวลผลจากการเยี่ยมชมและพบปะผูบริหารระดับคณะ (MU 
Visit) โดยอธิการบดีและทีมผูบริหาร  การศึกษาวิจัยภาพลักษณองคกร (Image Study)  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ดานตางๆ   การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกประเภท   ผูบริหารมหาวิทยาลัย  
ผูบริหารระดับคณะ ผูอํานวยการกอง ระดมความคิดเห็นจากผูเขาอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาผูบริหาร
ระดับสูง  ตลอดจนไดทําการศึกษาจากแผนการศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล  (พ.ศ. 2551-2554) ไดกําหนดยุทธศาสตรไว จํานวน  4  ยุทธศาสตร  คือ 1)  สราง
ความเปนเลิศในการวิจัย 2) สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ  3)  สรางความเปนเลิศใน
การบริการสุขภาพและบริการวิชาการ 4)  สรางความเปนสากล (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)       

 จากแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2551-2554 )  ดังกลาว  จะเห็นไดวาการวิจัยเปน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจร เพื่อกอใหเกิดองคความรูใหมและ
ใหสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชไดจริง สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อใหสามารถกาวไปสู
การเปนนักวิจัยช้ันนําเปนที่ยอมรับในสังคมโลก สรางนักวิจัยที่มีคุณธรรม และ จริยธรรม สรางนักวิจัยรุนใหม 
เรงพัฒนาคนใหมีความคิดอยางเปนระบบ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถแกปญหาของสังคมและของ
ประเทศ อีกทั้งสรางชุมชนที่มีปญญา และเพื่อพัฒนาประเทศใหมีความ เจริญกาวหนา และสามารถพึ่งตนเองได   

จากความสําคัญดังกลาว  มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัย พ.ศ. 2552-2555 ขึ้น
เพื่อกําหนดเปนนโยบายการวิจัย และตอบสนองยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศในการวิจัย  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

 นโยบายการวิจัย 
 การสรางความเปนเลิศในการวิจัย 
 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธาน เปน "ปญญาของแผนดิน" มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนที่จะเปนมหาวิทยาลัย
ระดับโลก จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555 โดยมีนโยบายสงเสริมการ
วิจัย เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาตางๆ โดยดําเนินการ 

 1. สงเสริมการสรรหา สรางและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใหมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะใน
การทําวิจัยอยางตอเนื่อง และใหเกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงวิชาการ 

 2.  สงเสริมการสรางสิ่งเอื้ออํานวยความสะดวกและทรัพยากรตางๆ รวมถึงการสรางสิ่งแวดลอม
และบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล 



 3.  สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยแบบบูรณาการโดยสรางทีมนักวิจัยและกระตุนสงเสริมใหเกิด
โครงการวิจัยรวมระหวางคณะ / สถาบัน เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันอยางสูงสุด 

 4.  สนับสนุนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของชาติ และความตองการของแหลงทุน ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน หรืออุตสาหกรรม โดยยึดมั่นในหลักการ เปน
มหาวิทยาลัยที่มีอิสระทางวิชาการ 

 5.  สงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และกระตุนใหเกิดงานวิจัย เพื่อสราง
นวัตกรรมและนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 6.  ใหการสนับสนุนทุนวิจัยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามยุทธศาสตรในการพัฒนาความกาวหนา
ทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 7.  พัฒนาระบบการสื่อสารและการสงผานขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
สงเสริมการเผยแพรผลงานและนวัตกรรมการวิจัยสูสาธารณชน ใหเกิดการนําไปประยุกตใชประโยชน 
  ยุทธศาสตรการวิจัย พ.ศ. 2552-2555 ประกอบดวย กลยุทธการวิจัย  จํานวน  6 กลยุทธ  ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี 1   สราง  สรรหา  สนับสนุนและคงไวซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล  

1.1 สรางและสงเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพใหเพิ่มมากขึ้น  และใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

1.2 สงเสริมใหนักวิจัยปฏิบัติงานดวยคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณเปนที่ยอมรับในระดับ 
สากล 
1.3 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยจากการประเมินวิเคราะหความสามารถและวางตําแหนง 

(Positioning) ในการวิจัย 
1.4 สรางและพัฒนาบันไดวิชาชีพ (Career Path)  นักวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อใหนักวิจัยรุนใหม

สามารถกาวสูการเปน Independent  Research  และมีความสามารถในการแขงขัน  เพื่อแสวงหาทุนจากแหลงทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในและตางประเทศ 

1.5 สราง “ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย”(Mentorship)  เพื่อสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
1.6 สรางระบบการสงเสริมใหมี Post-doctoral  Fellowship  Program 
1.7 สนับสนุนใหนักวิจัยเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ 
1.8 สนับสนุนกลไกการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เปนประโยชนกับการวิจัย  ไดแก  การพัฒนา

ทักษะ  การตั้งโจทยวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน  และการเขียนรายงาน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรเปนตน 

1.9 สงเสริมการจัดการความรูในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
 กลยุทธท่ี 2  สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย เพื่อเปนผูนําในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 สรางศักยภาพในการแขงขันและความสามารถชี้นําดานการแพทย 
               2.1.1. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม  เกี่ยวกับพยาธิกําเนิดโรคตางๆ แนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วอยางถูกตองและการรักษาตลอดจนการควบคุมเฝาระวังโรคที่เปนปญหาสําคัญของ
ประเทศ 



               2.1.2  สงเสริมการวิจัยเพื่อแสวงหามาตรการที่จะควบคุมและปองกันโรค/ภาวะที่เปนปญหา
สุขภาพหรือสาธารณสุขและการปองกันโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา  ที่สําคัญของประเทศไทยในปจจุบันและในอนาคต 
 2.1.3.  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  การสรางเสริมสุขภาพ  การปองกัน
โรค  การฟนฟู  และพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การเพิ่มประสิทธิภาพ  การใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนไทย 
 2.1.4.  สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย  การแพทยพ้ืนบาน  การแพทยทางเลือก
เพื่อสรางองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 
  2.1.5.  สงเสริมการวิจัยเชิงระบบที่กอใหเกิดขอเสนอแนะดานนโยบายสาธารณสุขระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ 
          

2.2.  สรางศักยภาพในการแขงขันและความสามารถชี้นําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.2.1.  สงเสริมการวิจัยเพื่อการสรางองคความรูใหมและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
  2.2.2.  สงเสริมการวิจัยในลักษณะบูรณาการ  เพื่อสรางสมรรถนะในการแขงขัน  ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและพัฒนาประเทศ 
  2.2.3.  สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 
  2.2.4   สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดลอม 
  2.2.5  สงเสริมการวิจัยตอยอดทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเอง และ    
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

        2.3  สรางศักยภาพในการแขงขันและความสามารถชี้นําดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเพื่อ         
การพัฒนาและการสงเสริมสุขภาวะแกคนและสังคม 

2.3.1  สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดานประชาสังคม สรางเสริมความเขมแข็งของ

ทองถิ่น พัฒนาเครือขายจัดการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะชุมชน โดยมีสวนรวมของภาคประชาชน และการจัดการ
ความรูเพื่อขจัดความยากจน 

2.3.3  สงเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่(Area-based Research) 
2.3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนาคุณคาทางศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 

และเอกลักษณของชาติ 
2.3.5  การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

ศักยภาพอยางเต็มความสามารถ 
2.3.6  สงเสริมงานวิจัยที่เปนความตองการของประเทศในลักษณะมุงเปาหมายที่มหาวิทยาลัย

มีศักยภาพ 



2.3.7  สงเสริมการวิจัยบูรณาการงานวิจัยทางสังคมศาสตร  วิทยาศาสตรสุขภาพ และ              
Health Informatics 
 กลยุทธท่ี 3  สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสําคัญ เปนประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก 
 3.1  กําหนดกลไกในการประเมิณและคัดสรรงานวิจัยที่มีลําดับความสําคัญ และมีผลกระทบตอ
สังคม 
        3.2  กําหนดกลไกทุนสนับสนุนงานวิจัยตามPerformance-based Research Funding 
        3.3  สนับสนุนงานวิจัยที่เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล Embryonic Area หรืองานวิจัยใน
สาขาวิชาการใหมๆ ที่จะทําใหมหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูนําดานการวิจัยในอนาคต 
        3.4  กําหนดกลไกทางการบริหารในระดับหนวยงานเพื่อสรางปจจัยเอื้ออํานวยหรือสงเสริมการวิจัย
แบบบูรณาการระหวางสาขา ระหวางสถาบันทั้งในและตางประเทศ 
 3.5  สรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยในสาขาตางๆ ระหวางสถาบัน ภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 3.6  สงเสริมงานวิจัยบูรณาการที่เช่ือมโยงหนวยงาน สถาบันภาครัฐ เอกชน และประชาคม 
 3.7  สงเสริมและดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อใหภาคีทางวิชาการและเครือขาย 
ภาคปฏิบัติของสังคมสะทอนความเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีเปาประสงคเพื่อขับเคลื่อนและชี้นําสังคมใหตระหนัก
ถึงความสาํคัญของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปญญาของสังคมไทย 
 กลยุทธท่ี 4    นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยรวมกับภาครัฐและเอกชน 

4.1  สรางระบบการบริหารการจัดการเงิน และทรัพยสินทางปญญาที่ไดจากการวิจัย 
4.2  สรางระบบบมเพาะเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาไปสูการผลิตเชิงพานิชย 
4.3  สงเสริมใหเกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research Development) รวมกับ ภาครัฐ/ 

ภาคเอกชน/ อุตสาหกรรม 
4.4  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน/ อุตสาหกรรมเพื้อให

เกิดการพัฒนารวมกันไปสูนวัตกรรมที่ใชประโยชนไดจริง 
 4.5  พัฒนาเครื่อขายวิชาการสูสาธารณชนทุกระดับของประเทศผานกระบวนการสื่อสารและ
ถายทอดอยางเหมาะสม 
 4.6  สงเสริมการวิจัยขามศาสตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรม  
ไดแก  Biomedical  Engineering , Health  Care  Management, Bioengineering,  Logistics 
 กลยุทธท่ี 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออํานวยตอการวิจัยอยางครบวงจร 
 5.1  สงเสริมใหมีบรรยากาศวิจัยในทุกหนวยงานเพื่อใหบุคคลากรในทุกระดับมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ     
การวิจัย 
 5.2  จัดใหมีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ แผนดําเนินงานบริหารการวิจัย
ของหนวยงาน และสรางกลไกเพื่อการอํานวยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี 



 5.3  แสวงหาแหลงทุน  จัดตั้งกองทุนวิจัย โดยมีการระดมทุนวิจัย การจัดสรรเงินรายไดจากงานวิจัย
รวมทั้งเงินบริจาค  เงินทุนวิจัยที่เปน Matching Fund กับแหลงทุนภายนอกทั้งในและตางประเทศ 
 5.4  เสริมสรางกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาคการใหบริการให
กวางขวางและหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาแหลงทุน 
 5.5  สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการวิจัย(Research Infrastructure) เพื่อสงเสริมการใช
ทรัพยากรรวมกัน 
 5.6  จัดใหมีการวิเคราะหสัมฤทธิผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อการสังเคราะหและกําหนดทิศทาง     
การวิจัยใหมๆ 
 5.7  มีระบบประเมินโครงการวิจัย  และมีกลไกการติดตามและประเมินผลการวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 5.8  สรางระบบประกันคุณภาพงานวิจัย  นักวิจัย รวมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย 
 5.9  จัดทํามาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ เคมี รังสี และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 5.10  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 
 5.11  พัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบฐานขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน 
 5.12  สนับสนุนใหมีระบบการบริหารการจัดการบุคคลากรเพื่อการวิจัยในลักษณะการกําหนดภาระ
งานรวมระหวงหนวยงาน(Cluster Hiring) เพื่อเปนปจจัยในการขับเคลื่อนทิศทางการวิจัย บูรณาการและ
แลกเปลี่ยนความรู ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนปจจัยสนับสนุนตางๆอยางมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธท่ี 6  สรางคลังความรู  และระบบเผยแพรความรูสูสาธารณชนและสากล 

6.1 ปรับปรุงเวปไซตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
6.2 จัดตั้งสํานักพิมพ University  Press  เพื่ออํานวยความสะดวกดานการตีพิมพเผยแพรผลงาน  

และทํางานรวมกับฝายทรัพยสินทางปญญาในการใหความชวยเหลือดานการจดลิขสิทธิ์ 
6.3 สงเสริมการสรางฐานความรูที่มีคุณคาเพื่อพัฒนาวิทยาการที่ เหมาะสมตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและประเทศ  ตลอดจนการสรางระบบประชาสัมพันธ  และฝายความรวมมือและ
เครือขาย  ในดานการจัดเวทีสาธารณะเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยไปสูสาธารณชนและสากล 
 

   3.1.4  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
           จากการวิเคราะหบริบทภายนอกทั้งระดับโลก (Global) ระดับประเทศ และบริบทภายใน 
การวิเคราะหSWOT มหาวิทยาลัยกําหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่จะ เปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําในภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัย
เปนฐาน ไวในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2550-2554  จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก (SWOT) เพื่อจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2550 – 2554 พบวามหาวิทยาลัยมี
จุดแข็ง (Strength) ดานการวิจัย  คือ มีการสงเสริมการวิจัยอยางจริงจังเพื่อเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย โดยการ
สนับสนุนงบประมาณ ทั้งงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินในทุกคณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัย
มีทรัพยากรการวิจัยที่มีศักยภาพสูง (คุณวุฒิของอาจารย ทุนสนับสนับ การวิจัย เครื่องมือในการทําวิจัยเพียงพอ 



และมีหนวยงานสนับสนุนและบริการการวิจัยที่ทันสมัย) โดยเฉพาะในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกในอัตราสูง  ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดทิศทางการพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย โดยมุงเนนการสรางระบบเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรให
มุงสูวิจัยและบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น โดยใหทุกองคาพยพปฎิบัติภารกิจสู key resultsเดียวกัน คณะใหมจะมีการ
เตรียมพรอมที่จะเปน research faculties ในอนาคตระยะยาว จะสรางสมดุลระหวางวิจัย สอน บริการวิชาการ 
บัณฑิตศึกษามุงสูปริญญาเอกและปริญญาโท researchbasedprograms บมเพาะอาจารยวิจัยรุนใหม ทุมเทให
อาจารยมีคุณวุฒิ ป.เอก 50% วิจัยที่เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม วิจัยที่สอดคลองกับปญหาของพื้นที่ การใช
ประโยชนจากผลงานวิจัยมีสถานวิจัย/สถาบันวิจัยที่เช่ือมโยงศาสตร(interdisciplinary research centers) มีระบบ 
researchmarketing รวมถึงการวิจัยสถาบันจะเชื่อมโยง(alignment)ระบบบุคลากร วิจัยและบัณฑิตศึกษาวิเทศ
สัมพันธ การงบประมาณ การตรวจสอบและประเมิน การสื่อสารภายในองคกร การสรรหาผูบริหาร เขาสู chain 
value ที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2550)   

นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงปพ.ศ. 2550-2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ไดกําหนดวสิัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงค  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน 
  พันธกิจ  
      1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ  
 2 สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต และเชื่อมโยง
สูเครือขายสากล 
       3 ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการสอนเพื่อสรางปญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 
 เปาประสงคและกลยุทธ  
 ภายใตกรอบวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดกําหนดเปาประสงคเชิง
แนวทางและวัตถุประสงคในการดําเนินงานในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในชวง พ.ศ. 2550- 2554  
ไว 6 เปาประสงค   ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอเปาประสงคที่กําหนดเปนนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร  จํานวน  2  เปาประสงค  ดังนี้ 
 เปาประสงคที่ 1 เพื่อเสริมสรางคุณคางานวิจัยใหเปนแกนความรูเฉพาะทางที่เปนเลิศ และพัฒนาให
เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสําหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และกาวสูมหาวิทยาลัยช้ันนํา  ประกอบดวยกลยุทธ  ดังนี้   
 1.  พัฒนาใหเกิดเครือขายทีมวิจัยในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย ทั้งในรูป Research Unit (RU) 
หรือ Research Center (RC) ในสาขาที่มีศักยภาพพรอมพัฒนาสูความเปนเลิศ และเรื่องที่เปนบริบทแวดลอมของ
ภาคใต 



 2.  กอต้ังสถานวิจัย/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง เพื่อรองรับงานวิจัยที่มีทิศทางและมีผลลัพธขอตกลงที่
ชัดเจน โดยใหมีการเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
 3.  กําหนดสาขาพัฒนาสูความเปนเลิศ และวางระบบการพิจารณา/ สรรหา สาขาที่มีศักยภาพ
ขับเคลื่อนสูความเปนเลิศไดอยางรวดเร็ว ทั้งในกรอบโครงการ Center of Excellence ของสกอ. และสาขาความ
เปนเลิศในกรอบเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 4.  ตอยอดนวัตกรรมสูการแปลงใหเกิดสัมฤทธิ์ผลการพัฒนา และสรางเปนทรัพยสินทางปญญา 
ตําราหรือผลงานวิชาการ 
 5.  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และองคประกอบสนับสนุน การสรางความเชี่ยวชาญสูความ
เปนเลิศ และใหสามารถดํารงสถานภาพอยูไดอยางยั่งยืน 

 6.  สรางการดําเนินงานเชิงกลยุทธในบริบทของอุทยานวิทยาศาสตรภาคใตเพื่อใหระบบเครือขาย
เสริมสรางบทบาทมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ระดับเปาประสงค (KPIs)  ประกอบดวย  1) จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ 2) Inter-
paper ฐาน ISI 3) สถานภาพสถานภาพการจัดลําดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม และภาพสาขาวิชา 4)  ดํารงอยูใน
ระบบเครือขายสาขาความเปนเลิศระดับอุดมศึกษา  
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ระดับการดําเนินงาน (PIs)  ประกอบดวย  1) จํานวนสาขา  ศูนย  area ความ
เปนเลิศ 2)  จํานวนสถานวิจัย/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง 3)  จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/ผลิตภัณฑ/ผลงานที่เปน
ประโยชนตอชุมชน 
 เปาประสงคที่ 2  เพื่อเสาะหาวิชชาอันกอเกิดเปนทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูมหาวิทยาลัย
วิจัย สามารถถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในระดับนานาชาติ ประกอบดวยกลยุทธ  ดังนี้   
 1. พัฒนาบุคลากรเชิงการบมเพาะ เพื่อสอดแทรกใหเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเกิดการสราง
งานวิจัยมากขึ้น 

2. ปรับโครงสรางภารกิจถึงระดับภาควิชา/สาขาวิชา ใหเนนการสรางงานวิจัยมากขึ้นและ
สอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา 

 3. จัดรูปแบบการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ใหไดตามแผน ที่กอให เกิดประสิทธิภาพเชิงตนทุน 
และเนนนําสูการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ 
 4. เสริมศักยภาพของบุคลากรและหนวยงาน ในการสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองในดาน
ทุนวิจัย โดยปรับการมุงเนนใหกองทุนวิจัยเปนสวนเกื้อหนุนระบบงานบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธเปนหลัก 

 5. กําหนดใหมาตรฐานภาระงาน สาย ก มีภาระงานดานการทําวิจัยที่เหมาะสม สอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาหนวยงาน 
 6. สรางระบบการจัดการภายใน เพื่อเปด/ขยายโอกาสให มหาวิทยาลัยมีศักยภาพเชิงรุกในการ
เขาถึงแหลงทุนวิจัยภายนอก และกํากับใหการดําเนินงานวิจัยลุลวงแลวเสร็จตามที่กําหนด 
 7. ยกระดับวารสารสงขลานครินทรใหเขา เกณฑการจัดประเภทเปนวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 



 8. ปรับการพัฒนาฐานขอมูลวิจัย จากสนับสนุนการดําเนินงานประจํา สูระบบขอมูลแหลงทุนเชิง
ลึกในการบริหารงานวิจัย และใหถึงระดับการสนองภาพลักษณมหาวิทยาลัยเนนวิจัย 
 9. ผลักดันการวิจัยเชิงพันธะกับภาคอุตสาหกรรม /และการวิจัยรวมกับ 
สมาคมวิชาชีพหรือทองถิ่น 
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระดับเปาประสงค (KPIs) ประกอบดวย 1) จํานวน paper/คน/ป  2) จํานวน
อาจารย active วิจัย   
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ระดับการดําเนินงาน (PIs)  ประกอบดวย 1) งบประมาณเพื่อการวิจัย (ตอคน
ตอป)  2) งบวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 3) จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก 4) Honor Program (จํานวนหลักสูตร) 

3.1.5  University of Maryland   
              University of Maryland  มีสํานักวิจัย (Division of Research)  ทําหนาที่รับผิดชอบจัดทํา

นโยบายและพิจารณาพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย   โดยมีรองอธิการบดีฝายวิจัย(VPR)  เปนผูนํา  ดูแล
รับผิดชอบ สํานักวิจัยมีหนาที่อํานวยความสะดวกและสงเสริมการทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัย  ใหการสนับสนุน
ในเรื่องสิ่งจําเปนตางๆในงานวิจัยและแหลงทรัพยากร สงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยี ขยายพื้นที่การทํา
วิจัยใหมๆและความสามารถทางดานระเบียบ  กฏหมายตางๆรวมกัน  ใหการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย 
บทบาทสําคัญของรองอธิการบดีฝายวิจัยคือกลยุทธที่ใชในจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยหรือใชกลยุทธในการ
ขับเคลื่อน กระตุนและสงเสริมการทําวิจัย  เพื่อสรางความเขมแข็งและประเมินผลสําเร็จของมหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันผลิตบัณฑิต แผนนโยบายกระตุนสงเสริมนี้เปนกระบวนการงบประมาณในปจจุบัน หากมีความจําเปน
สามารถทบทวนไดในอนาคต ซึ่งตองมีการชี้แจงปจจัยตางๆดานงบประมาณเพื่อการใชงบประมาณที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน  ในการขับเคล่ือนกระตุนและสงเสริมการทําวิจัย  มี 3 แนวทาง  ดังนี้ 

          แนวทางที่ 1 : การสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยสําหรับคณะ   โดยใหงบประมาณสนับสนุน
และกระตุนแตละคณะหรือทีมวิจัยของคณะตางๆ  เพื่อเปนการดูแลโครงสรางหลักของมหาวิทยาลัยที่วางไวโดยมี
จุดมุงหมายในการโนมนาวใหเกิดงานวิจัยใหไดรับการสนับสนุนและและสงเสริมดานเงินทุนวิจัยเพื่อนําไปสูการ
เผยแพรตีพิมพหรือนําไปสูการผลิตตําราที่เปนประโยชน  นอกจากนี้ยังมีงบประมาณสําหรับการเริ่มโครงการวิจัย
ใหแตละคณะเพื่อพัฒนาแนวทางสูการวิจัยใหมๆ  กลยุทธที่ใชในสนับสนุนงบประมาณภายนอกจําเปนตองมี
แผนการอธิบายใหเห็นอยางชัดเจน  การสนับสนุนเงินทุนวิจัยทั้งหมดประมาณ 50,000 ดอลลาร ซึ่งมาจาก
สํานักวิจัยหรือจากมหาวิทยาลัย   

          ตามแนวทางนี้มีจุดมุงหมาย  2 ประเด็นคือ   1) ใหการสนับสนุนและกระตุนแตละคณะหรือกลุม
วิจัยตางๆไดสรางงานวิจัยตามเปาหมายที่วางไว  หรือสรางแนวทางวิจัยแบบใหมๆ และ 2) ใหการสนับสนุน
เงินทุนในแตละสาขาที่ขาดแคลนงบสนับสนุนจากภายนอก และนําไปสูการประชาสัมพันธเผยแพรหรือการการ
ผลิตตํารา มีเกณฑในการคัดเลือกและสนับสนุนประเด็นที 1 ดังนี้  เปนคณะที่อยูในแบบแผนเดียวกันหรือมีความ
พรอมดานนักวิทยาศาสตร  เปนโครงการที่มีลักษณะโดดเดน  มีการช้ีเฉพาะเจาะจงของแหลงเงินทุนภายนอก 
ความเปนไปไดที่ชัดเจนที่จะนําไปสูการไดมาซึ่งเงินทุนจากภายนอก  การสงเสริมสนับสนุนที่จัดไวให รางวัล
ตอบแทนมากถึง 50,000 ดอลลาร ใหเงินทุนโดยรองอธิการบดีฝายวิจัยและคณะหรือวิทยาลัยตางในสัดสวน 
50/50 



งบประมาณที่สนับสนุนเพื่อใชสําหรับ 1) การเก็บขอมูลนํารองที่จําเปนสําหรับการเสนอพิจารณาเคาโครงงานวิจัย 
2) การใหความรวมมือประสานงานกิจกรรมจากสาขาตางๆซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเคาโครงงานวิจัยเพื่อหาเงินทุน
จากภายนอก 3) การพัฒนาเคาโครงงานวิจัยเพื่อสรางแนวทางการวิจัยแบบใหมๆ   สําหรับประเด็นที่ 2  มีเกณฑ
การพิจารณาคัดเลือก  ดังนี้ 1) เปนคณะที่เปนไปตามแผนการหรืออยูในแผนงานที่กําหนดไว 2) เปนโครงการที่มี
ความโดดเดน 3) ระบุหรือกําหนดเฉพาะของวารสาร หรือ สํานักพิมพ  4)ความเปนไปไดในการนําไปสูการ
เผยแพรประชาสัมพันธในแตละสาขา 5) ไมมีการจัดหางบประมาณเงินทุนจากแหลงภายนอก  การสนับสนุนที่จัด
ใหมากถึง 53,000 ดอลลาร ใหเงินทุนโดยรองอธิการบดีฝายวิจัยและคณะหรือวิทยาลัยตางในสัดสวน 50/50 การ
ใชงบประมาณเพื่อ 1) การพัฒนาทุนเพื่อนําไปสูการเผยแพรประชาสัมพันธหรือการสรางตํารา (ตัวอยางเชน การ
เดินทาง  สื่อวัสดุ  เครื่องมือ  ลิขสิทธในการตีพิมพ  สนับสนุนนักศึกษาชวยวิจัย) 2) ไมมีเจตนาใหจําหนายแตใช
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในคณะ 

           แนวทางที่ 2: การสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยสําหรับหนวยงานกลาง   รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและคณบดี จะเปนผูใหการสนับสนุนกระตุนสงเสริมใหแตละคณะที่มีแนวโนมการดําเนินงานวิจัยที่กาวหนา
ไดรับโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากคณะกรรมการจากหลากหลายสวนงาน งบประมาณ
ประกอบดวยการสนับสนุนสงเสริมเพื่อการนําเสนอโครงการที่มีภาวการณแขงขันสูง โดยสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการวิจัยมากถึง 75,000 ดอลลาร และ/หรือ การสนับสนุนดานการดําเนินการประจําปสําหรับการใหรางวัล
ตอบแทนหลังเสร็จสิ้นโครงการวจิัย  ซึ่งจํานวนมากถึง 10 เปอรเซ็นตของงบประมาณ IDC   

        จุดมุงหมาย : เพื่อกระตุนการพัฒนาแผนงานการวิจัยขนาดใหญ  โดยแผนงานวิจัยตองไดรับการ
สนับสนุนเงินทุนจากภายนอก  โดยทั่วไปมักจะเปนจากหลากหลายสํานัก และเกี่ยวพันกับสํานักงานมากกวาหนึ่ง
สํานักงาน  การสนับสนุนนี้จัดเตรียมเพื่อใหการชวยเหลือคณะในการประสานงานการหาแหลงเงินทุนหลายปมี
มูลคาอยางนอยสองลานดอลลารตอป หรือสําหรับความสามารถที่เห็นไดชัดเจน ความสมารถของแผนงานวิจัย
ขนาดใหญที่นาเชื่อถือ (ซึ่งอาจมีจํานวนนอยกวา สองลาน ดอลลารตอป) ซึ่งจะจัดสรรใหกับภาพรวมทั้งหมดดาน
ผลกระทบและความโดดเดนของมหาวิทยาลัยมีเกณฑการพิจารณาคัดเลือก  ดังนี้ 1) คณะที่เปนไปตามแผนหรือที่
กําหนดไวในแผนและมีนักวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัย 2) ขอบเขตงานวิจัยสะทอนใหเห็นอัตลักษณของแตละสํานัก 
3) โดยทั่วไปมักจะเปนแผนการวิจัยจากหลากหลายสํานัก (อยางนอย 2 สาขา) 4)  ไดรับการสนับสนุนสงเสริมที่
สําคัญจากสํานักงานหรือวิทยาลัย 5) แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงดานการเงินในระยะยาว การสนับสนุนสงเสริม
จะเริ่มตนตั้งแตการพัฒนาเคาโครง โดยใหคาตอบแทนมากถึง 75 ดอลลาร เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการเก็บ
ขอมูลนํารองหรือการตีพิมพเผยแพร การนําเสนอ การขอรวมมือจากนักศึกษา  เงินคาตอบแทนปดภาคเรียน      
ฤดูรอน  การเดินทางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ  กิจกรรม
การพัฒนาเคาโครงงานวิจัย 

           แนวทางที่ 3: โครงการริเริ่มงานวิจัยใหแพรขยายในมหาวิทยาลัย (CRI) แนวทางนี้ใหการ
สนับสนุนสําหรับการพัฒนาสาขาทั่วไป  ใหการสนับสนุนงานวิจัยในรูปสหวิทยาการ  และศูนยตางๆซึ่งสราง
มหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนผูนําในระดับชาติ ผลิตงานวิจัยที่มีความยั่งยืนซึ่งตอบสนองรองรับกับความตองการ
ของประเทศและสังคม  งบประมาณในแผนงานวิจัยนี้วางไวถึง 500,000 ดอลลาร  งบประมาณสวนนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากรองอธิการบดีฝายวิจัย  ประธานกรรมการวิจัย  คณะหรือวิทยาลัย 



          จุดมุงหมายเพื่อ ใหการสนับสนุนการพัฒนาที่กวางขวาง มีคุณภาพสูง แนวทางการวิจัยที่
หลากหลายในรูปสหวิทยาการ  ซึ่งจะสรางใหมหาวิทยาลัยไปสูการเปนผูนําระดับชาติในขอบขายงานวิจัยที่
ปรากฏหรือยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับความตองการของประเทศและสังคม มีเกณฑการคัดเลือกดังนี้  1) แสดงออกถึง
การเปนผูนํา 2)ขอบเขตงานวิจัยสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 3) งานวิจัยมีความหลากหลายสาขา
ที่สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งหรือความเปนเลิศที่เปนไปไดระหวางมหาวิทยาลัย  4) ความสามารถเฉพาะตัวใน
การทํางานวิจัย 5) มีแผนกลยุทธสําหรับการจัดหาทุนจากภายนอก 6) วางแผนการสําหรับความยั่งยืนระยะยาว 7) 
ผลจากการดําเนินการใหความสําคัญกับความกาวหนาทั้งในทองถิ่นและระดับชาติ 8) วางแผนและบริหารจัดการ
กับผูรวมทุนวิจัยทั้งในสาธารณชนและเอกชน 9) งานวิจัยความรวมมือมีความมุงหมายใหนําไปสูความเจริญ 
เติบโตในอนาคต มีการสนับสนุนการพัฒนา สําหรับแผนงานหนึ่งป มากถึง 150,000 ดอลลาร  งบประมาณ
สนับสนุนเพื่อใชสําหรับ การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตลาด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คาใชจายใน
การพัฒนาเคาโครง (เชน การเดินทาง การบริหารทีมงานเพื่อทบทวนเคาโครง  และหนวยงานกลางยังอํานวยความ
สะดวกในการประชุมเตรียมการทามกลางหนวยวิจัยและคณะ  ใหความรวมมือประสานงานการสัมมนาหรือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานกับกลุมความรวมมือ รัฐ และตัวแทน
สวนกลางและเจาหนาที่ ใหการสนับสนุนการพัฒนาการเปนสวนรวมระหวางสถาบันและการใหความรวมมือใน
การเปนสวนรวม สนับสนุนนักเขียน  นักเขียนกราฟก  และทีมงานใหความรวมมือเคาโครงตามความจําเปน   

 

3.1.6 Washington State  University 
                                         Washington  State University ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรป 2008-2013 ซึ่งเปนเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อน Washington  State University ใหไปสูเปาหมายในอีกหาปขางหนา  ทั้งนี้ไดปรับปรุงวิสัยทัศน  
พันธกิจ และคานิยมใหทันสมัยและเปนปจจุบัน  โดยใหชุมชน ตัวแทนสมาคมนักศึกษา  เขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และกําหนดความตองการเพื่อการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรไดขอความคิดเห็นจากชุมชนในการทบทวนการจัดการศึกษา การ
อภิปรายทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทํารางแผนยุทธศาสตรโดยทําเปนออนไลนเพื่อใหชุมชนและผูมี
สวนไดสวนเสียไดทบทวนและวิจารณได ผลจากการแลกเปลี่ยนแนวความคิดนี้ไดทําใหเกิดการสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ กําหนดเปาหมายที่จะตอบสนองความทาทายที่มหาวิทยาลัยพบและโอกาสที่เปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่ไดรับ
การรับรองในเครือขายภาคพื้นดินในอีกหลายปที่จะมาถึง  แผนยุทธศาสตรดังกลาวมีจุดเนนเพื่อกาวไปสูระดับ
ความเปนเลิศดานบริการใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสงผลไปยังประชาชนในรัฐวอชิงตันดวย  
องคประกอบหลักของแผนยุทธศาสตร  ยังคงสัมพันธสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน และใหชุมชนมหาวิทยาลัย
เปนตัวกระตุนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดังกลาว  รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรป 2008-2013  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



                วิสัยทัศน 
         Washington State University จะบริหารจัดการใหเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัยช้ันนําของชาติ 

 พันธกิจ 
    Washington State University เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ซึ่งไดรับการยอมรับใน
เรื่องการสืบสานประเพณี การใหบริการแกสังคม  พันธกิจของมหาวิทยาลัยมีดังตอไปนี้ 

1.พัฒนาองคความรูสูงานวิจัยที่สรางสรรคและการพัฒนาทุนการวิจัยระหวาง 
สาขาวิชาที่หลากหลาย 

2.เพิ่มพูนความรูดานนวัตกรรมการศึกษาที่บัณฑิตจะไดรับการชี้แนะใหตระหนักถึง 
บทบาทหนาที่อันเปนไปไดและไดรับการคาดหวังอยางสูงในดานสภาวะการเปนผูนํา ความรับผิดชอบและการ
ใหบริการแกสังคม 

3.การประยุกตใชความรูสูการดําเนินงานในระดับทองถิ่นและระดับโลกซึ่งจะ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคานิยม 

และเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ ชาติ และโลก 
Washington State University ไดกําหนดคานิยมรวมกัน  ดังนี้ 
1.คุณภาพและความเปนเลิศ :  มหาวิทยาลัยยึดมั่นที่จะคงไวซึ่งคุณภาพและความเปน 

เลิศในทุกดาน 
2. คุณธรรม  ความเชื่อมั่น และความเคารพ : มหาวิทยาลัยมีความยึดมั่นที่จะเปน 

สถาบันซึ่งแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือและนาเคารพสําหรับทุกคนและปลูกฝกคุณธรรมใหแตละบุคคลและ
สถาบัน  ในทุกๆสิ่งที่เราดําเนินการตามพันธกิจ 

3. การคนพบ นวัตกรรม และ ความคิดสรางสรรค : มหาวิทยาลัยยึดมั่นในการ 
ตอบสนองความตองการดานการคนควา  การสรางสรรคและการเผยแพรความรู 

4. การรับรองผลการดําเนินงาน : มหาวิทยาลัยยึดมั่นที่จะมุงไปสูความสําเร็จในการ 
รับรองผลการดําเนินงาน ดานการเปนผูนํา และการใหบริการเพื่อนําประโยชนที่ไดจากการฝกปฏิบัติดาน
การศึกษาไปสูรัฐ ชาติและ สังคมโลก 

5.ความแตกตางและภาวะการเปนพลเมืองของโลก : มหาวิทยาลัยโอบลอมโลกซึ่งมี 
ความแตกตางดานคานิยมวัฒนธรรมและตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิเสรีภาพระหวางบุคคลและความยั่งยืน 

6.อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น : มหาวิทยาลัยยึดมั่นที่จะเปนสังคมซึ่งคุมครอง 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางอิสระและสงเสริมการสนทนาที่สรางสรรคและมีอารยธรรม 

7. ภาวการณเปนผูดูแลและความรับผิดชอบ :  มหาวิทยาลัยยึดมั่นที่จะเปนผูดูแลที่มี 
จริยธรรมและความรับผิดชอบของแหลงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบในการคงไวซึ่งคานิยมเหลานี้
อยางเต็มที่ 
 
 



เปาหมาย 
   Washington State University  ไดกําหนดเปาหมายดานการวิจัย  ไว 4 เปาหมาย  
ดังนี้คือ 1 ) เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในดานนวัตกรรม การคนพบ และความคิดสรางสรรคทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  2) จัดการศึกษาใหโดดเดนและจัดประสบการณใหกับนักศึกษาเพื่อจะสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
สังคมโลก  3)  เปนผูนําในการแกปญหาอยางตรงประเด็นของสังคม ประเทศชาติและในระดับโลก  4) พิทักษ
ความหลากหลายของสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม และโปรงใส   จากเปาหมายทั้ง 4 ประการ มหาวิทยาลัยมีแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  ดังนี้ 

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในดานนวัตกรรม  การคนพบ และความคิด 
สรางสรรคทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จ  ดังนี้ 

  1.ธํารงและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ 
  2.สงเสริมสาขาวิชาที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีความเขมแข็งและสรางสรรคใหเปนที่รูจัก 

อยางแพรหลาย 
3.ลงทุนและประชาสัมพันธเพื่อใหเปนช้ันนําในขอบเขตที่กระทําไดอยางชัดเจน 

               4.ใหการสนับสนุนสงเสริมสาขาวิชาตางๆโดยการสงเสริมทุนการศึกษารวมกัน 
              การดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จจะเทียบเคียงสมรรถนะหรือวัดความสําเร็จได  
ดังนี้ 

  1 คาคะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในแตละตัวบงช้ี (Indicators) มีคาเทากับหรือ
มากกวาคาเฉลี่ยของ  AAU ( Association of American University) ซึ่งเปนตัวบงช้ีดานคุณภาพของมหาวิทยาลัย
และคณะ  ตัวบงช้ีของ AAU ประกอบดวย 1) งบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัยจากสวนกลางที่สามารถ
แขงขันกับผูอื่นได 2)ภาวการณเปนสมาชิกในดานวิชาการระดับประเทศ 3) การจัดอันดับคุณภาพจาก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 4) การไดรับรางวัล หรือเปนผูรวมงาน หรือเปนสมาชิกดานศิลปะศาสตรและ
มนุษยศาสตร 5) การอางอิงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 6) งบประมาณการวิจัยจาก USDA    มลรัฐ 
หรือจากภาคอุตสาหกรรม 7) จาํนวนผูที่สําเร็จการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาเอก 8) แหลงเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัย 9) คาใชจายดานการวิจัยในแตละป 

2  ตัวบงช้ีดานผลผลิตและคุณภาพของคณะเทากับหรือมากวาคาเฉลี่ยของ 
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน  ตัวบงช้ีดานผลผลิตและคุณภาพของคณะ ประกอบดวย 1) คณะอยูในตําแหนง
หรือมีสถานภาพที่เปนผูนําของสังคม 2) ถูกตัดสินใหเปนผูที่มีภาพลักษณหรือการแสดงผลงานจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 3)การไดรับงบประมาณสนับสนุนและการใชจายงบประมาณในการวิจัยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ของคณะ 4) การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย  หรือการอางอิงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาของคณะ 

3 การเปนศูนยกลางและทุนอุดหนุนโครงการของสาขาวิชาโดยเปรียบเทียบกับ 
เปาหมาย  

4  คาเฉลี่ยของคาใชจายดานวิชาการเทากับหรือมากกวา  AAU  
5  งบประมาณการใชจายในเรื่องหองสมุดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full-time  

equivalent)  ของคณะเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย  



เปาหมายที่ 2 จัดการศึกษาใหโดดเดนและจัดประสบการณใหกับนักศึกษาเพื่อที่จะ 
สามารถนําไปประยุกตใชไดกับสังคมโลก  มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จ  ดังนี้ 

1  พัฒนาและสนับสนุนสงเสริมสาขาวิชาที่โดดเดนในระดับบัณฑิตศึกษา 
2  การประกันคุณภาพดานปจจัยโครงสรางพื้นฐานที่จะนําไปสงเสริมสนับสนุน 

เพื่อใหเกิดความเปนเลิศและปรับปรุงเพื่อนําไปสูความกาวหนาในดานความรูและเทคโนโลยี 
3  จัดประสบการณดานการเรียนรูแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4  สงเสริมสมรรถนะหลักใหกับผูเรียน 
5 พัฒนาสภาพและอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

                 การดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จจะเทียบเคียงสมรรถนะหรือวัดความสําเร็จได  
ดังนี้ 

1 AAU ( Association of American University)  NSSE (National Survey of Student  
Engagement)  และตัวบงช้ีดานประสบการณของนักศึกษาเทากับหรือสูงกวา AAU ตอคาเฉลี่ย ซึ่งตัวบงช้ีของ 
AAU  NSSEและตัวบงช้ีดานประสบการณของนักศึกษา ประกอบดวย 1) การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในหลากหลายสาขาอยางกวางขวาง (AAU)  2) รางวัลประจําปในระดับปริญญาเอก 3)อัตราสวน
นักเรียนตอคณะ  (NSSE) 4) ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับคณะ (NSSE) 5) ระดับของความทาทายดานวิชาการ 
(NSSE)  6) ความกระตือรือรนในการเรียนรูแบบรวมมือ (collaborative learning) (NSSE) 7) การเพิ่ม
ประสบการณดานการศึกษา (NSSE)  8)  การสงเสริมและสนับสนุนวิทยาเขต  (NSSE)    9) ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีประสบการณดานการเรียนตอ หรือมีประสบการณดังตอไปนี้อยางนอยหน่ึงประสบการณหรือ
มากกวา คือ การทําวิจัย  เปนนักวิชาการ  และเปนพี่เลี้ยงในกิจกรรมที่สรางสรรค มีความเปนตนแบบริเริ่มที่
เหมาะสมกับสาขา  เปนผูเผยแพรประสบการณการทํางาน หรือการปฏิบัติ   ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
   2 ผลการวัดและประเมินความรูความสามารถจากรัฐ  เทากับหรือสูงกวาเปาหมาย  
ซึ่งประกอบดวย 1) การไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิผูเชียวชาญ  2) การไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  3) คาตอแทนตามคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  4) ไดรับคาตอบแทนสูงกวาระดับปริญญาตรี 5) อัตรา
การสําเร็จการศึกษาตามกําหนดหกป 6) อัตราสําเร็จการศึกษาตามกําหนดสามป 7) จํานวนนักศึกษาใหมคงอยู  
และ8) ประสิทธิภาพของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3 คะแนน SAT ตอนแรกเขาศึกษาเปรียบเทียบกับระดับเดียวกัน 
4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมดเทียบกับคาเปาหมาย 
5 การใชจายงบประมาณเกี่ยวกับหองสมุดตอนักศึกษาเต็มเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 
เปาหมายที่ 3    เปนผูนําในการแกปญหาอยางตรงประเด็นของสังคม ประเทศชาติ 

และในระดับโลก   มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จ  ดังนี้ 
   1.ทําการศึกษาตลาดดานการศึกษาเพื่อใหผูเขามามีสวนรวมที่มีความหลากหลายและ 
จากทั่วโลก 

   2ใหคําปรึกษาชวยเหลือการเรียนรูธุรกิจในวอชิงตัน  ในระดับนานาชาติและใน 
องคกรตางๆ 



   3 ใหการชวยเหลือในดานการตัดสินใจและการพัฒนานโยบายสาธารณะ   
   4  ใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม 

                                 การดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จจะเทียบเคียงสมรรถนะหรือวัดความสําเร็จได  
ดังนี้ 
   1 ตัวบงช้ีการจัดการหลักสูตร  อยูที่ระดับเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย  การจัดการ
หลักสูตรในที่นี้  หมายถึง  การเรียนการสอนแบบใชความรูเปนฐาน การวิจัย และการใหบริการโดยตรงของผูที่มี
สวนรวมจากภายนอก  ซึ่งมีตัวบงช้ีดานการจัดการหลักสูตร  ดังนี้ คือ 1) หลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับการเรียนรู
ชุมชนเปนฐาน  2) การไดรับปริญญาตรีของนักศึกษาทางไกล 3) การไดรับปริญญาในระดับกาวหนาของนักศึกษา
ทางไกล 4)โปรแกรมนานาชาติและการมีสวนรวมของนักเรียน 

2  ตัวบงช้ีดานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน อยูที่ระดับเทากับหรือ 
สูงกวาเปาหมาย ในที่นี้หมายถึงการจัดการเรียนการสอน  ทุนการศึกษาในคณะ นักเรียนและการมีสวนรวมของ
ชุมชน การระบุความตองการของชุมชน  การปลูกฝกนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนดานวิชาการและสังคมเมือง  
กระตุนสงเสริมการเปนอยูที่ดี และเพิ่มทุนการศึกษาใหกับมหาวทิยาลัย  ตัวบงช้ีประกอบดวย 1) การใช
งบประมาณในการบริการสาธารณะเปนไปตามที่รายงานกับ IPEDS  (Integated Postsecondary Education Data 
System of the National Center for Education Statistics) 2)  งบประมาณที่มีสําหรับการบริหารจัดการกับชุมชน 3) 
การเปรียบเทียบอัตราเงินดอลลารกับนานาชาติ 4) การเปนสวนรวมกับองคกรภายนอกที่มีความชํานาญในเขต
พ้ืนที่ WSU  5) ขยายการใหการศึกษาในระดับมืออาชีพ 6) การเขารวมเปนอาสาสมัครในโปแกรมการเรียนโดยใช
สังคมเปนฐานใน WSU 7) ช่ัวโมงการใหบริการศูนยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก  ทุนกูยืมที่ไดรับ 8)  การนําเสนอ
สิ่งประดิษฐคิดคนที่เปนที่ยอมรับ  9) การไดรับใบอนุญาต 10) ผลจากธุรกิจระยะเริ่มตนจากการวิจัย SWU  

3  ตัวบงช้ีดานทุนการศึกษาของคณะเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เทาเทียมกันซึ่ง 
หมายถึง การปฏิสัมพันธ การใหความรวมมือกับชุมชนและทุนการศึกษาที่เกี่ยวของสําหรับการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนทั้งสองฝาย  การสํารวจ  และการประยุกตใชความรู  ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร 

เปาหมายที่ 4  พิทักษความหลากหลายของสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม และโปรงใส   
มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จ  ดังนี้ 
   1 มีความรับผิดชอบในวิสาหกิจขนาดใหญที่ไดช่ือวามีการปฏิบัติดีที่สุดและมี
มาตรฐานจริยธรรมสูงและเพื่อการจัดเตรียมสิ่งแวดลอมที่เอื้อสําหรับใชเปนทุนการศึกษา   การเรียนรู และการ
ทํางาน 

   2 สรางสรรควัฒนธรรมในสถาบันที่มีความหลากหลายในดานปทัสถานทางสังคม 
                                 การดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จจะเทียบเคียงสมรรถนะหรือวัดความสําเร็จได  

ดังนี้ 
1 การปฏิบัติที่ดีที่สุดอยูที่ระดับเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย  ประกอบดวยตัวช้ีวัด 

ดังตอไปนี้  1) การบริหาร 2)  การเงิน  3)  สังคม ไดแก นักศึกษา  ลูกจางพนักงาน  สังคม  4) คุณธรรมจริยธรรม 
5) ความโปรงใส ไดแก การบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย  นโยบาย  และกระบวนการ 
 



2  ผลการสํารวจความรับผิดชอบของพนักงานอยูในระดับเทากันหรือสูงกวา 
เปาหมายประกอบดวยตัวช้ีวัดดังตอไปนี้ คือ ผลจากการสํารวจความรับผิดชอบของพนักงานติดานการ
ติดตอสื่อสาร  ความสามารถในการเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัย  และ ความรูความเขาใจในมหาวิทยาลัย 

3 ตัวบงช้ีดานความแตกตางอยูในระดับเทากันหรือสูงกวาเปาหมาย  ประกอบดวย 
ตัวช้ีวัดดังตอไปนี้ 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมสําเร็จการศึกษา 2) นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยหรือสูงกวา
ที่ยังไมสําเร็จการศึกษา 3) การใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษากับนักศึกษาทียังไมสําเร็จการศึกษา 4) บัณฑิตศึกษา
หรือระดับผูเช่ียวชาญที่ยังไมสําเร็จการศึกษา 5) อัตรานักศึกษาใหมที่ตกคางอยูเพื่อสําเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับ
อัตราการสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ป  6) ประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 7) การจัดอันดับมาตรฐานเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ตามคําถามของ NSSE 
8) คณะและทีมงานเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวทิยาลัยอื่นๆในวอชิงตัน 

 
       3.2  ผลจากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

ในการสัมภาษณเชิงลึกรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทยที่เปนพหุกรณีศึกษา 
และผูที่ เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายการวิจัย  การบริหารงานวิจัยในครั้งนี้   เพื่อรับทราบแนวคิดและ
ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  ที่เปนไปไดในการนํามาปรับใชสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
ผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับ  ดังนี้คือ  1) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3) มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  3.2.1   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                     จากการสัมภาษณผูอํานวยการสํานักบริหารการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดช้ีใหเห็น
ชัดเจนวา  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีวิสัยทัศนในการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน   โดยเปน
มหาวิทยาลัยแหง   การเรียนรู  มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ  มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติและเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ตามเปาหมายที่มุงเนนที่จะเปนมหาวิทยาลัย
แหงการวิจัย   มหาวิทยาลัยโดยการนําของอธิการบดีคนปจจุบัน   ไดจัดทํายุทธศาสตรดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไวเพื่อเปนกรอบทิศทาง การวิจัย  ดังคําใหสัมภาษณ  ดงันี้ 
 

  “..........มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนศูนยรวมทางความคิด  สติปญญาของสังคม  เปน
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  และตั้งเปาหมายที่จะเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  ซึ่งขณะนี้ไดผานการประเมินเบื้องตนแลวรวมอีก 8 มหาวิทยาลัย   
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแกนจึงจัดทํายุทธศาสตรดานการวิจัย  เพื่อเปนกรอบการพัฒนาให
บรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยเนนการวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศโดยไดกําหนดนโยบาย  เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรดานการวิจัยใหกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  คือเปนสถาบันช้ันนําใน
การวิจัยและการสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนเพื่อ
ตอบสนองปญหาของชุมชน  สังคมและประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..........” 

      (ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 



 

  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัย  มีสํานักบริหารการวิจัยเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย
ที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ตามประกาศ ฉบับที่ 3/2547  ลงวันที่  28 เมษายน  2547  ใหทําหนาที่ในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังคําใหสัมภาษณดังนี้ 
 
     “.......... เดิมที มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI)  เปนหนวยงานที่

จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบสงเสริม  สนับสนุน  ใหเกิดความรวมมือในการวิจัย  โดยความรวมมือ
ในลักษณะสหสาขา     เปนหนวยงานที่รวมความชํานาญ   เ ช่ียวชาญของอาจารยใน
มหาวิทยาลั ยมาทํ าการวิ จั ย ในลั กษณะสหสาขา   ตอบสนองต อการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนหลัก    จัดตั้งตั้งแต พ.ศ. 2522   แตเนื่องจาก  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(RDI)  ไดรับการพัฒนาโดยไดรับทุนจากภายนอก ในระยะ พ.ศ. 2523-2536  ไดรับเงินทุนจาก 
2 แหลงทุน ซึ่งเนนหนักในการพัฒนาชนบทเปนหลัก  บทบาทในเรื่องการสงเสริมสนับสนุน
หนวยงานกลาง  ไดลดบทบาทลงเนื่องจากเงื่อนไขของแหลงทุนตองมีนักวิจัยประจํา ทํา
หนาที่รวมมือกับอาจารยเพื่อทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาชนบท  ความเขมขนของบทบาทไดลดลง
ในเรื่องการจัดการงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย ก็ไมไดทําหนาที่เทาที่ควร  มหาวิทยาลัยจึงตั้ง
ฝายวิจัยขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเหมือนสํานักปจจุบัน  จนสุดทาย  มหาวิทยาลัยปรับบทบาทให
สถาบันวิจัยมารับผิดชอบการจัดการงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยดวย  แตก็ไมประสบผลสําเร็จ  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยบมเพาะนักวิจัยในทางสังคมศาสตรที่มีความชํานาญคอนขางสูง   
นักวิจัยที่ทําวิจัยและจัดการงานวิจัยยังไมเหมาะสม ป พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ได
จัดตั้งสํานักบริหารการวิจัย   สวน RDI   เนนการทําวิจัยและสรางความรวมมือระหวางอาจารย
กับภาคีภายนอก..........” 

        (ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขนัธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 
 

   ในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย   สํานักบริหารการวิจัย           
มีภารกิจหลักในการประสานงาน  สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย  จัดทําทิศทางและประเด็นการวิจัย          
สรางเครือขายความรวมมือ  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย   ตลอดถึงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัย  และ
ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานการวิจัย  ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้   

 
      “..........สํานักบริหารการวิจัย ทําหนาที่เปนหนวยงานประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  

Support การวิจัย   ทั้งนี้ไดแบงโครงสรางเปน 5 กลุมงานที่สนับสนุนภารกิจหลัก  มีกลุม
สงเสริมและพัฒนาการวิจัย  กลุมวิเคราะหและประเมินผลการวิจัย  กลุมพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย  กลุมสารสนเทศการวิจัยและกลุมอํานวยการ  ทั้งนี้สํานักบริหารการวิจัยทําหนาที่ ใน
การสรางกระตุนเพื่อใหเกิดทิศทาง   นโยบายการ และยุทธศาสตรการวิจัย    โดยเนนในเรื่อง
การอุดหนุนทุนวิจัยประจําป  พัฒนาขอเสนอการวิจัย    ติดตาม   ประเมินผล   กลุมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย  โดยเนนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม  และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาย
สนับสนุนดวย  โดยมีการพัฒนาการวิจัยสถาบัน  มีการจัดตั้งกลุมวิจัย  มีคลินิกการวิจัยเพื่อ



พัฒนาศักยภาพครบวงจร  ใหทุนอบรม Workshop การคนหาโจทยวิจัยที่ถูกตอง  การวิเคราะห  
การเขียนโครงการ  มีเวทีพบปะ  พ่ีเลี้ยงนักวิจัย (Mentor)  เพื่อรับทุนไปทํางาน  ครึ่งเทอมของ
การรับทุนจะมีการนําเสนอรายงานความกาวหนา  การสงเสริมการเขียนรายงานการวิจัย  
ระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับ วช.  เปนฐานขอมูลวิจัยเพื่อใชสืบคน  รวบรวมเปนตัวช้ีวัดตาม 
ก.พ.ร. และ สมศ........”.  

(ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 
 

                                        ในสวนการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูอํานวยการสํานักบริหารการวิจัย 
ไดช้ีใหเห็นวามหาวิทยาลัยขอนแกน มีนโยบายและแผนการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อใหการดําเนินการตามนโยบาย
คลองตัว  มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ป  ดังคําใหสัมภาษณดังนี้ 
 

 “..........นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย  แยกออกเปน  2  สวน  คือ  1 ) นโยบาย
มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งกองทุนวิจัย  40  ป   โดยสภามหาวิทยาลัยใหเงินรายไดมาตั้งเปน
กองทุน  100,000,000 บาท ซึ่งจัดสรรเปนหลายสวน   โดยจัดสรรใหพัฒนางานวิจัยเฉพาะ
รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ เชน แรงจูงใจ  การใหรางวัล  การตีพิมพ  หรือนักวิจัยนําผลงานไปตีพิมพ
ระดับนานาชาติก็ใหเงินตอบแทน  และมีการกันเงินงบประมาณในสวนของ  Over Lab  เพื่อ
ใชซื้อครุภัณฑทางวิทยาศาสตรที่ใชในการวิจัยที่มีราคาคอนขางสูง  มหาวิทยาลัยก็ไดมี
นโยบายใหใชทรัพยากรรวมกัน   รวมทั้งที่มีประเด็นเรงดวนหรือเปน Hot Issue  มหาวิทยาลัย
ใหงบพัฒนาสนับสนุนทันทีนโยบายของมหาวิทยาลัยใหมีกองทุนวิจัยในทุกคณะ โดยให
เงินทุนคณะละ 1,000,000 บาท ไปทํากิจกรรมสนับสนุน  สรางบรรยากาศ  สงเสริมงานวิจัย  
ภายในคณะ  ซึ่งคณะจะตองออกกฏระเบียบ  ประกาศ และหลักเกณฑการวิจัยเอง และ 2 ) 
นโยบายการในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยถือวาเปนสิ่งสําคัญมาก  โดยจะเนนการแขงขันกับ 9 
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติ  นโยบายจึงพยายามเสริม  กระตุนใหเกิดการผลิต
งานวิจัย  ผลงานที่สามารถนําไปจดสิทธิบัตร   หรือจดลิขสิทธิ์    เพื่อนําไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย......” 

(ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 
 

สวนการเผยแพรผลงานการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสนับสนุนใหอาจารยหรือนักวิจัย  ไดแผยแพร
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง  ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 

 

  “.........มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีการเผยแพรผลงานการวิจัยทั้งที่จัดเผยแพรเอง  
และรวมจัดเผยแพรงานวิจัยกับหนวยงานอื่น  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเขารวมกิจกรรมที่สําคัญ
รวมกับ วช.  เชน วันนักประดิษฐ  งาน  Thailand Research Expo เปนตน  โดยการรวมงาน
ตาง ๆ   มีการจัดเตรียมงาน มีกระบวนการคัดเลือกผลงานอยางเปนระบบเพื่อใหมีความ
เช่ือมโยงสัมพันธกับวิชาการของมหาวิทยาลัย และมีโครงการอื่น ๆ ที่ใหมหาวิทยาลัยจัด
ผลงานไปนําเสนอ  มหาวิทยาลัยจะตั้งผูรับผิดชอบในการเขารวมนําเสนอผลงาน ซึ่งสํานัก



บริหารการวิจัยจะประสานการเขารวมงานใหกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย  ในสวนของการจัด
เผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเองนั้น  คณะจะดําเนินการจัดเผยแพรผลงานในแตละ
คณะเอง  สวนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะจัดงานวิชาการในระดับ  International  โดย
จุดเดนเนนในเรื่องเพื่อพัฒนาชนบท  โดยจัดในชวงสัปดาหวันสถาปนามหาวิทยาลัย  การ
สรางบรรยากาศภายในงาน มีทั้งการบรรยายพิเศษ  การระดมความคิดเห็น การนําเสนอ
งานวิจัยในชุดโครงการใหญ ๆ หรือกลุมวิจัย ทีมีการจัดประเด็นตามนโยบายหรือสถานการณ
ของชาติ  เชน เรื่องผูสูงอายุ   เรื่องแรงงาน  เรื่องการเพิ่มมูลคาพืชสมุนไพร  เปนตน.........” 

(ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 
 

สําหรับการบริหารงบประมาณวิจัย  มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย 40 ป  
หลักเกณฑในการบริหารงบประมาณเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน   ทั้งนี้ผูอํานวยการสํานักบริหารการวิจัย  ไดใหการสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว  
รายละเอียดดังนี้  
  

“..........มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑในการบริหารงบประมาณเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
และวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน   ในงบประมาณ
การวิจัยมหาวิทยาลัยจะหักคาธรรมเนียมไวรอยละ 5  ของงบประมาณที่ไดรับจากแหลงทุน
ภายนอก  ในสวนของการหักไวแลวมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการแบงออกเปน  10  สวน    
โดย  2 สวนจัดสรรไวที่มหาวิทยาลัย  คือประมาณรอยละ 20  เพื่อใชในการจัดการ  อีก 3 สวน
จัดสรรไปที่คณะ  หนวยงาน  นักวิจัย  และอีก  5  สวนจัดสรรไปที่หัวหนาโครงการ  หัวหนา
ภาควิชา  สําหรับแหลงงบประมาณภายนอกสวนใหญไดมาจากแหลงทุนตางประเทศ  และ
แหลงทุนภายใน  สวนมากแหลงทุนไดจากกระทรวงพลังงาน  กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กระทรวงสาธารณสุข  สําหรับการหางบประมาณเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ไดทํา MOU กับบริษัทเอกชน      สมาคมออยน้ําตาลแหงประเทศไทย   สวนใหญงบประมาณ
จะไดจากนักวิจัย  ไดจากเครือขาย สกอ.  วช.  โดยใชความเปนแมขายในการหางบประมาณ
เขาสูมหาวิทยาลัย   และนักวิจัยผูอาวุโสที่มีความชํานาญในการหาทุนวิจัย  กลาวคือ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเครือขายอุดมศึกษา  เครื่อขาย  สวรช.  สสส.  เปนมหาวิทยาลัยที่
เปนเครือขายหรือเปนแมขายใหการยอมรับเนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของการวิจัย  
ดังนั้นจึงมีการนําวิสัยทัศนดานเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  มีการกําหนดวิสัยทัศน  กลยุทธ  
โครงการที่ ไดทํ าความตกลง   การมีสวนรวมกับทุกระดับ   โดยมี  KPI  เปนเกณฑ    
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการทุมงบประมาณตามคา Impact Factor บางคณะใชเงินรายไดหรือ
กองทุนวิจัยของคณะใหรางวัลสนับสนุนงานวิจัย  ในการตีพิมพงานวิจัยระดับนานาชาติภาษา
มีความสําคัญมาก  บางคณะจางผูเช่ียวในการ Edit งานวิจัยเพื่อการไปตีพิมพผลงานวิจัย
.........” 

      (ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 



 ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย   จึงไดกําหนดสาขาความเปนเลิศ 
ขึ้นหลายสาขา  แตทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแกนไดยึดตามปรัชญาการกอต้ังมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดสาขาที่มีความ
เปนเลิศ  ดังคําใหสัมภาษณ  บางตอน  ดังนี้ 
 

 “..........ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  มุงความเปนเลิศตามฐานการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยโดยเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จึงทําใหใหเกิดความเชี่ยวชาญทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน     ทางการเกษตร  ทางการแพทย  มหาวิทยาลัยมุนเนนใน
สวนนี้  แตมหาวิทยาลัยก็ไมไดละเลยดานสังคมศาสตร ซึ่งมหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาดานนี้อยู
แตยังสูกับมหาวิทยาลัยที่มีความชํานาญดานนี้เฉพาะยังไมได เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปน
ตน   มหาวิทยาลัยขอนแกน เนนตามศักยภาพ  ตามประสบการณความเชี่ยวชาญ  และสงเสริม
ใหมีศูนยวิจัยเฉพาะทาง  ซึ่งในปจจุบันมี  24  ศูนยวิจัยเฉพาะทาง  ซึ่งศูนยวิจัยเฉพาะทางเกิด
ไดและยุบไดตามผลงาน  และจะตองทําตาม KPI  ที่ระบุการทํางาน  คือ มีทรัพยสินทางปญญา
เทาไหร  ผลิตบัณฑิตเทาไหร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการประเมินทุกป.........”   

(ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 
 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีการบริหารคุณภาพการวิจัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง  มีการรายงานให
สภามหาวิทยาลัยไดทราบผลการดําเนินงานปละ 2 ครั้ง   โดยผูอํานวยการสํานักบริหารการวิจัยใหการสัมภาษณ  
รายละเอียด  ดังนี้ 
  

 “..........การบริหารคุณภาพการวิจัย  มหาวิทยาลัยมีระบบดูแล  2  สวน  คือ  1 ) เงิน
งบประมาณแผนดิน   2) เงินรายได  โดยมีระบบดังนี้ 1) มียุทธศาสตรการวิจัยเปนกรอบให
นักวิจัยทําขอเสนอการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร 2) ขอเสนอแนะใหคณะกรรมการกลั่นกรอง
มาเบื้ องตน3)  สํานักบริหารการวิจัยจัดตั้ งผูทรงคุณวุฒิ   โดยสัดสวนผูทรงคุณวุฒิ 
บุคคลภายนอก : บุคคลภายใน  2 : 1  โดยที่โดยบุคคลภายในมาจากคณะที่เสนอโครงการมา 
และผูทรงคุณวุฒิตองไมเสนองานวิจัย หลังจากกลั่นกรองงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิมาแลว  
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดลําดับความสําคัญ  และทําภาพรวมสงใหกับ วช. ในสวนของ On 
going หลังจากรับทุนรอบ  6  เดือน  ใหคณะทําหนาที่ติดตามและใหรายงานความกาวหนา   
สวนใหญโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนโครงการชุดซึ่งมีหลายศาสตรสาขา    จึงตองตั้ง
คณะกรรมการหลายคณะเพื่อความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ในการตรวจสอบ   เมื่อครบ
กําหนดสุดทาย  สํานักจะตองทําหนาที่  เตือนนักวิจัยโดยผาน Messess ซึ่งจะปรากฏใน
ฐานขอมูล  หรือทําหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร  ขั้นสุดทายนักวิจัยจะตองเขียนรายงาน
การวิจัยที่สมบูรณ  โดยใหนักวิจัยสง Draff  มากอน  โดยคณะเปนผูประเมิน  แลวจึงนํามา
จัดทําเปนฐานขอมูล  การจดสิทธิบัตร  เครื่องหมายการคา  แลวเช่ือมโยงกับ   UBI     เพื่อ
จัดทําขอมูล  แลวนํารายงานผลการดําเนินงานดานการวิจัยตอ     สภามหาวิทยาลัยโดยตรง  



หากนักวิจัยผลิตงานวิจัยไมแลวเสร็จ  มหาวิทยาลัยมีการติดตามงานวิจัย  โดยแจงเตือนไปทาง
คณะ  แลวขึ้นฐานขอมูล Backlist ไว..........” 

(ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 
 

สวนขอคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตองานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น  ผูให
สัมภาษณ  มองวาไมสงผลกระทบตอการดําเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 
  

  “..........ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตองานวิจัยแบงได  2  สวน คือ มีผลกระทบใน  
เชิงบวก  วิกฤติชาติทําใหเปนโอกาสของนักวิจัยในการตั้งโจทยวิจัย  ประเด็นการวิจัย    สวน
ผลกระทบในเชิงลบ  วิกฤติชาติทําใหมหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมารการวิจัย  แต
มหาวิทยาลัยขอนแกนมกีองทุนวิจัย  40  ป  มีเครือขายกับแหลงทุนภายนอกเยอะจึงไมประสบ
ปญหาวิกฤติดังกลาว..........” 

      (ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 
 
 นอกจากที่ไดกลาวถึงประเด็นของมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว  ผูอํานวยการสํานักบริหารการวิจัย  ยังให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ดังนี้ 
 

 “... . . . . . . . .ผมวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้ งใหม
มหาวิทยาลัยจะตองกําหนดตําแหนง Positioning ของตน โดยตองดูจากศักยภาพความพรอม
ของบุคคลกรในมหาวิทยาลัย  โดยมุงทิศทางการวิจัยเฉพาะที่เปนอัตลักษณของตนเอง   อยา
มุงทําวิจัยเพื่อสูกับมหาวิทยาลัยใหญ ๆ หากทํา Basic Research อาจมุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นใหมีเปาหมายที่ชัดเจน  ตอง Identify  วาจะมุงเนนอยางไรใหถูกทิศทาง  มีการกําหนด
วิสัยทัศน  เปาประสงค  โจทยประเด็นทิศทางใหชัดเจน  พยายามกําหนดเปน Basic Research 
สําหรับ อาจารยสายวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาองคความรู    อาจมุงเปนการบมเพาะนักวิจัยใหม  
สรางระบบพี่เลี้ยงเพื่อสรางนักวิจัยรุนใหมแลวจับกลุมนักวิจัย เพื่อทําวิจัยโดยสนับสนุนใหไป
อบรมทางวิชาการ  และตองทําแผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติการใหชัดเจน  แลวแปลง
แผนปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยไปสูแผนปฏิบัติการที่ทําไดจริง..........” 

(ภูมิภักดิ์  พิทักษเขื่อนขันธุ, 15 กุมภาพันธุ 2552) 
  
   3.2.2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                      จากการสัมภาษณรองศาสตราจารยดร.ดาวรุง  กังวานพงศ  รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ  และผูชวยศาสตราจารยดร.ณัฐ  วรยศ  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย  ได
ใหทัศนะหรือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมวา   ควรจะสํารวจหา competency  
ของนักวิจัยเพื่อทราบศักยภาพหรือจุดเดนของนักวิจัย   จุดเนนคือการพัฒนานักวิจัยรุนใหม รายละเอียดตามคําให
สัมภาษณ  ดังนี้ 



 “..........ในดานบุคลากรการวิจัย    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะสํารวจ competency  
ของนักวิจัยกอนวามหาวิทยาลัยมีนักวิจัยเกงดานใด    จะตองหาบุคลากรที่เดน  จะพิจารณา
และศึกษาดูวาในมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีศักยภาพจุดเดนดานใด  จากนั้นก็เนนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรตามนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจะมี
ขอมูลของอาจารยในสวนของ Subject Application metrodology  ซึ่งตรงนี้จะทําให
มหาวิทยาลัยทราบวามีจุดเดนวิจัยในดานใดบาง นักวิจัยรุนเกาไมตองพัฒนามากเนื่องจากเปน 
mentor  ใหกับนักวิจัยรุนใหม  จากนั้นมหาวิทยาลัยก็จะสรางนักวิจัยรุนใหม โดยเนนให
นักวิจัยทําวิจัยกลุม ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพนักวิจัยและงานวิจัยรวมทั้งเพิ่มจํานวนการ
ตีพิมพผลงานวิจัยอีกดวย  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสรางเงื่อนไข คือ การใหทุนวิจัย   มหาวิทยาลัย
จะใหทุนวิจัยนักวิจัยใหมทันที การใหทุนนักวิจัยรุนใหมจะตองใหนักวิจัยรุนใหมสง 
Proposal ซึ่งเปนการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย การใหทุนเพื่อกระตุนใหนักวิจัยทํางาน
ตอเนื่องและลดความเหนื่อยลาจากการหาทุนวิจัยภายนอก  โดยใหทุนนักวิจัยรุนใหม 
100,000  บาทจํานวน 50 ทุนตอป  แตมีเงื่อนไขวาตองหลังจากสําเร็จการศึกษาภายใน 3 ป   
และมหาวิทยาลัยมีกลยุทธในการใหนักวิจัยใหมทํางานรวมกับนักวิจัยอาวุโส โดยผูที่ขอทุน
วิจัยตองมีนักวิจัยจากสาขาอื่นรวมดวยหนึ่งคน   ตองมี Mentor และตองเปนงานวิจัยแบบ
บูรณาการ  เรื่องที่จะวิจัยไมควรกวางเกินไป  โดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนที่ปรึกษา  ตองมีการ
ควบคุมงานวิจัยใหเสร็จทันเวลา  และนักวิจัยรุนใหมมีหนาที่ตองนําเสนอโปสเตอรงานวิจัย
ในงานวิชาการทุกปทุกคน โดยมีเงื่อนไขใหนักวิจัยอยางนอย 2 ปตองโชวผลงานวิจัย
ไมเชนนั้นจะติด Backlist คณะตองใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อที่สรางองคความรูในการ
เรียนการสอน  และมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเวลาใหนักวิจัยรุนใหมมีเวลามากขึ้นในการทําวิจัย 
เพื่อกาวเขาสูนักวิจัยรุนกลาง..........” 

(ดาวรุง   กังวานพงศ, 8 กุมภาพันธ  2552) 
 

ในการสงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยใหผลิตงานวิจัยอยางมีคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดสนับสนุน
ทุนวิจัยจากเงินอุดหนุนวิจยั  รายละเอียดตามคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

 

  “..........มหาวิทยาลัยจะใหทุนวิจัยจากงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัย ในการจัดสรรทุน
วิจัยใหนักวิจัยพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยจะดู Keyword นักวิจัยเกง ๆ แลวนํามาวางเปน
นโยบายของมหาวิทยาลัยวาจะทําวิจัยดานไหน  มหาวิทยาลัยจะวาง Focus ลงไป ถานักวิจัย
กลุมไหนมีหัวขอวิจัยตรงตาม Focus ของมหาวิทยาลัยที่วางไวก็จะไดรับจัดสรรเงินวิจัยไป
กอน  สวนนักวิจัยกลุมใดที่หัวขอยังไมเปนไปตาม Focus ของมหาวิทยาลัยก็จะมีการแนะนํา
ใหนักวิจัยไปเขียนใหม  นักวิจัยที่สง  Proposal จะมีการประเมินโดยคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกมาจากรองอธิการบดี  รอง ผอ.สถาบัน.........”  

(ดาวรุง   กังวานพงศ, 8 กุมภาพันธ  2552) 
   



นอกจากการสนับสนุนเงินวิจัยแลวมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนใหอาจารยไดนําเสนอผลงานวิจัยตอที่
ประชุมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  สนับสนุนงบประมาณสําหรับใหนักวิจัยตีพิมพผลงาน  และมีรางวัล
สําหรับนักวิจัยดีเดนทุกป  ดังคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

 

“..........มหาวิทยาลัยมีนโยบายวาถานักวิจัยไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
มหาวิทยาลัยจะมีทุนใหแตทั้งนี้ก็จะตองมีการแขงขันกัน  เมื่อตีพิมพผลงานวิจัยในตางประเทศ
ในฐานขอมูลมาตรฐาน  จะมีคาตอบแทนให 10,000  บาท  ถาในประเทศจะให 5,000 บาท  
แตในบางคณะ  เชน  คณะทันตแพทยถานักวิจัยตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติจะให
ประมาณ 50,000  บาท  ทั้งนี้แลวแตศักยภาพของแตละคณะเอง  รางวัลนั้นมหาวิทยาลัยจะมี
รางวัลในการใหทุกขั้นตอนของการทํางานวิจัย  ถาเปนรางวัลใหญคือรางวัลนักวิจัยดีเดน 
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมนักวิจัยรุนใหม กับกลุมนักวิจัยรุนใหญ  การใหรางวัลถานักวิจัยทาน
ใดมีผลงานวิจัยดีเดนก็จะไดรับรางวัลไปโดยใหเข็มกลัดชางทองคําแทใหทั้งหมด 6 รางวัล 
สวนรางวัลภายนอกมหาวิทยาลัยจะมีการคัดเลือกผลงานของนักวิจัยสงเขาไปชิงรางวัลเพื่อ
ผลกัดันใหเกิดการสรางรางวัล..........”   

(ดาวรุง   กังวานพงศ, 8 กุมภาพันธ  2552) 
 

“..........เงิน  Support  วิจัยมหาวิทยาลัยมีใหทั้งระบบ  มีทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ  สวนในเรื่องผลงานมีทั้งเงินสนับสนุนการตีพิมพ   คาตีพิมพที่อยูในฐานขอมูล ISI 
มหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนใหกับ ผลงาน  คาสนับสนุนการตีพิมพ  หากเปนการการตีพิมพ
ในฐาน  ISI  เราก็จะเพิ่มให  หากเปน  Journal  นานาชาติ  คาตอบแทนก็จะมากขึ้นรวมถึงการ
สนับสนุนคาไปสัมมนา  เราจะพิจารณาใหเงินจากกองทุนที่เรามีอยูแลวของมหาวิทยาลัย......” 

(ณัฐ   วรยศ, 8  กุมภาพันธ  2552) 
 

 สวนในดานทรัพยากรสนับสนุนการทําวิจัย  มหาวิทยาลัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัย เชน
ฐานขอมูล  หองสมุด  หองปฏิบัติการ  แตทั้งนี้มหาวิยาลัยก็มีปญหาดานนี้บาง  รายละเอียดตามคําใหสัมภาษณ  
ดังนี้ 

“..........ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ มหาวิทยาลัยก็ประสบปญหาเรื่องเครื่องมือ
ในการทําวิจัย  คือ เครื่องมือในการทําวิจัยไมเพียงพอกับความตองการ  เครื่องมือบางชิ้นราคา
คอนขางแพง  มหาวิทยาลัยจะแกปญหาโดยจัดซื้อเครื่องมือดังกลาวไวที่สวนกลาง  และเปด
ใหบริการกับคณะตาง ๆ ที่ตองการใชเครื่องมือ  หรือก็ใชบริการศูนยบริการเครื่องมือวิจัย
ภายนอก ซึ่งกเ็ปนแนวทางในการแกไขปญหาในดานเครื่องมือในการทําวิจัย..........” 

(ดาวรุง   กังวานพงศ, 8 กุมภาพันธ  2552) 
 
 ในดานการบริหารงบประมาณการวิจัย  มหาวิทยาลัยมีการหางบประมาณเพื่อการวิจัยทั้งงบประมาณ
แผนดิน  และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณไดใหทัศนะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  ดังนี้ 



“..........เรื่องการหาเงินทุนจากภายนอกเปนเรื่องที่ตองแขงขัน  ตองมีอาจารยที่มี
ศักยภาพนาเชื่อถือ  หากเปนนักวิจัยใหมตองเดนจริงๆ มีวิธีคิดที่ดี  มหาวิทยาลัยตองเจาะ
competency  สนับสนุนวาทําอยางไรจะพัฒนาศักยภาพของอาจารยนี้ได  ผูบริหารหากเห็นวามี
ความเดนควรสนับสนุน.......” 

(ดาวรุง   กังวานพงศ, 8 กุมภาพันธ  2552) 
 

“..........มหาวิทยาลัยเปน career  paths ของนักวิจัย  คือนักวิจัยรุนใหมจะหาเงินได
จากไหน   มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหนักวิจัยรุนใหมประมาณ  100,000  บาท  
สวน สกว.  สนับสนุนใหไมเกิน  500,000  บาท   การสนับสนุนนักวิจัยระดับกลางจะ มีเงินอีก
สวนจาก งบจากมหาวิทยาลัย  งบจากงานบริการวิชาการ  ไปจนสูงบประมาณการวิจัยของ
ศูนยความเปนเลิศ  มหาวิทยาลัยใหทุนสวนกลาง  แตไมไดใหตลอด  คือตองหาเงินมา 
matching  แตละคณะมีกลยุทธในการหาเงินวิจัยแตกตางกันจึงจะสามารถ Drive งานวิจัยได  
หนวยงานมีการหาเงินได  โดยเฉพาะไปผลักดันในระดับภาควิชาซึ่งมีนักวิจัยที่มีความรู
ความสามารถในการหาเงินวิจัยเอง.........”   

(ณัฐ   วรยศ, 8  กุมภาพันธ  2552) 
 

สวนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  จะแบงเปนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การวิจัย
วิทยาศาสตรสุขภาพ  และการวิจัยสังคมศาสตรมนุษยศาสตร  ทั้งนี้ไดจัดสรรงบประมาณ  และตรวจสอบคุณภาพ
การวิจัยอยางตอเนื่อง  รายละเอียดดังคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

 

“..........มหาวิทยาลัยจะแบงการวิจัยเปนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
การวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  และการวิจัยสังคมศาสตรมนุษยศาสตร  ทั้งนี้ไดจัดสรร
งบประมาณเปน 3 กลุมตามที่กลาวมา  การตรวจประเมินงานวิจัยจะมีคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยและอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ชวยตรวจสอบรวมกัน  ถางานวิจัย
ไมผานจะแจงใหนักวิจัยทราบและดําเนินการปรับตามที่คณะกรรมการ Comment นอกจากนี้
ทางศูนยยังใหความสําคัญในเรื่องของการ Training ดวย  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการผลักดัน
กระบวนการเขียนงานวิจัย   การเขียนตีพิมพงานวิจัย  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการหาคนตรวจ
ในเรื่องของภาษามี Expert ประจํา  ตอนนี้ยังไมมี Expert ทุกคณะ  ถาคณะใดไมมี Expert จะ
ใชวิธี Share กับคณะอื่น หรือไมก็ใหอาจารยชาวตางชาติที่เกงภาษาชวยดูความถูกตองในเรื่อง
การใชภาษาอีกทางหนึ่ง  สวนนักวิจัยรุนกลางจะมีการผลักดันเรื่องตัวบุคคลเพื่อสงเสริมใหทํา
วิจัยมากยิ่งขึ้น........” 

(ดาวรุง   กังวานพงศ, 8 กุมภาพันธ  2552) 
 

นอกจากนั้น ผูใหสัมภาษณยังใหทัศนะเกี่ยวกับการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ซึ่งเนน    
การเรียนการสอนทางสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรมากกวาทางดานวิทยาศาสตร  โดยเปรียบเทียบใหเห็น



ปญหาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในดานการวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  วามีปญหาบางเนื่องจาก
อาจารยมีภาระงานสอนมาก  รายละเอียดตามคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

“..........มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะมีปญหาบางในการทําวิจัยดานสังคมศาสตร กลุม
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มีภาระงานสอนมาก  แตในบางกลุมที่มีงานมากมหาวิทยาลัย  
ให intensive ไปเลย  เนื่องจากตองสอนนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย   อาจารยสอนเพลินจนไมมี
เวลาทําวิจัย   แตการทําวิจัยสนุกไดแนวคิด และไดองคความรูใหมมาจัดการเรียนการสอน  
สายสังคมทฤษฎีใหมไมไดเกิดขึ้นงาย  พยายามใหแกปญหาวาทําอยางไรจะใหสอนนอยลง  
มหาวิทยาลัยจะเพิ่มองคความรูโดยใหอาจารยทํางานวิจัย  อีกเรื่องที่คิดทําคือการกําหนด
ผลงานวิจัยเปนสวนหน่ึงของการขอผลงานทางวิชาการ  เนื่องจากเปนกติกา  หากอาจารยไม 
active  บางกลุมไมสนใจ  บางคนชอบสอนไมชอบทําวิจัยและสอนไดดี มี critical mind 
สังเคราะหการสอนดี  กลุมนี้เปนกลุมพิเศษ ซึ่งคิดวานาจะแยก เพราะคนมี nature  ของแตละ
คนไมเทากัน  ชวยกันทําชวยกันเขียน  ชวยกันวิเคราะห  และยังไมลงตัวมากนัก  ซึ่งตรงนี้เปน
ความยืดหยุนที่นาจะทําไดเนื่องจากความถนัดของแตละคนไมเทากัน   พยายาม Balance ใหดี
.........”.   

(ดาวรุง   กังวานพงศ, 8 กุมภาพันธ  2552) 
   

“.........ทางสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยไดเขาไปสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยโดย การ
เพิ่มเงินมากกวาเดิม  สําหรับสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปญหาไมไดติดที่ตัวเงิน  แต
ปญหาติดอยูที่ตัวอาจารยเอง  เพราะอาจารยสายสังคมศาสตรมีภาระงานสอนเยอะมาก ตอง
สอนนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย  และออกบริการวิชาการ  ดังนั้นควรใหภาระงานสอนมากกวา
งานวิจัย  และใหเขียนเอกสารตําราแทนการวิจัย..........”   

(ณัฐ   วรยศ, 8  กุมภาพันธ  2552)  
 

3.2.3  มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                      มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-
2555  เพื่อเปนกรอบทิศทางในการบริหารจัดการงานวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก  ดังที่ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) ไว  และยังมีพันธกิจ
(Mission)  ในการสรางความเปนเลิศดานสุขภาพ  ศาสตร  ศิลป  และนวัตกรรม  บนพื้นฐานของคุณธรรม  เพื่อ
สังคมไทย  และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ  ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศในการวิจัยจึงเปนยุทธศาสตร
หลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว   จากการสัมภาษณผูอํานวยการ
กองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดช้ีใหเห็นชัดเจนวา  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการวิจัยเพื่อสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาตางๆ โดยดําเนินการสงเสริมการสรรหา  สรางและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
ดังคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 
 



  “..........มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการสรรหาบุคลากร  คัดเลือก  
และรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพ  เริ่มจากรับอาจารยหรือ นักวิจัยที่มีคุณวุฒิต้ังแตปริญญาเอกขึ้น
ไป  โดยวิธีการคัดเลือกจะเลือกระดับหัวกะทิขึ้นไป และมีการสงเสริมใหนักวิจัยทําวิจัย  
มหาวิทยาลัยจะสงเสริมในเรื่องทุนโดยแตละสวนงานจะมีทุนใหอาจารยทําวิจัยและเปนไป
ตามอัตลักษณ  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในเรื่องการพัฒนาอาจารยเหมือนกับเปนบันไดให
อาจารย  มหาวิทยาลัยจะใหทุนรายไดของมหาวิทยาลัยจากสวนกลางปละ 100,000,000  บาท  
ใหตามความตองการที่เสนอเขามา  และมีทุนใหเปนโปรแกรมตาง ๆ เปนทุนสงเสริมนักวิจัย
รุนใหมให กับอาจารยที่จบมาใหม ๆ อายุไมเกิน 40  ป  และใหกับอาจารยที่ไมมีทุนวิจัยอยาง
อื่นประมาณ  250,000 บาท  บาทขึ้นไป  โดยไมใชตําแหนงคณบดีหรือหัวหนาภาควิชาเพราะ
จะไดทํางานวิจัยไดเต็มที่    สําหรับนักวิจัยรุนใหมใหเงินงบประมาณ 200,000 บาท  เปน
เงินเดือนใหนักวิจัย  5,000  บาท  ใหโครงการวิจัยปตอป  และในเงินทุน  200,000  บาท  อยาง
นอยนักวิจัยตองตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ทุนประเภทแรกจะใหนักวิจัยรุน
ใหม  ทุนประเภทกลางใหนักวิจัยที่ไมจํากัดอายุแตจะตองไมดํารงตําแหนงตั้งแตคณบดี
หรือไมดํารงตําแหนงผูบริหาร  หรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารมาแลวแตลาออกก็สามารถขอ
ทุนได  แตตองมีผลงานที่เคยทําวิจัยมากอน  หรืออยูระหวางรอทุนจากหนวยงานอื่นที่ตัวเอง
ทําอยูแลวแตทุนไมพอก็สามารถขอทุนจากมหาวิทยาลัยได   โดยที่มหาวิทยาลัยใหทุนนักวิจัย
รุนกลาง  500,000  บาท  มีเงินเดือนใหนักวิจัยเดือนละ 10,000  บาท  เปนการสรางแรงกระตุน  
ขวัญกําลังใจใหนักวิจัย  และทําใหนักวิจัยมีงานทําตลอดเวลา  ทั้งนี้นักวิจัยสามารถไปขอทุน
จากภายนอกไดแตถาไดเงินทุนจากภายนอก  มหาวิทยาลัยก็จะหยุดใหเงินทุน  การใหเงินทุน
ทําวิจัยมีการจายเปนงวด ๆ โดยงวดที่ 1 ให 60 %  งวดที่ 2 ให 30%  งวดที่ 3 ให 10% เมื่อสง
รายงานสมบูรณ  และมีทุนมุงเปากับทุนรวม  เปนนักวิจัยอาวุโส  มหาวิทยาลัยจะใหทุนกับ
อาจารยที่มีศักยภาพสูงสามารถดึงผูเขารวมวิจัยมาทําวิจัยแบบบูรณาการ  หรือจะทําโครงการ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุงเปา  เชนเกี่ยวกับเรื่องวิจัยทางวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยจะมีเปาหมาย
ให เชน  ทางวิทยาศาสตรปจจุบันจะมี Nanotechnology สังคมศาสตรจะเปนเศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาทางดานเกี่ยวกับสันติสุข  สําหรับทางแพทยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของ
โรคตาง ๆ เพื่อลดสาเหตุการตาย การคนหายารักษาโรค Imaging & Damaging คือ โรคอุบัติ
ใหมหรือโรคอุบัติซ้ํา เชน โรคไขหวัดนก  โรคเอดส  จะศึกษาผลิตภัณฑวัคซีน  ผลิตภัณฑทาง
วิทยาศาสตรมีเปาหมายเพื่อใหได publication  แลวก็ไดผลงานที่จดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร หรือ
อะไรก็ไดที่ทําประโยชนตอสังคมซึ่งเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะสงเสริมใหบุคลากร
สายวิจัย  แตสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยก็สงเสริมใหมีการทําวิจัยแบบ Full  Team  Research  
เปนงานวิจัย R to R ซึ่งก็จะแบงแยกไปทางดานฝายพัฒนาคุณภาพ  ทางดานงานประกัน
คุณภาพก็สนับสนุนใหสายสนับสนุนที่ทํางานเปนทีมอยู  ก็ใหคิดโปรแกรมหรืองานพัฒนา
องคกรหรือแกปญหาในงานปจจุบัน  Records ขอมูลตาง ๆ มีทุนใหไมจํากัดวาเทาไหรแต
อาจจะเปนทุนเพียงเล็กนอยซึ่งเบิกจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  และการขอตําแหนงทาง



วิชาการมหาวิทยาลัยมีการประกาศภาระงานออกไปตามเกณฑที่  สกอ .  กําหนด เชน          
สายอาจารยตองทําวัยและขอ ผศ. ภายใน 5 ป และ 3 ปตองขอ รศ  เปนตน...........”   

(รัตนา  เพ็ชรอุไร,29 เมษายน  2552) 
 

สําหรับงบประมาณดานการวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลมีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย  และแตละคณะก็
มีกองทุนวิจัย  เพื่อสนับสนุนใหอาจารยไดทําวิจัย  รวมถึงมีงบประมาณจากเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน 
รายละเอียดดังคําใหสัมภาษณ  

  “..........งบประมาณ  ถาเปนรายไดของคณะ  คณะจะเปนผูจัดสรรงบประมาณเอง  
บางคณะมีมูลนิธิ  บางคณะไดรับเงินบริจาคแหลงทุนตาง ๆ ที่ไปหามาได   โดยเงินของคณะ
มหาวิทยาลัยจะไมเขาไปเกี่ยวของดวย  และใหคณะออกประกาศการเบิกจายเงินเอง  ไมตอง
สงมาที่มหาวิทยาลัย  แตมหาวิทยาลัยจะใชเงินรายไดจัดสรรใหสวนหนึ่ง   และอีกสวนเปน
เงินงบประมาณแผนดิน  โดยไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณโดยตอง Call paper  ใหคณะ
สง Proposal มาที่มหาวิทยาลัยประเมินและสงใหสภาวิจัยแหงชาติตรวจสอบความซ้ําซอน
และตองเขาระบบ MRTN  Online  มหาวิทยาลัยจะมีการสงโครงการไปของบประมาณซึ่ง
จะตองมีการ Defense  เมื่อได Recruitment  หลายโปรแกรม  แตงบประมาณที่ไดจริง ๆ จะได
ที่ประมาณ 200,000,000  บาท  มหาวิทยาลัยก็จะจัดสรรใหโครงการที่เหมาะสมที่ Matching 
ถึงจะไดรับการสนับสนุน..........” 

(รัตนา  เพ็ชรอุไร,29 เมษายน  2552) 
 

 สําหรับกลยุทธการของบประมาณเพื่อทําวิจัย  มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธและประสานงานใหกับ
คณะไดทราบโดยตรง  โดยใหความสําคัญกับการสื่อสาร  รายละเอียดตามที่ใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

   “..........กลยุทธของกองทุนวิจัยในการผาน วช. มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายกระตุน
ใหอาจารยของบประมาณโดยมีหนังสือแจงใหอาจารยทราบลวงหนาวาชวงนี้เปนชวงตน
งบประมาณขอใหเสนอโครงการตามแบบของ วช. กําหนด ใหเสนอคณบดี Screen จัดลําดับ  
ซึ่งจะประเมินตามเกณฑที่ วช.กําหนด  จากนั้นคณะจะสงใหมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะทํา
การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  แตละคณะจะคัดเลือกมามหาวิทยาลัยจะดูวางานวิจัยที่เสนอมาควร
สนับสนุนหรือไม  ถาคณะใหงานวิจัยช้ินนั้นเกรด A มา  มหาวิทยาลัยก็จะใชเวลาคัดสรร
นอยลง  แตบางคณะไมใหเกรดงานวิจัยมา  มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาเอง  แตบางคณะจะมี
คณะกรรมการตรวจประเมินงานวิจัยมากอน  มหาวิทยาลัยจะประสานงานบอกใหคณะตั้ง
คณะกรรมการการอานและพิจารณามาดวย  เพราะเปนประโยชนของคณะเอง  และเรื่องการ
สื่อสารมีความสําคัญมากตองมีการสื่อสารกันอยางชัดเจนและลวงหนา  มหาวิทยาลัยมี
นโยบายตองประชุมรองคณบดีฝายวิจัยทุก ๆ คณะ  โดยระยะเวลา 1 ป  เรียกประชุมประมาณ 
3-4 ครั้ง  เปนการสื่อสารแบบ To Way Communication  ไมใชสงจดหมายไปอยางเดียวตอง
เชิญประชุมเปนระยะ ๆ ดวย  มหาวิทยาลัยจะมีกรรมการชุดใหญ คือ Sharing Committee 
Research ประชุมในการกําหนดนโยบาย  ทิศทาง  เชน เรื่องการบริหารงานวิจัยก็พิจารณา
นําเขาที่ปรึกษา  ทําหนาที่  ใหความเห็นชอบและใหเสนอมา Sharing Committee Research 



เปนผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  และผูใหทุนจากแหลงตาง ๆ มาเปน  Sharing Committee 
Research ของมหาวิทยาลัย  และกําหนดเปาหมายของมหาวิทยาลัยวาจะตองทําอะไรบาง ให 
Comment และช้ีแจงใหคณบดีฝายวิจัยเขาใจในเรื่องเก่ียวกับ  มีทุนอะไรบาง  มีขอมูลที่สําคัญ
อะไร  และสง date line ไดเมื่อไหร พรอมทั้งทําหนังสือสงไปอีกครั้ง  และมีการประชุมผู
ประสานงานวิจัยระดับปฏิบัติการดวย  ซึ่งมหาวิทยาลัยพ่ึงดําเนินการมาไดประมาณ 2 ป  เดิม
มหาวิทยาลัยขอทราบชื่อกับเบอรโทรศัพทของผูประสานงานคณะตาง ๆ ระดับเจาหนาที่   ซึ่ง
ถาเปนคณบดีหรือรองคณบดีทุก 4 ปก็ตองหมดวาระและเปลี่ยนออกไป  ทําใหมีปญหาในการ
ติดตอสื่อสารในการเก็บขอมูลตาง ๆ มหาวิทยาลัยตองการคนที่ทํางานประจํา  ซึ่งจะมีการจัด
ประชุมผูประสานงานทุก ๆ 4 เดือน  ใหผูประสานงานเขาใจในทุก ๆ เรื่อง ในระดับเจาหนาที่  
และเปดโอกาสอบรมใหเจาหนาที่รับรูในงานวิจัยดวย..........” 

(รัตนา  เพ็ชรอุไร,29 เมษายน  2552) 
 

นอกเหนือจากที่ไดกลาวขางตน มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยอยางตอเนื่อง 
รวมถึงการรับอาจารยจากตางประเทศมารับทุนเพื่อศึกษาตอในระดับ Post Doctoral ดวย  รายละเอียดตามที่ให
สัมภาษณ  ดังนี้ 

“..........บุคลากรตองทํางานอยางเต็มที่และตอเนื่อง  ตองมี Organize ในการทํางาน
วิจัยและสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยรับจางทํางานวิจัย เชน มีการเปดศูนยพัฒนาบริการ
วิชาการ ศูนยบริการทรัพยสินทางปญญา เปนตน มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกบุคคลคือจะดูวา
ทํางานวิจัยเปนไหม  บริการวิชาการเปนไหม  มหาวิทยาลัยจะมีทุนสนับสนุนใหอาจารยที่
เช่ียวชาญทั่วโลกใหมาทําวิจัยที่มหาวิทยาลัย  โดยใหทุนในนามอาจารยที่ปรึกษาและตองเปน
อาจารยที่เกงวิจัยมีงานวิจัยที่ตอเนื่องติดตอหา Post Doctoral ที่เกง ๆ มารับ Plan นี้ไดภายใต
อาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเอง  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่จบการศึกษามาใหม ๆ อายุไมเกิน 40 ป ใหเงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท 
โดยจายใหจํานวน 12 เดือน  อาจารยที่ปรึกษาใหเงิน 300,000   บาท   ถา Post Doctoral       
ที่มาจากตางประเทศมหาวิทยาลัยจะใหคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ มีคาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยงให  
Outcome อยางนอย 1 เรื่อง..........” 

 (รัตนา  เพ็ชรอุไร,29 เมษายน  2552) 
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อดําเนินการวิจัย  รายละเอียดตามที่ใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

  “..........ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในการทําวิจัย  งบประมาณแผนดินจะไม
อนุมัติใหซื้อครุภัณฑเปนช้ิน ๆ แตจะใหเปน Project เพราะเปนนโยบายของประเทศให Share 
Research กัน  แตละสถาบันจะลงทุนจากเงินรายไดของตัวเองในการพัฒนาปรับปรุง
หองปฏิบัติการใหซึ่งมีหลายหนวยงานที่มาใช Lab ก็จะมี Lab รวม  บางสวนก็จะมี Lab เปน
ภาควิชา  สวนหนึ่งคณะก็จะหารายไดของคณะเองในการจัดซื้อครุภัณฑ  นักวิจัยบางทานก็



เขียนขอครุภัณฑใน Project ที่ขอทุนจากบุคคลภายนอก  แตของมหาวิทยาลัยถาเปนเงินรายได
บางครั้งก็จัดซื้อถาเห็นวาครุภัณฑนั้นมีความสําคัญและจําเปนมากถาไมมีงานวิจัยจะไม
สามารถดําเนินการตอไปได  มหาวิทยาลัยก็จะยอมใหซื้อ  โดยครุภัณฑจัดตั้งใหใชใน
สวนกลางของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยกําลังจัดตั้ง  โครงการศูนยเครื่องมือกลางของ
มหาวิทยาลัย  โดยกองแผนงานวิจัยเปนหนวยงานที่ดูแลใหบริการ 
  สวนระบบ สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมีระบบที่ทันสมัยทั้งระบบ Internet ที่ใช
สื่อสารกันภายใน และ e-mail ที่ใชติดตอกัน  ซึ่งบุคลกรภายในมหาวิทยาลัยไมตองเสีย
คาใชจายซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนการใชทรัพยากร  และมีระบบ Intraphone,  Intrafax  สื่อสาร
กันภายในโดยไมตองเสียคาใชจายในการโทรศัพทขามตึกหรือขามวิทยาเขต  และในแตละ
หนวยงานมีหองสมุด  สวนกลางจะมีหองสมุดอยูที่ศาลายาเปนหนวยงานเก็บเอกสารตาง ๆ 
และมี Web site ของมหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมีระบบ Internet และคณะโชวผลงานผาน
ระบบ Internet ของโครงการที่เดน ๆ เปนประโยชนตอสาธารณชน  โดยแตละคณะจะนํา
ผลงานขึ้นโชวที่หนา Web site เพื่อเปรียบเทียบผลงานซึ่งกันและกัน ทําใหแตละคณะมีการ
ต่ืนตัวอยูตลอดเวลา และมีการช่ืนชมผลงานซึ่งกันและกัน ทั้งนี้จะมีการประกวด Web site เชน  
ความสวยงาม  ความถูกตองของเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย  และปจจุบันเนนการโชว
ผลงานวิจัย  โดยมีโจทยขั้นต่ํากําหนดไว  ทําใหมีการตื่นตัวของคณะ ผูบริหาร  คณบดีที่เขามา
บริหารงานใหม ๆ มีการ Actives ขึ้นเรื่อย ๆ..........”  

(รัตนา  เพ็ชรอุไร,29 เมษายน  2552) 
 
 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายและการวางแผนทิศทางการทําวิจัยที่เปนระบบ  จัดทํายุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจและกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 

  “..........กลยุทธในการจัดทําแผนมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมผูบริหาร
กอนวาจะมีการปรับกลยุทธอะไรบาง  ซึ่งยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนเชิงรุก  และมีการ
จัดสัมมนาใหกับคณะ  หนวยงาน  ในเรื่องกลยุทธ  และมีการนําผูบริหารแตละคณะไปเรียน
เขา Class  ในหลักสูตรผูบริหารระดับสูง  จะมีคณะบดีทุก ๆ คณะ และผอ.ตาง ๆ ไป  และมี
การจัดประชุมหลาย ๆ ทางเพื่อกําหนดยุทธศาสตรออกมา  ณ  ปจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ยุทธศาสตรประเด็นใหญ ๆ ชัดเจน  คือ  มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัย 1 ใน 100  และ
เปนมหาวิทยาลัย Wisdom of the land แหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ  มี
ยุทธศาสตร  4  ยุทธศาสตร  คือ  1.เปนเลิศทางดานวิจัย  2.ดานการเรียนการสอน  สรางองคกร
แหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ  3.สรางความเปนเลิศทางสุขภาพและบริการ
วิชาการ  4. สรางความเปนสากล มหาวิทยาลัยมหิดลมี 16 คณะ และมีสถาบันเปนหนวยงานที่
ใหการสนับสนุน เปดสอนระดับ  ปริญญาโท  ถึง  ปริญญาเอก  มีงานวิจัย  บริการวิชาการ  มี
ศูนยซึ่งเปน  Faster เชน ศูนยสันติวิธี.........” 

(รัตนา  เพ็ชรอุไร,29 เมษายน  2552) 
  



 

   ในการบริหารบุคลากรการวิจัยนั้น  มหาวิทยาลัยมหิดลเนนใหอาจารยและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย  เมื่อ
แลวเสร็จจะจัดสวัสดิการ หรือสิ่งตอบแทนใหในรูปรางวัล   รายละเอียดตามคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

  “..........มหาวิทยาลัยมีรางวัลใหกับนักวิจัยที่ไดรับรางวัล  โดยแบงเปนสาขาตาง ๆ 
เชน  สาขาความเปนครู  สาขาการแตงตํารา  สาขาวิจัย    สาขาบริการวิชาการ ซึ่งตอนนี้มี
รางวัลใหนักวิจัย  100,000  บาท  โดยมหาวิทยาลัยต้ังคณะกรรมการชวยพิจารณาอีกครั้ง  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดจัดทํามานานแลวต้ังแต พ.ศ. 2526   เปนตนมา  และมีการต้ังรางวัลใหกับ
อาจารยมหาวิทยาลัยเอง  ถาไดรางวัลจากที่อื่นมหาวิทยาลัยจะยกยองชูเกียรติ  โดยการลงขาว
ของมหาวิทยาลัยหรือลงขาวใน Web site  แลวเชิญนักวิจัยเขามาประชุมที่สภามหาวิทยาลัย 
โดยใหนักวิจัยเขามาเลาถึงการไดรับรางวัลงานวิจัยและใหสภามหาวิทยาลัยมอบชอดอกไม
เพื่อช่ืนชมในผลงานของนักวิจัยใหกําลังใจแกนักวิจัยในการดําเนินงานวิจัยตอไป  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะไมมีเงินเพิ่มเติมให  แตในทํานองเดียวกันผลงานวิจัยที่ตีพิมพ  บางคณะมี
รางวัลใหอาจารย  บางคณะก็มีระเบียบวา  ถามี 1 Paper ให Paper ละ 3,000  บาท  บางคณะ  1 
Paper ถาตีพิมพในระดับ International หรือ Impectfacter ในระดับ 0-1  ใหเงินเทานี้  ระดับ 5 
ขึ้นไปใหเทานี้  ซึ่งจะใหตามระดับขั้นไป  ซึ่งคณะเปนผูบริหารจัดการอง  มหาวิทยาลัยพ่ึงจะ
ทําเปนปแรกที่ใหเงินรางวัลนักวิจัยที่ตีพิมพ  แตจะใหเปนกลุม Personal ละ 100,000 บาท  
สายสังคมศาสตรใหเปนเรื่อง ๆ ซึ่งรางวัลแตละช้ินงานก็จะแตกตางกัน  สําหรับการใหทุน
นักวิจัยไปเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ ศูนยเครือขาย  ในแถบเอเชียใหทุน 300,000  บาท  
แถบอเมริกา  100,000  บาท  ตามคาจายจริง..........” 

(รัตนา  เพ็ชรอุไร,29 เมษายน  2552) 
 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีการบริหารคุณภาพงานวิจัย  โดยมีคณะกรรมการบริหารพิจาณางานวิจัยต้ังแตตน  
จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสิ้น  รายละเอียดดังคําใหสัมภาษณนี้ 

  “..........เรื่องคุณภาพมีคณะกรรมการบริหารพิจารณา  จัดสรรโครงการวิจัยโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ มาเปนผูพิจารณา Proposal ชวยกัน Edit Projects สวนมากนักวิจัย
เสนอเขามาจะตองมีการปรับแกวัตถุประสงค  หรือโจทยวิจัย ซึ่งตองใหไดคุณภาพ  เนนเรื่อง
ระบบวิธีวิจัย Subject ซึ่งมี  Leader Crose  Comment เสร็จแลวคณะกรรมการจะประเมิน
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาควรใหทุนหรือไม  และมีความเปนไปไดที่จะทําเสร็จหรือไม  เพื่อที่
มหาวิทยาลัยจะไดไมศูนยเสียเงินเปลา  และมีการ Monitor ทุก ๆ  6 เดือน  เพื่อใชเงินเปนงวด 
ๆ โดยเฉพาะงวดที่ 2 จะมีคณะกรรมการตรวจสอบวางานเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม  
คุณภาพเปนอยางไร  แลวก็มีคณะกรรมการจริยธรรม  เชน คน สัตวทดลอง  มีความเหมาะสม
ในการทําวิจัยหรือไม  และมีคณะกรรมการประเมิน  ประเมินผลออกมาแลวเปนอยางไร  เวลา
นําไปตีพิมพ  ผลงานจะตองดีไมเชนนั้นสํานักพิมพจะไมตีพิมพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจะตีพิมพงานวิจัยในระดับ International Propagation จะไมตีพิมพในวารสาร
ทองถิ่น  ซึ่งถานําไปขอผลงานทางวิชาการจะไดคะแนนนอย  ดานสังคมศาสตรการตีพิมพ
คอนขางยากแตมหาวิทยาลัยก็หาชองทางให  อาจเผยแพรไดโดยการทําเปนหนังสือหรือ



บทความวิจัย  ซึ่งงานวิจัยดานสังคมศาสตรจะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกตอง 
ความสมบูรณและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน..........” 

(รัตนา  เพ็ชรอุไร,29 เมษายน  2552) 
 

   3.2.4  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                       จากการสัมภาษณรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  พบวานโยบายและแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงพ.ศ. 2550-2554  ไดกําหนดเปาประสงคเชิงแนวทางและวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ที่เกี่ยวกับนโยบายดานการวิจัยไวชัดเจนโดยจะเปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัย  
โดยมุงเนนการสรางระบบเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหมุงสูวิจัยและบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น  ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดภารกิจหลักคือการวิจัยเพื่อสรางองคความรู   รายละเอียดดังคําให
สัมภาษณ  ดังนี้ 

 

“..........แนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วางแนวทางเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  ทั้งนี้ต้ังแตป  พ.ศ.  2510-2543  เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการสอนมา
โดยตลอด  (Teaching  University)  ทั้งนี้ป  พ.ศ.  2543 ผูบริหาร    พยายามจะปรับ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  โดยถือตามลายพระราชหัตถเลขาของพระบรม
ราชนกหรือสมเด็จเจาฟามหิดล  ไดเอาสารมาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กลาวคือหลังจาก
พระองคสําเร็จการศึกษาแลวกลับมาอยูเมืองไทยทานเคยเปนอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยในสมัย
นั้น   และเคยรักษาการเปนอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูพักหนึ่ง  บันทึกที่ไดระบุไว
วา  มหาวิทยาลัยตองเปนแหลงสรางความรูแลวเอามาสอนกุลบุตร  หนาที่สอนเปนหนาที่รอง  
หนาที่หลักคือเสาะแสวงหาความรูเปนสวนใหญ……….” 

(สุรพล  อารียกุล, 11 กรกฎาคม 2551) 
 

ในการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ   มหาวิทยาลัยมีกลไกในการ
สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ไดนํานโยบายในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ควบคูไปกับการทําวิจัย  ดังคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

 “..........มหาวิทยาลัยมีกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยวิจัยใน
อันดับแรกที่เริ่มคือพอเราจัด  keyword  ตรงนี้เขามาเราก็กําหนดใหอาจารยทุกคนมีการจัด
ภารกิจหลักคือการวิจัย   เราก็พยายามหาทางวาจะทําอยางไรที่จะให มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร    เปนมหาวิทยาลัยที่เนนทําวิจัยแบบกาวกระโดด  เราก็คนหาวามีสาขาวิชาไหนที่มี
ความเขมแข็ง  เราพบวามีสาขาวิชาที่มีความเขมแข็ง เชน ชีวเคมี   เภสัชศาสตร  อุตสาหกรรม
เกษตร คณะแพทยมีสาขาระบาดวิทยา  สาขาวิชาเหลานี้มีผลงานตีพิมพในระดับ  นานาชาติ  
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเชิญแตละสาขาวิชามาประชุมแลวใหเงิน support สาขาละหลายสิบลาน  
โดยมหาวิทยาลัยและคณะมีโครงการรวมกัน  ทั้งนี้กําหนด  KPI  โดยตองมีผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ อยางนอย 1  Paper ตอ คนตอ ป  และจะตองมีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญา
เอกอยางนอยก่ีคน กลไกอันที่สอง  คือการSupport   ใหต้ังเครือขายวิจัย  ประกอบดวย  หนวย



วิจัย  หมายความวาการรวมตัวของคน  2-3 คนตอ หนวยวิจัย  มหาวิทยาลัยก็จะใหเงินปละ 
200,000  บาทตอหนวยวิจัย ตอป  และมี  KPI  เหมือนกันคือ  จะมีผลงานตีพิมพ  มีจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกตามที่กําหนด  หนวยวิจัยเกิดงายตายงาย  คือ
ลมเลิกงาย  ถาหากทําแลวเกิดไม work ก็ยกเลิก  สูงกวาหนวยวิจัยเรียกวา สถานวิจัย    จะเปน
หนวยงานที่มีผลงานคอนขางจะตอเนื่องมาแลว  ก็มีความเขมแข็งพอสมควร  เราจะใหปละ  1  
ลาน  ตอเนื่อง 5  ป  สถานวิจัยสูงขึ้นมาอีก  จะเปนสถานวิจัยความเปนเลิศ  มหาวิทยาลัยให
เงินสนับสนุนปละ  2,000,000 บาท  ตอเนื่อง  5  ป  สูงขึ้นอีกคือสาขาความเปนเลิศเราจะให  
ปละ  4,000,000  บาท ตอเนื่อง  5  ป   

ทุกหนวยสถานวิจัยจะผูกกับบัณฑิตศึกษา  จะตองมีหลักสูตรระดับ ปริญญาโท  
ปริญญาเอก  เราเห็นวาบัณฑิตศึกษาเปนระบบที่ยั่งยืน  ถามาแบบศิลปนเดี่ยวมาหาเงินทุนเรา
จะไมให  ถาตองการเงินทุนตอง รวมกลุมทําวิจัย  และผูกกับบัณฑิตศึกษา พอทีมบริหารเขามา
บริหารเราขับเคลื่อน บัณฑิตศึกษาใหคลายกับทุน  คปก.  โดยทุนคปก.สับสนุนให  1-2  ลาน
แตเราใหประมาณ  700,000  บาท  ในหลักสูตรระปริญญาเอก  เรามีทุนปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มี 2 แบบ คือแบบที่  1  หมายความวา  เราให full  grant  คือ  คา
เลาเรียน  ทุนวิจัย  ไปเมืองนอก  หรือใหฝรั่งมาเมืองไทย   แบบที่  2  ใหเฉพาะเงินเดือน  เปน
หนาที่ของอาจารยตองขวนขวายตอ  นักศึกษากลุมนี้เปนเสมือนเปนนักศึกษาที่มาพักเพื่อขอ
ทุน คปก.  ถาเรารอ  สปก.  เราสายไป  เนื่องจากเด็กจะหนีเราไปเนื่องจากเปนเด็กเกง  นี่คือ
กลไกหนึ่งที่  จะ track  นักศึกษาที่เกงเขามาในระดับบัณฑิตศึกษา.........” 

(สุรพล  อารียกุล, 11 กรกฎาคม 2551) 
 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลที่จะมาเปนอาจารยของมหาวิทยาลัย  โดย
ตองเนนอาจารยที่มีความรูความสามารถในการทําวิจัย และมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่อง   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาใหทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาจารยหรือ
นักวิจัยที่จะประสบผลสําเร็จ  ดังนี้  

“.........คนที่จะเขามาเปนอาจารย  มหาวิทยาลัยตองกรองกอนวามีความรักที่จะทํา
วิจัย  มีความอยากรูอยากเห็น  อยากแสวงหาความรู หรือไม  หากมาเปนอาจารยมุงหวังเพื่อเขา
มาสอนอยางเดียวมหาวิทยาลัยจะไมรับมาเปนอาจารย   มหาวิทยาลัยมีระบบการพัฒนา
อาจารยไวชัดเจนวาหากจบปริญญาเอกภายใน  3  ป  ตองขอ  ผศ.  ภายใน 3 ป  หากไมขอเรามี
คําถามวาเพราะอะไร   และภายในปแรกตองขอทุนวิจัย  หากไมเสนอ  Proposal  เพื่อขอทุน
วิจัยอาจมีผลตอการไมจางตอ  เพราะฉะนั้นคําถามที่วาเขามาลอยๆเพื่อการสอนหนังสือจะไม
มี  ชัดเจนตามลายพระหัตถของสมเด็จพระบรมราชนก  คือ มหาวิทยาลัยเปนแหลงเสาะ
แสวงหาความรูเพื่อที่จะมาสอนกุลบุตร..........” 

(สุรพล  อารียกุล, 11 กรกฎาคม 2551) 
 



 ในสวนทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนใหอาจารยไดทําวิจัย  รายละเอียดตามคําใหสัมภาษณ  ดังนี้ 

“..........สําหรับทุนวิจัยนั้น   มีกองทุนของมหาวิทยาลัย  มูลคาเกือบ 1,000  ลานบาท  
โดยเงินรายไดทุกหนวยงานที่เขามาเราจะหัก  10   %  เขากองทุนกลางของมหาวิทยาลัย  หาก
สิ้นปงบประมาณ ถามีเงินเหลือจายตองหัก  40  %  โอนเขามาในกองทุนวิจัย    ซึ่งกองทุนวิจัย
เหลานี้เราทําอะไรบาง  แนนอนเรานํามา  Support  การวิจัย  สองนําไปสรางอาจารยในระดับ
ปริญญาเอก  โดยใหทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้  อาจารยที่จบระดับปริญญาเอก  ยังไมครบ  
5  ป  ตองขอทุนวิจัยกอน   โดยใหคาตอบแทนเดือนละ  5,000  เปนเวลา  2  ป  เพื่อใหอาจารย
ปริญญาเอกรุนใหมเขามาสูระบบวิจัยเร็วขึ้น  และตองตีพิมพผลงานวิจัยในฐานขอมูลในระดับ
สากล และเรามีระบบ Regent Time  หมายความวา  ชวงเวลาที่อยูในปริญญาเอก  ตองแสวงหา
แหลงทุนวิจัย  จากภายนอกมหาวิทยาลัยใหไดวาอยางนอยก่ีลานบาทตอคนตอป  เรามี 
commitment ตรงนี้ก็จะเร็วมาก  ทําใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีผลงานตีพิมพเร็วมาก 
อาจารยใหม  จะมีพ่ีเลี้ยงให  โดยใหคาตอบแทนสําหรับอาจารยพ่ีเลี้ยงประมาณ  10  %  ของ
ทุนวิจัย.........” 

(สุรพล  อารียกุล, 11 กรกฎาคม 2551) 
 

ในสวนงบประมาณการวิจัย  มีทั้งงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยและ
แหลงสนับสนุนจากภายนอก  ทั้งนี้แตละคณะจะมีระเบียบกองทุนของแตละคณะเอง  เพื่อสะดวก  รวดเร็วในการ
บริหารงบประมาณการวิจัย  ดังคําใหสัมภาษณ ดังนี้ 

“.........ในแตละปมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน   อีกสวนหนึ่งจะเปนงบประมาณของคณะรวมกับ งบกลางโดยไมรวมกับ
งบประมาณแผนดิน   ซึ่งเปนงบรายไดของคณะ ทั้งนี้แตละคณะตองทํางานวิจัยตาม KPI  ที่
กําหนดไว  ทุก  6  เดือนตองรายงานผลการดําเนินงานตอ คณะกรรมการตรวจสอบ วิธีการน้ี
ทําใหมีผลงานตีพิมพมากขึ้น    นอกจากนี้ยังมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของตางประเทศ  
เพื่อสรางนักวิจัยใหมใหมากขึ้น  มีทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหวางประเทศมากขึ้น  การบริหาร
กองทุนนั้น แตละคณะจะสรางระเบียบกองทุนวิจัยของตนเอง   รายงานสภามหาวิทยาลัย  วา
คุณไดใชเงินตามที่ระเบียบกองทุนนี้หรือเปลา เชน  ตองพัฒนานักวิจัย   ตองสนับสนุนนักวิจัย   
แหลงทุนวิจัยอื่นที่ไดรับเชน    งบแผนดิน   Nasda    สกว.   สวทชและ ภาคเอกชน..........” 

(สุรพล  อารียกุล, 11 กรกฎาคม 2551) 
 
 
 
 
 
 



4. รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 
จากผลการดําเนินการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 1) การศึกษาเอกสาร (document  analysis) เกี่ยวกับนโยบาย

และแผนงานในระดับประเทศ  เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   2) การศึกษาบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยการวิจัย เชิงสํารวจสถาบัน 
(Institutional survey  study)  เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัย  ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย  การบริหารงานวิจัยและ
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  และการสนทนากลุมเปาหมาย 
(focus  group discussion)  เพื่อรับทราบแนวคิดและขอเสนอแนวทางการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด  3) การศึกษาพหุกรณี(multi-case study)  ผูวิจัยไดวิจัยเอกสาร ในประเด็นเกี่ยวกับ บริบททั่วไป  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย   แนวนโยบายการวิจัย  ทิศทางการวิจัย  โดยไดศึกษาเอกสารหลัก
จาก  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนกลยุทธการวิจัย  นโยบายและแนวทางการวิจัย
และคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยทาง Internet  รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารหรือผูที่รับผิดชอบงาน
ดานการจัดทํากลยุทธ  นโยบายและการวางแผนการวิจัย การวิเคราะหกลยุทธดานการวิจัย ในประเด็นเกี่ยวกับ 
บุคลากรการวิจัย  ทรัพยากรการวิจัยและดานการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศ  จํานวน 4 แหง 
คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
มหาวิทยาลัยวิจัยในตางประเทศ จํานวน  2  แหง  คือUniversity of Maryland  และ  Washington State  University   
ในบทที่  5  นี้ผูวิจัยขอนําเสนอผลการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด  โดยจําแนกเปนสองขั้นตอน  คือ 1) การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  
การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณีที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย และ 2)  
รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
รายละเอียดการนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
   

4.1  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี
เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลขอคนพบที่สําคัญ  ทั้งการศึกษาเอกสาร  การศึกษา
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ  (survey  study)  การสนทนากลุมเปาหมาย 
(focus  group discussion)  และทั้งจากการศึกษาพหุกรณี (multi-case study)  มหาวิทยาลัยวิจัย 6  แหงคือ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  University of 
Maryland  และ  Washington State  University  ผูวิจัยไดนําสรุปผลขอมูลที่เปนขอคนพบที่สําคัญจากทั้งสาม
แหลง ดงักลาวมาแสดงในตารางที่ 7  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 7   การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานบุคลากรการวิจัย 
  1  ตองสะสมความรูความสามารถในการทําวิจัยอยางตอเนื่องและพัฒนา 

 
 / / 

     งานวิจัย    
  2  ตองรูลึกในงานวิจัยพ้ืนฐานในศาสตรของตน /   
  3  เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ /  / 
  4  เรงพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันวิจัยหรือหนวยวิจัย / / / 
     ใหมีความรูความสามารถดานการวิจัย    
  5  สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรการวิจัยมีประสบการณทางวิชาการ / /  
      และวิชาชีพที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ในการทํางาน    
  6  จัดหลักสูตรการพัฒนาฝกอบรมใหกับบุคลากรสายสนับสนุนให /   
      สามารถทํางานวิจัยรวมกับอาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ    
  7  ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรการวิจัยทุกกลุม  อยางตอเนื่อง / / / 
  8  สนับสนุนใหอาจารยไดลา 1 ป เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํา /   
      ผลงานทางวิชาการ    
  9  กําหนดใหงานวิจัยเปนภาระงานของอาจารยและใหผลงานวิจัยเปน / /  
      สวนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบและการเพิ่มเงินเดือน    
10  เชิดชูอาจารยที่ทําผลงานวิจัยดีเดนโดยจัดสรรเงินรางวัลใหพิเศษ /   
11  สรางเครือขายหา Partner ทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัย    
      ซึ่งกันและกันทั้งในมหาวิทยาลัยและตางมหาวิทยาลัย /  / 
12  สรางกลไกในการ Promote ใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและวิจัย /   
13 พัฒนาบุคลากรการวิจัยในเชิงอาชีพใหเปน Professional และพัฒนา /  / 
     อาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการดวยการผลิตงานวิจัย    
14  ปรับบรรยากาศการทํางาน โดยให work load ของการทํางานสมดุลทั้ง / / / 
      ดานการสอนและดานการวิจัย    
15  สนับสนุนใหอาจารยที่อยูในสถาบันวิจัยและพัฒนาไดทําหนาที่ให / /  
     คําแนะนํา  ปรึกษา จัดโปรแกรมการอบรมใหกับอาจารยอยางตอเนื่อง    
      และจัดหาแหลงทุนมาสนับสนุนใหทําวิจัยภายในสถาบันดวย    
    

 

 
 

 



ตารางที่   7 การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย (ตอ) 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานทรัพยากรการวิจัย    
งบประมาณการวิจัย    
  1  การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย / / / 
  2  การจัดหาและการประชาสัมพันธแหลงทุนแกผูทําวิจัย / / / 
  3  การแสวงหาทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย / / / 
  4  ความยุติธรรมในการจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย /  / 
  5 การจายเงินอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยใหกับหนวยงานตางๆ     /  / 
     อยางทั่วถึง    
  6  ระบบการจายเงินอุดหนุนทุนวิจัยสะดวกรวดเร็ว  /  / 
  7  การสนับสนุนเงินทุนวิจัย  เพื่อซื้อวัสดุ  อุปกรณการวิจัย /  / 
  8 การสนับสนุนงบประมาณในการซื้อหนังสือ  วารสาร  ที่เกี่ยวของกับ  / / 
     การวิจัย      
  9  การตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนอุดหนุนการทําวิจัยจากบุคคลหรือ   / 
     หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย    
10 การสนับสนุนเงินทุนในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ  / / 
     ระดับชาติหรือนานาชาติ    
11  การจัดหาชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ / / / 
12  มีแผนการใชงบประมาณการวิจัยอยางชัดเจน /  / 
13  มีคณะกรรมการบริหารงบประมาณการวิจัย   / 
14  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณอยางเต็มที่ใหบุคลากรรวมกลุม /   
     จัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะดานเพื่อการทําวิจัย    
     
     

 

 
 

 
 
 
 



ตารางที่  7  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานทรัพยากรการวิจัย    
วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีการทําวิจัย    
1 การจัดวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยี  เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํา  / / / 
   วิจัยจากมหาวิทยาลัย    
2 มหาวิทยาลัยใหความสะดวกในการใชวัสดุ  อุปกรณและ เทคโนโลยีใน /  / 
   การทําวิจัย    
3 มหาวิทยาลัยมีการเตรียมวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยีในการทําวิจัยใหมี /  / 
    ความพรอมในการนําไปใช           
4  มหาวิทยาลัยมีการจัดหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัยสําหรับอาจารย / / / 
5  มหาวิทยาลัยจัดหาคอมพิวเตอรอํานวยความสะดวกในการวิจัย / / / 
6  ความสะดวกในการใชอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย / / / 
แหลงคนควาขอมูล    
1 มหาวิทยาลัยมีหองสมุดที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาคนควาในการใช  / / 
   ฐานขอมูลนั้น    
2 มหาวิทยาลัยมีเอกสาร  ตํารา  งานวิจัย  ที่มีความทันสมัยและมีจํานวน  / / 
   มากเพียงพอตอการคนควา    
3 มหาวิทยาลัยมีระบบชวยเหลือในการยืมตํารา  เอกสาร  งานวิจัยรวมถึง / / / 
   การชวยเหลือในการสืบคนขอมูล    
4 มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย  และมีความสะดวกในการใช  / / 
   ฐานขอมูลนั้น    
5 มหาวิทยาลัยมีวารสารเฉพาะสาขาทั้งที่เปนวารสารไทยและวารสาร / / / 
   ตางประเทศ    
6 มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูล  Internet ที่ดีและพรอมที่จะนํามาใชใน / / / 
   งานวิจัยได    
    

 

 
 

 



ตารางที่  7  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย    
  1  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจและแผนกลยุทธการวิจัยที่  /  / 
     ชัดเจน  โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย       
  2  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับแนวนโยบายการวิจัย  /  / 
     ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
  3  มหาวิทยาลัยมีการวางแผนและดําเนินการบริหารงานวิจัยอยางเปน /  / 
     ระบบ    
  4  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  /  / 
     เพื่อกําหนดจุดเดนจุดดอยของการบริหารงานวิจัย        
  5 มหาวิทยาลัย มีการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยในระยะยาว /  / 
  6  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการวิจัย / / / 
  7  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาการวิจัยอยางชัดเจน /  / 
  8  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดทิศทางการวิจัยอยางชัดเจน /  / 
  9  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายการวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตร /  / 
     การวิจัยของชาติ    
10  มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการวิจัย / / / 
11  มีการวิเคราะหระบบการบริหารงานวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  / / / 
     ของมหาวิทยาลัย   และความตองการของประชาชน        
12  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการวิเคราะหแผนและนโยบายดานการวิจัยที่     /  / 
     ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว          
13  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประชาพิจารณและประชาสัมพันธวิสัยทัศน   /  / 
     พันธกิจและเปาหมายเชิงกลยุทธดานการวิจัย         
14  มีทิศทางเพื่อพัฒนางานวิจัยใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการประกัน  / / 
     คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางชัดเจน    
15  มีทิศทางการพัฒนาดานการวิจัยใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามเกณฑ  / / 
     มาตรฐานที่ กพร.  กําหนด    
16  ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุงสู   /  / 
      การเปนมหาวิทยาลัยการวิจัย          

 



ตารางที่ 7   การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย (ตอ)    
17  สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายระดับมหาวิทยาลัยใหมีความ / / / 
     เขมแข็งดานการวิจัย    
18  มหาวิทยาลัยลัยมีการนํานโยบายและแผนกลยุทธการวิจัยเสนอตอ /  / 
     สภามหาวิทยาลัย    
19  มีการประเมินแผนกลยุทธดานการวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   / 
20  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการวิจัย   / 
     อยางตอเนื่อง    
21  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญ  /  / 
     เฉพาะทางของบุคลากร    
22  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย / / / 
     ทุกประเภท    
23  มหาวิทยาลัยมีระบบการถายทอดแผนการวิจัยสูการปฏิบัติอยาง /  / 
     ชัดเจน    
24  มีการวางแผนการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ /  / 
     มหาวิทยาลัย    
25  มีระบบและกลไกในการประเมินแผนการวิจัยอยางสม่ําเสมอ /  / 
26  มีการจัดทําแผนสงเสริมงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได /  / 
27  มหาวิทยาลัยใชนโยบายยืดหยุนและเนนการวิจัยเชิงรุก /  / 
28  กําหนดนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยใหชัดเจนและ / / / 
     สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ    
     การอุดมศึกษาและนโยบายการวิจัยของชาติ    
29  สนับสนุนการทําวิจัยในทุกประเภททั้งดานวิทยาศาสตรและ / / / 
     ดานสังคมศาสตร โดยใหความสําคัญและสนับสนุนการทําวิจัย    
     พ้ืนฐาน (Basic research) กับการวิจัยประยุกต (Applied research)      
     การวิจัยและพัฒนา (R&D research)    
    

 

 
  



ตารางที่  7   การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 
 

ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย (ตอ)    
30  จัดใหมีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตรและกลยุทธ     / 
     แผนดําเนินงานบริหารงานวิจัย    
31 สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และสรางระบบเครือขาย / / / 
     การวิจัยกับหนวยงานที่มีความชํานาญทางการวิจัยทั้งภายในประเทศ    
     และตางประเทศ    
32  สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมงานวิจัยในระดับชาติหรือ / / / 
     นานาชาติมากยิ่งขึ้น  ทั้งในรูปแบบการตีพิมพผลงานวิจัยในฐานขอมูล    
     ระดับชาติหรือในระดับสากล  การเขารวมประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ    
     ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ    
33  สงเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-beased Research)  เพื่อเสริมสราง / / / 
     ความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถิ่น    
34  สงเสริมการวิจัยที่เปนความตองการของประเทศในลักษณะมุง /  / 
     เปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ    
35  สงเสริมและดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน  / / 
     โดยเนนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจ     
     พอเพียงเพื่อช้ีนําสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม      
     วิถีชีวิตและภูมิปญญาของสังคมไทย    
36  สนับสนุนความเชื่อมโยงของระบบวิจัย / / / 
37  สงเสริมการสรางฐานความรูที่มีคุณคาเพื่อพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม    
     ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย    
38  ศึกษาวิจัยองคกรและประเด็นจําเปนเรงดวนเพื่อทบทวนหรือพิจารณา   / 
      ศักยภาพของมหาวิทยาลัยวามีความเปนเลิศหรือเช่ียวชาญดานใด    
     ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย    
39  สงเสริมใหภาคเอกชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี / / / 
     สวนรวมในงานวิจัย    
40 กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู  /  
     ความเปนเลิศ (LERT Model)    

 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 7   การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 
 

ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย (ตอ)    
41 มีการจัดทําแผนแมบทการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ควรจัดทํา /  / 
     แผนวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยที่มีเอกภาพ    
42 จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดดานการวิจัยในระดับคณะ  วิทยาลัยหรือ / / / 
     สถาบัน    
43 จัดทําแผนการใชจายงบประมาณดานการวิจัย   / 
44 การจัดทําแผนพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย   / 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  7  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 
 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการจัดองคกรการวิจัย    
  1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ   / 
     อยางชัดเจน    
 2 มหาวิทยาลัยมีการจัดรูปองคกรแบบผสมผสาน   / 
  3  มหาวิทยาลัยมีรูปแบบโครงสรางองคกรและการบริหารงานที่ยืดหยุน /  / 
  4  มหาวิทยาลัยจัดรูปแบบองคกรเอื้อตอการสงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรม /  / 
     แบบรวมมือ    
  5  มหาวิทยาลัยมีการจัดรูปองคกรเชิงรุกมุงหาแหลงทุนจากหนวยงาน /  / 
     ภายนอก    
  6  มหาวิทยาลัยมีสายบังคับบัญชาที่สั้น  /  
  7  มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงาน ศูนยวิจัยสถาบันวิจัยเฉพาะทาง /  / 
  8  มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศตามสาขาวิชาที่มีความ /  / 
     เขมแข็ง    
  9  มหาวิทยาลัยมีโครงสรางองคกรแบบสายการบังคับบัญชาและที่ปรึกษา / / / 
10  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจในการดําเนินงานวิจัย /  / 
11  มหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจหนาที่และบทบาทการบริหารงานวิจัยสู  /  / 
     ระดับคณะ และ สถาบันหรือศูนยวิจัย         
12  มหาวิทยาลัยจัดองคกรโดยเนนความคลองตัวและปรับเปลี่ยนตาม /  / 
     สถานการณ    
13  มหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหกับสถาบันวิจัยในการติดตามประเมินผล / / / 
     และใหทุนใหโทษแกนักวิจัย    
14  มีการสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูทั้งภายใน /  / 
     มหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย    
15  กําหนดบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน /  / 
16  ใชนโยบายยืดหยุนในการบริหารงานวิจัย /  / 
17  ปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรการวิจัยตามสภาพปญหาและสถานการณทั้ง /  / 
      ภายในและภายนอกองคกร    
    

 



ตารางที่  7   การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 
 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

18  สงเสริมใหทําวิจัยในนามมหาวิทยาลัย  โดยเปลี่ยนจากผูรับผิดชอบ  / / 
     งานวิจัยสวนบุคคลมาเปนการรับผิดชอบงานวิจัยในระดับ    
     มหาวิทยาลัยรวมกัน    
19  มีนโยบายประสานใหนักวิจัยมีการรวมมือทางการวิจัยกับหนวยงาน /  / 
     ภายนอกใหมากขึ้น    
20  จัดองคกรการวิจัยเปนองคกรที่ไมมีรูปแบบ /   
21  จัดองคกรการวิจัยตามนโยบายแตละหนวยงานวาตองการใหวิจัย /   
     หนวยงานตอบสนองในดานใด    
22  การบริหารจัดการภายในองคกรวิจัยไมตองมีรูปแบบหรือโครงสราง /   
ที่แนนอน    
23  จัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย /  / 
24  มีคณะกรรมการควบคุม  กํากับและประเมินผลงานวิจัยที่ใหคุณใหโทษ /  / 
     ในทางปฏิบัติแกนักวิจัย    
25  จัดรูปองคกรการบริหารงานวิจัยในลักษณะผสมผสานรูปแบบ   / 
     นวัตกรรมกับรูปเครือขายเขาดวยกัน    
26  มีการสงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรมการวิจัยในองคกรที่มีทิศทาง /  / 
     ไปในแนวเดียวกัน    
27  มีการสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยและ /  / 
ระหวางมหาวิทยาลัย    
28  มีหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลดานการวิจัย /  / 
29  มีคณะกรรมการเสนอแนะการปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการวิจัย /  / 
30  มีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัยเพื่อเปนการเสริมสราง  /  / 
     ศักยภาพในเทคนิคเฉพาะตางๆตามสาขาวิชา      
31 แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัย  โดยรวบรวมผูเช่ียวชาญ   / 
     ในการระดมความคิด  และรวบรวมนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาเพื่อ    
     ปฏิบัติภารกิจการวิจัยในระยะสั้น  เพื่อมุงเปาการวิจัยเพื่อสูความเปนเลิศ    
    

 

 



ตารางที่  7  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 
 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการจัดองคกรการวิจัย (ตอ)    
32  มีการจัดทําแผนเรงรัดพัฒนาและคนหาศักยภาพเดนของสาขาวิชา   / 
      โดยกําหนดใหสาขาวิชาเปนผูกําหนดความตองการ  กําหนด     
      แผนการพัฒนาสาขาวิชาที่มีเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว      
33  มีการกําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานที่ประกอบดวยแผนพัฒนา   / 
     วิชาการ  แผนพัฒนาการวิจัยและแผนพัฒนาบุคลากรการวิจัย    
34  มีการผลักดันใหต้ังศูนยวิจัยระดับคณะและวิทยาลัยเพื่อรวมกลุมนักวิจัย /  / 
     ที่แสดงถึงความเขมแข็งทางวิจัยและความเปนเลิศทางวิชาการและ    
     ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง    
35  ใหมีการปรับโครงสรางระบบวิจัยใหสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง /  / 
36  สรางบรรยากาศในการทําวิจัยเพื่อสรางความตื่นตัวดานการวิจัย     / 
37  พัฒนาสาขาวิชา  หรือคณะ  วิทยาลัยเปน center of excellence /  / 
    

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่   7  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารบุคลากรการวิจัย    
  1  มีแผนพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยแกอาจารยและนักวิจัยอยางตอเนื่อง /  / 
  2  มีการสงเสริมนักวิจัยรุนใหมใหริเริ่มทําวิจัย / / / 
  3  มีระบบพี่เลี้ยง(Mentoring) ที่มีประสบการณใหแกนักวิจัยรุนใหม /  / 
  4  มีการอบรมใหความรูดานการวิจัยใหแกนักวิจัยอยางสม่ําเสมอ  / / 
  5 มีการสงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรมการวิจัยที่มีทิศทางไปใน   / 
     แนวเดียวกัน    
  6 มีการควบคุม ติดตามและประเมินผลงานการวิจัยอยางสม่ําเสมอ /  / 
  7 มีระบบการใหคุณใหโทษในการปฏิบัติแกนักวิจัยที่ไดรับทุน /  / 
  8 สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหม  ไดเขามารวมโครงการวิจัยกับหัวหนา    / 
     โครงการ ที่มีความสามารถสูง       
  9 สงเสริมใหนักวิจัยเขารวมเวทีสัมมนาวิชาการหรือเขารวมเปนเครือขาย / / / 
     การวิจัยกับหนวยงานภายในหรือภายนอกประเทศ    
10  เพิ่มแรงจูงใจในการวิจัยโดยกําหนดใหการวิจัยเปนภาระงาน / / / 
     ของอาจารย    
11 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหนักวิจัยทํางานวิจัยเปนทีม  / / / 
12 มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิจัยแกอาจารย / / / 
13 มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมระเบียบวิธีวิจัยใหกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ / / / 
14 มีคณะกรรมการประสานงานดานการวิจัยระหวางสถาบันและหนวยงาน   / 
     ภายนอก    
15 ผูอํานวยการระดับสถาบันวิจัยไดมาโดยการเลือกตั้ง   / 
16 มีการแตงตั้งผูบริหารงานวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  สถาบันและคณะ     / 
17 มีการแบงหนาที่ภาระงานอยางชัดเจน   / 
18 มีผลตอบแทนดานการวิจัยตามภาระงาน /  / 
19 มีแผนพัฒนานักวิจัยแบบครบวงจร ทั้งนักวิจัยรุนใหม  นักวิจัยรุนใหม   /  / 
     นักวิจัยรุนกลาง     และนักวิจัยอาวุโส    
    

 

 



ตารางที่  7   การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

  
 

ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
แหลงขอมูล 

การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารบุคลากรการวิจัย (ตอ)    
20  สรางวัฒนธรรมชื่นชมผลงานระหวางอาจารยหรือนักวิจัยใหเกิดขึ้น /  / 
     ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย    
21  เนนการเลือกหัวหนาโครงการวิจัยที่มีความชํานาญการในเรื่องนั้น   / 
22  เนนความสมัครใจตอการทําวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัย   / 
23  เนนการสรางนักวิจัยรุนใหมสําหรับบัณฑิตศึกษา /  / 
24  พัฒนาศักยภาพการวิจัยใหมีความสามารถและทักษะการวิจัยเพิ่มขึ้น /  / 
25  สงเสริมและพัฒนาอาจารยหรือนักวิจัย  โดยจัดทําแผนพัฒนาอาจารย /  / 
      หรือนักวิจัยอยางครบวงจร  ต้ังแตนักวิจัยรุนใหมและ นักวิจัยรุนกลาง    
26  มีแผนการพัฒนานักวิจัยแตละกลุมสาขาที่แตกตางกัน   / 
27  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดริเริ่มทําวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุน    / / 
     งบประมาณในการดําเนินการ    
28  จัดใหมีระบบพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหม /  / 
29  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดเขารวมโครงการวิจัยกับหัวหนาโครงการ   / 
     ที่มีความสามารถสูง    
30  จัดอบรมแกนักวิจัยรุนใหมใหมีความรูดานวิจัยทั่วไป  สถิติ    / / 
     การเลือกหัวขอวิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย    
31  สงเสริมใหนักวิจัยรุนกลางทําการวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ /  / 
32  สงเสริมใหนักวิจัยรุนกลางรวมเวทีสัมมนาวิชาการหรือเขารวมเครือขาย /  / 
     นักวิจัยกับสถาบันภายนอกทั้งในและตางประเทศมากขึ้น    
33  จัดอบรมใหนักวิจัยรุนกลางดานการเขียนเคาโครงและการขอ   / 
     งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก    
34  บมเพาะนักวิจัยรุนใหมเพื่อปอนสูวงการวิจัยอยางตอเนื่องและกลายเปน   / 
     วัฒนธรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัย    
35  เลือกนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญการวิจัยแตละเรื่องมาเปนหัวหนาทีมวิจัย /  / 
36  สงเสริมและสนับสนุนใหหัวหนาทีมวิจัยและนักวิจัยมาจากตางสาขา /  / 
37  มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัย / / / 
    

 

 
 



ตารางที่  7  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

  
 

ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
แหลงขอมูล 

การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารบุคลากรการวิจัย (ตอ)    
38  กําหนดงานวิจัยเปนภาระงานสูงเทากับงานสอน /  / 
39  ลดภาระงานสอนใหอาจารยทํางานวิจัยมากยิ่งขึ้น   / 
40  แยกภาระงานสอนและงานวิจัย   / 
41  จัดใหมีเวลาเพ่ือดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องเปนชวงระยะเวลา /  / 
     เฉพาะเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยและถือวาเวลาที่ใชเพื่อการวิจัยเปน    
     ภาระงานในการปฏิบัติหนาที่ดวย (Workload)    
42  ใหทุนอาจารยใหมทําวิจัยเพื่อตองการพัฒนาฝมือสูการเปนนักวิจัย / / / 
     ระดับสูง  โดยใหทํางานรวมกับนักวิจัยอาวุโส    
43  จัดระบบคาตอบแทนนักวิจัยใหสูงขึ้น /  / 
44  สนับสนุนใหมีระบบการบริหารจัดการบุคลากรการวิจัยในลักษณะ   / 
     กําหนดภาระงานรวมระหวางหนวยงาน  เพื่อเปนปจจัยในการขับเคลื่อน    
     ทิศทางการวิจัย  บูรณาการแลกเปลี่ยนความรู  ทักษะปฏิบัติตลอดจน    
     ปจจัยสนับสนุนตางๆอยางมีประสิทธิภาพ    
45  จัดระบบใหคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญดานการวิจัย   / 
46  สรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการชื่นชมผลงานระหวางนักวิจัย   / 
47  จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  ฐานขอมูลผลงานวิจัย /  / 
48  พัฒนาศักยภาพของผูชวยวิจัยใหมีความสามารถทางการวิจัย   / 
49  พัฒนาจรรยาบรรณนักวิจัย / / / 
50  ประสานงานระหวางผูทํางานวิจัยในสาขาเดียวกัน  เพื่อไดแลกเปลี่ยน   / 
     ความรูและวิธีการวิจัย    
51  กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก  การจาง  การตอสัญญาจาง /  / 
     เพื่อคัดเลือกคนเกงเขามาเปนอาจารยในระดับสาขาวิชา    
52  จัดระบบการบริหารภาระงานของบุคลากรการสอน /   

 

 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่  7   การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย    
  1 มีนโยบายและแผนการใชทรัพยากรการวิจัยอยางเปนระบบ   / 
  2 มีการสงเสริมและอํานวยความสะดวกแกนักวิจัยในระบบการคนควา / / / 
     ขอมูล    
  3 มีการจัดระบบสถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณแกนักวิจัย / / / 
  4 มีระบบบริหารฐานขอมูลนักวิจัย  งบประมาณการวิจัย /  / 
  5 มีการบริหารทรัพยากรการวิจัยโดยใชระบบคุณธรรม / / / 
  6  มีการจัดสรรงบประมาณแกโครงการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายของ /  / 
     มหาวิทยาลัย    
  7 สงเสริมความคลองตัวในดานการเบิกจายงบประมาณการวิจัย   / 
  8 มีการบริหารการใชจายเงินและทํารายงานการเงินในการทําวิจัย   / 
  9 มีระบบฐานขอมูล ที่ดีและพรอมที่จะนํามาใชในงานวิจัยได   / 
10 มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย / / / 
11 มีการหาแหลงเงินทุนสนับสนุนทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได / / / 
     ของมหาวิทยาลัย    
12 มหาวิทยาลัยมีการจัดหาแหลงทุนภายนอกสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน / / / 
13 มหาวิทยาลัยมีการเอื้ออํานวยความคลองตัว  สะดวก  รวดเร็วในการ  /  / 
     อนุมัติและเบิกจาย งบประมาณการวิจัย         
14 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการเบิกจายงบประมาณวิจัยในรูปแบบ      /  / 
     เหมาจายมากขึ้น    
15 จัดสรรทุนแกโครงการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย  ทิศทางและ   / 
     แนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย    
16  จัดสรรทุนใหเหมาะสมกับคุณภาพของงานวิจัยทําใหเกิดการสราง /  / 
     ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ      
17 ทุนวิจัยตองมีคาตอบแทนนักวิจัย  และผูชวยวิจัยเพื่อเปนสิ่งจูงใจ   / 
     และสรางอาชีพนักอาชีพ    
18 จัดสรรทุนโดยใชระบบคุณธรรม   / / / 
    

 



ตารางที่  7  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

  
 

ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
แหลงขอมูล 

การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย (ตอ)    
19 พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยตอเนื่องใหกับงานวิจัยที่มีความตอเนื่อง     / 
     เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปแกปญหาสังคมในภาพรวมได    
20 จัดใหมีคณะกรรมการ กองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนิน / / / 
     โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยในแตละปตามทิศทางหรือแนวทาง    
     การวิจัยที่กําหนดและสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย    
21 จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มเติมสําหรับนักวิจัยที่สามารถพัฒนากลุมวิจัย    / 
     หนวยวิจัยหรือจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง      
22 สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการวิจัย (research  Infrastucture) /   
23 กําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการเพิ่มทุนสนับสนุนวิจัย /  / 
24 ลดขั้นตอนเอกสาร  การเบิกจายเงินวิจัย  การใชจายเงินวิจัย  การทํา /   
     รายงานการเงินในการทําวิจัย    
25 มีระบบและกลไกการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย  โดยคํานึงถึงความคุมคา / / / 
     และประสิทธิภาพ    
25  มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชจายเงินทุนวิจัย /  / 
     ใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ    
26 มีการจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ / / / 
     วิจัยเรงดวนหรือเปนงานวิจัยมุงเปาของมหาวิทยาลัย      
27 กําหนดหลักเกณฑและระบบในการใชจายเงินทุนวิจัย  โดยแตงตั้ง   / 
     คณะกรรมการพิจาณา ตรวจสอบการใชจายเงินทุนวิจัยทั้งในระดับ    
     มหาวิทยาลัย   ระดับคณะและวิทยาลัย    
28 การบริหารเงินในโครงการวิจัย  ควรมอบอํานาจการเบิกจายลงไปถึง /   
     ระดับหนวยปฏิบัติใหมากที่สุด    
29 กําหนดกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยตาม  Performance based  /  / 
     Research Funding    
30 แสวงหาแหลงทุนโดยมีการระดมทุนวิจัย  เงินทุนวิจัยที่เปน  /  / 
     Matching fund กับแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย    
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ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
แหลงขอมูล 

การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย (ตอ)    
31 สรางเครือขายการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพ / / / 
     ทางทรัพยากรหองสมุด  ระบบสารสนเทศและเครือขาย    
32 ประสานกับแหลงทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอสนับสนุน /  / 
     ทรัพยากรการวิจัยทั้งที่เปนเงินทุนวิจัย  สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ  คนและ    
     เวลาการทําวิจัย    
33 เสริมสรางกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน  ภาคการใหบริการ /  / 
     อยางกวางขวางและหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาแหลงทุน    
     โดยเสนอโครงการวิจัยที่มี Impact ตอผูใชผลงานวิจัย    
34 เพิ่มคุณภาพของผลิตภาพการวิจัยเพื่อใหตอบสนองและแกปญหา /   
     ไดตรงตามความตองการของแหลงทุนวิจัย    
35 จัดหาแหลงเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาเฉพาะกิจ /  / 
     ในเชิงประยุกต  โดยใชการศึกษาวิจัยทางดานมนุษยศาสตร    
     สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร    
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ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารคุณภาพงานวิจัย    
  1 มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยเปนในแนวทางเดียวกัน   / 
  2 มีการบริหารคุณภาพตั้งแตกระบวนการกอนการทําวิจัยจนกระทั่งถึง /  / 
     การประเมินผลงานวิจัย    
  3 มีการประเมินผลงานวิจัยหลังจากนําผลไปใชประโยชน   / 
  4 กําหนดเกณฑช้ีวัดคุณภาพงานวิจัยที่ชัดเจน /  / 
  5 มีการเนนคุณภาพของงานวิจัยเปนหัวใจสําคัญ / / / 
  6 มีระบบและกลไกในการควบคุม ติดตามและประเมินผลงานการวิจัย   / 
    ทุกขั้นตอน    
  7 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายใน / / / 
     ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ       
  8 มีคณะทํางานที่ทําหนาที่จัดการหรือดูแลผลงานใหมีคุณภาพ   /  / 
     เพื่อจดสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์หรือสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย       
  9 มีการกําหนดเปาหมายใหเกิดผลลัพธเปนทรัพยสินทางปญญา   / 
10 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลชวยงานวิจัย /  / 
11 มีคณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาผลงานวิจัย   / 
12 ประชาสัมพันธใหอาจารยไดทราบกฎ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการวิจัย /  / 
13 ใหผลตอบแทนการทําวิจัยตามคุณภาพงานวิจัย /  / 
14 ใหรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูมีผลงานวิจัยดีเดน /  / 
15 มีระเบียบ  หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยที่ชัดเจน /  / 
16 มีการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพใหแกสาธารณชนไดรับทราบ / / / 
17 จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของการทําวิจัย   / 
18 ใช KPI ในการกําหนดคุณภาพงานวิจัย   / 
19 มีหนวยงานดูแลและบริหารทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย /  / 
20 มีการประเมินผลงานวิจัยภายหลังที่ไดนําไปใชประโยชนในระยะหนึ่ง   / 
     โดยเฉพาะประโยชนเชิงพาณิชย    
    

 

 



ตารางที่  7  การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารคุณภาพงานวิจัย (ตอ)    
21 สนับสนุนใหนักวิจัยทําวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางตอเนื่อง   / 
22 ไมควรทําวิจัยหลากหลายโครงการในเวลาเดียวกัน /  / 
23 กําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยในแนวทางเดียวกัน   / 
24 บริหารคุณภาพงานวิจัยต้ังแตเสนอโครงรางการวิจัยจนกระทั่ง /  / 
     การประเมินผลงานวิจัย    
25 ประเมินผลงานวิจัยภายหลักจากที่ไดนําไปใชประโยชนไดในระยะหนึ่ง /  / 
26 มีการกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพงานวิจัยที่ชัดเจน   / 
27 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมภายนอก / / / 
     ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ    
28 สงเสริมผูมีความสามารถดานการเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัย   / 
     ภายในสถาบันอยางนอยปละ 1 ครั้ง    
29 จัดการประกวดผลงานวิจัย พรอมจัดรางวัลสําหรับผูทําวิจัยดีเดน   / 
30 สงเสริมและสนับสนุนใหจัดพิมพผลงานวิจัยลงในวารสาร / / / 
     ของมหาวิทยาลัย    
31 จัดใหมีหนวยงานหรือคณะทํางานที่ทําหนาที่จัดการและดูแลผลงานวิจัย   / 
     หรือทรัพยสินทางปญญา  ที่เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์และ    
     สิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย    
32 มุงเนนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน   / 
33 ประเมินและติดตามผลการดําเนินการวิจัยทุก 6 เดือนและมีการรายงาน /  / 
     ผลการดําเนินการดานการวิจัยตอสภามหาวิทยาลัยทุกป    
34 พัฒนาระบบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและการพัฒนา   / 
     องคความรูดานการวิจัยเชน  การจัดทําวารสารวิชาการ  การประชุม    
     ทางวิชาการในระดับชุมชน  ทองถิ่น ประเทศและนานาชาติ    
35 กําหนดกลไกการประเมินและคัดสรรงานวิจัยที่มีความสําคัญ /  / 
     และมีผลกระทบตอสังคม    
36 สงเสริมและสนับสนุนการสังเคราะหงานวิจัย    
    

 



ตารางที่ 7   การสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี 
                   เพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

 
ขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล 
การศึกษา 
เอกสาร 

การศึกษา  
  บริบท 

การศึกษา 
พหุกรณี 

ดานการบริหารคุณภาพงานวิจัย (ตอ)    
37 กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการถายทอดองคความรูสูชุมชน   / 
     รวมถึงการขยายผลเชิงพาณิชย    
38 ตรวจสอบ  วิเคราะห  ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่เสนอ   / 
     ขอรับทุน    
39 สรางระบบประกันคุณภาพงานวิจัยหรือนักวิจัยรวมทั้งดานคุณธรรม /  / 
     จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย    
40 จัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย  เพื่อการสังเคราะห /  / 
     และกําหนดทิศทางการวิจัยใหมๆ    
41 มีระบบประเมินโครงการวิจัยและมีกลไกการติดตามและประเมินผล /  / 
     การวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย    
42 มีคณะกรรมการประเมินขอเสนองานวิจัย และตรวจสอบรายละเอียด /  / 
     โดยเฉพาะใหมีความเช่ือมั่นวางานวิจัยที่เสนอจะสามารถตีพิมพใน    
     วารสารวิชาการตามมาตรฐานที่กําหนดได    
43 เปดเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ    / 
     ทุกป      
44 มุงเนนการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ / / / 
45 สรางเครือขายระบบฐานขอมูลเชิงรุกเพื่อนําเสนอขอมูลและเผยแพร /  / 
     ผลงานวิจัยสูสารณชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ    
    

 

 
 
 

4.2  รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
         ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและการสัมมนาในครั้งนี้  ใหผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ไดรับทราบ  และนําเสนอขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเอกสาร  การศึกษาบริบทและจากการศึกษาพหุกรณี  
พรอมแจกเอกสารขอคนพบใหผูเขารวมสัมมนาไดศึกษา  วิเคราะห  วิพากษ แลวรวมกันสรุปเพื่อจัดทําราง
ขอเสนอเชิงนโยบาย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 



4.2.1  วิสัยทัศน (Vision) 
มุงมั่นที่จะสงเสริม  สนับสนุนการสรางและพัฒนาองคความรูรวมกับภาคีเครือขายภายใต 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพการวิจัย  นํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  กอเกิดภูมิปญญา  พัฒนาทองถิ่นและสังคม
อยางยั่งยืน 

4.2.2  พันธกิจ  (Mission) 
1  กําหนดนโยบาย  แนวทางและทิศทางการวิจัย  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2  วิเคราะหและกําหนดโครงสรางองคกรการวิจัย 
3  สรางเสริมและเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรการวิจัย   
4  สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย 
5  พัฒนาระบบบริหารและจัดการคุณภาพงานวิจัย   
6  จัดการความรูและประชาสัมพันธเผยแพรความรูสูสาธารณชน   

4.2.3  วัตถุประสงค (Objective) 
1  เพื่อกําหนดนโยบาย  แนวทางและทิศทางการวิจัย  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 

มหาวิทยาลัย   กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2  เพื่อวิเคราะหและกําหนดโครงสรางองคกรการวิจัย  อันจะสงผลใหเกิดความคลองตัวใน 

การบริหารจัดการงานวิจัย 
3  เพื่อเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย โดยการสงเสริมการสรรหา  พัฒนา 

คุณลักษณะ ของนักวิจัย สมรรถภาพการวิจัย  ทักษะ  เจตคติของบุคลากรทางการวิจัยและรักษานักวิจัยที่มี
คุณภาพสูง 

4  สนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยและสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพใน 
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ตลอดจนพัฒนาไปใชประโยชนเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย 

5  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย  โดยการแสวงหาแหลงทุนการวิจัย   
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพื่อใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไปอยางมีเอกภาพและตอเนื่อง 

6  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย  โดยพัฒนามาตรฐานและความพรอมดานเครื่องมือ  วัส 
อุปกรณ  สถานที่  แหลงคนควาขอมูล   เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาและ
บริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย  เพื่อการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการที่สะดวก  รวดเร็ว  ทันสมัย   
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดการคุณภาพงานวิจัย  โดยการกํากับ  ติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผลการวิจัย 

8  เพื่อจัดการความรูดานการวิจัย   ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูจากผลงานวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยสูสาธารณชนดวยสื่อทุกรูปแบบ  รวมทั้งประสานการถายทอดและขยายผลงานเพื่อใชประโยชน
อยางกวางขวาง 
 



4.2.4  ยุทธศาสตร 
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงค  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  จํานวน  5  ยุทธศาสตร  ดังนี้คือ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางศักยภาพและความสามารถดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย 

เปาประสงคท่ี 1  พัฒนานโยบายและวางแผนการวิจัย  เพื่อกําหนดแนวทางและทิศทาง 
การวิจัย  สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 

เพื่อใหบรรลุเปาประสงคนี้  จึงดําเนินการ  3  กลยุทธ  ดังนี้  
กลยุทธท่ี 1  : จัดทํานโยบายและแผนการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผลจึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1   จัดใหมีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตรและกลยุทธ  แผนดําเนินงาน 
บริหารงานวิจัย 

2  สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายระดับมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งดานการ
วิจัย 

3  กําหนดนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนและ
สอดคลองกับนโยบาย     การวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายการ
วิจัยของชาติ 

4  กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
(LERT Model) 

5  จัดทําแผนแมบทการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ควรจัดทําแผนวิจัยทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยที่มีเอกภาพ 

6 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนตอการ
เปลี่ยนแปลงไดเทาทันสถานการณ และมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน 

7  เช่ือมโยงเปาหมาย ตัวช้ีวัด เขากับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ  วิทยาลัยจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดดานการวิจัยใหสอดคลองกับเปาหมาย  
วิสัยทัศน  พันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

8  ศึกษาวิจัยองคกรและประเด็นจําเปนเรงดวนเพื่อทบทวนหรือพิจารณาศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยวามีความเปนเลิศหรือเช่ียวชาญดานใดประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย   
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนการ
ดําเนินงานดานการวิจัย 

2  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหนโยบายการวิจัยของชาติ  นโยบายการวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



   3  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการวิจัยรวมกัน 
   4  เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธดาน 

การวิจัย 
   5  จัดประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบายการวิจัยเพื่อถายทอดสูการปฏิบัติ 

กลไกการประเมินผล 
1 มีการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
   2  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการวิจยัตามแผนที่กําหนด 

 3  มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย   เปนคณะกรรมการจัดทํานโยบาย  แผน   
กลยุทธและแผนการวิจัย 

   4 มีผลการปฏิบัติงานตามแผนการวิจัยที่กําหนด 
   5 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการวิจัยกับภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 2:  สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย  
         เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  สนับสนุนการทําวิจัยในทุกประเภททั้งดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร 
โดยใหความสําคัญและสนับสนุนการทําวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) กับการวิจัยประยุกต 
(Applied research)  การวิจัยและพัฒนา (R&D research)  

2  สงเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-beased Research)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและทองถิ่น 

3  สงเสริมการวิจัยที่เปนความตองการของประเทศในลักษณะมุงเปาหมายตามที่
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ 

4  สงเสริมและดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยเนนการ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  เพื่อช้ีนําสังคมใหตระหนักถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรม  วิถีชีวิตและภูมิปญญาของสังคมไทย 

5  สงเสริมการสรางฐานความรูที่มีคุณคาเพื่อพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

6  สงเสริมใหภาคเอกชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
งานวิจัย 

7  สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และสรางระบบเครือขายการวิจัยกับ
หนวยงานที่มี     ความชํานาญทางการวิจัย  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 



8  สงเสริมการวิจัยเพื่อการสรางองคความรูใหมและนวัตกรรมทางดานสังคมศาสตร
และวิทยาศาสตร 

9  สงเสริมการวิจัยในลักษณะบูรณาการ  เพื่อสรางสมรรถนะในการแขงขัน
ตอบสนองตอความตองการของสังคมและพัฒนาประเทศ 

10 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม อนุรักษ พัฒนาคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เอกลักษณของชาติ 

11 สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาอยางเต็มความสามารถ 

12 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับขาวหอมมะลิ  เพื่อสรางความ
เขมแข็งของทองถิ่น 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1 คณะ  วิทยาลัยและสถาบันมีการจัดทําแนวทางและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน 
2 ประสานงานกับภาครัฐอื่น  ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมารวมเปนเครือขาย

การวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
3  จัดประชุมรวมกับชุมชนและทองถิ่นเพื่อวางแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม 
4  สรางฐานความรูที่มีคุณคา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการวิจัย 

กลไกการประเมินผล 
1  มีการกําหนดแนวทางและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนปฏิบัติได  และมีแผนงาน

รองรับ 
2  มีการกําหนดความตองการของมหาวิทยาลัย 
3  มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของคณะ  วิทยาลัยและสถาบัน 
4  มีระบบและกลไกที่กําหนดใหภาครัฐอื่น  ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม

มารวมมือในการทําวิจัย 
กลยุทธท่ี  3:  พัฒนาสาขาวิชาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  จัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัยเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพในเทคนิค
เฉพาะตางๆ ตามสาขาวิชา  โดยมีนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษในเทคนิคเฉพาะทางรวมกลุม
ทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  

2  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัย  โดยรวบรวมผูเช่ียวชาญในการระดม
ความคิด  และรวบรวมนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาเพื่อปฏิบัติภารกิจการวิจัยในระยะสั้น  เพื่อ
มุงเปาการวิจัยเพื่อสูความเปนเลิศ 



3  จัดทําแผนเรงรัดพัฒนาและคนหาศักยภาพเดนของสาขาวิชา โดยกําหนดให
สาขาวิชาเปนผูกําหนดความตองการ  กําหนดแผนการพัฒนาสาขาวิชาที่มีเปาหมายระยะสั้น
และระยะยาว  กําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานที่ประกอบดวยแผนพัฒนาวิชาการ  
แผนพัฒนาการวิจัยและแผนพัฒนาบุคลากรการวิจัย 

4  จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

5  ผลักดันใหต้ังศูนยวิจัยระดับคณะและวิทยาลัยเพื่อรวมกลุมนักวิจัยแสดงความ
เขมแข็งทางวิจัยและความเปนเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชนศูนยวิจัย
กฎหมาย  ศูนยวิจัยนวัตกรรมการเรียน     การสอน  เพื่อรองรับการพัฒนาวิชาที่ผนวกการวิจัย  
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการไวดวยกัน 

6 ใหมีการปรับโครงสรางระบบวิจัยใหสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง  โดยมีการ
จัดโครงสรางความสัมพันธ  ตลอดจนบทบาทหนาที่หนวยงานทั้งระดับนโยบาย  ระดับ
บริหารจัดการวิจัยและระดับปฏิบัติใหสอดคลองกันอยางมีเอกภาพ 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  จัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย 
2  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัยเพื่อมุงเปาการวิจัยสูความเปนเลิศ 
3  จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4 คนหาศักยภาพเดนของสาขาวิชา เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาสาขาสูความเปนเลิศ 

กลไกการประเมินผล 
1  มีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย และมีนักวิจัยที่มีความสามารถสูง

รวมกลุมทํางานวิจัย 
2  มีคณะทํางานปฏิบัติภารกิจการวิจัย  ที่เปนผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูใน

ชุมชนมีสวนรวมทุกหนวยปฏิบัติการวิจัย 
3  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย 
4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย เพื่อพัฒนาและ

ผลักดันสูความเปนเลิศในสาขาวิชา 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการจัดองคกรการวิจัย 
เปาประสงคท่ี 2   สงเสริมการจัดองคกรการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและสรางระบบบริหารองคกร          

การวิจัยอยางมีคุณภาพ 
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคนี้  จึงดําเนินการ  2  กลยุทธ  ดังนี้  
กลยุทธท่ี 1 : สงเสริมการจัดองคกรการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบติัและกลไกการประเมินผล  ดังนี้ 

 
 



มาตรการ 
1  ปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรการวิจัยตามสภาพปญหาและสถานการณทั้งหนวยงาน

สนับสนุนการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และวิทยาลัย 
2  จัดองคกรการวิจัยเปนองคกรที่ไมมีรูปแบบ 
3  จัดองคกรการวิจัยตามนโยบายแตละหนวยงานวาตองการใหหนวยงานวิจัย

ตอบสนองในดานใด 
4  จัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
5  จัดรูปองคกรการบริหารงานวิจัยในลักษณะผสมผสานรูปแบบนวัตกรรมกับรูป

เครือขายเขาดวยกัน 
6  ใหมีหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลดานการวิจัย  และ

ความกาวหนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก 
7  มีคณะกรรมการเสนอแนะการปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  สถาบันวิจัยและพัฒนา  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหบทบาท  หนาที่และภาระ
งานดานการวิจัย 

2  จัดตั้งหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัย 
3  จัดประชุมคณะทํางานเพื่อเสนอแนะปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารในองคกร

การวิจัย 
4  ใหคณะ  วิทยาลัยและสถาบันจัดโครงสรางองคกรการวิจัยภายในเพื่อบริหาร

จัดการงานวิจัย 
กลไกการประเมินผล 

1  ผลการวิเคราะหบทบาท  หนาที่และภาระงานดานการวิจัยของคณะ  วิทยาลัย และ
สถาบัน 

2  โครงการจัดตั้งองคกรการวิจัยในระดับคณะ  วิทยาลัยและสถาบัน 
3  รายงานผลการดําเนินงานขององคกรการวิจัย 

กลยุทธท่ี 2:  สรางระบบบริหารองคกรการวิจัยอยางมีคุณภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน มีวิธีการสื่อสาร
ที่ดีในการถายทอดวิสัยทัศนและขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรการวิจัย  

2  ผลักดันบุคลากรการวิจัยใหทํางานบรรลุตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  รวมท้ังมี
การกระจายอํานาจใหบุคลากรในระดับตางๆสามารถตัดสินใจอยางเหมาะสม 



3  กํากับดูแลการทํางานอยางเปนระบบ เพื่อใหมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 
4  ทบทวน  วิเคราะห ขอมูลผลการดําเนินการจากทุกดานขององคกรการวิจัย  และ

เปรียบเทียบการทํางานกับหนวยงานอื่น 
5  กําหนดวิธีปฏิบัติงาน  เปาหมายและมองเห็นถึงอุปสรรคตางๆ อยางเปนระบบ 

เพื่อใหองคกรมีการดําเนินการอยางมีจริยธรรม 
6  เก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อใชในการวิเคราะหแกไขปญหา 

การตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสรางนวัตกรรม 
7  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศพรอมใชงานและเขาถึงไดงาย  
8  พัฒนาระบบการรวบรวม และถายทอดความรูจากการวิจัยของบุคลากร แสวงหา

และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ  
9  ความรวมมือทางการวิจัยระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยและระหวาง

มหาวิทยาลัย 
10 สงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรมการวิจัยในองคกรที่มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน 

กลไกสูการปฏิบัติ 
1  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรการวิจัย 
2  มีการกําหนดการประชุมเพื่อกําหนดบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายแนวทางการ

ปฏิบัติ 
3  จัดทําแผนรองรับสภาวะการตางๆอยางชัดเจน 
4  มีการวิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุก

มุมมอง 
กลไกการประเมินผล 

1  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรการวิจัย  โดยผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการ 

2  มีการวิเคราะหบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
3  แผนการบริหารองคกรการวิจัย 
4  เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 
5  แผนปฏิบัติการประจําป 
6  สรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารบุคลากรการวิจัย 
เปาประสงคท่ี 3  สรางระบบบริหารงานบุคลากรการวิจัยอยางมีคุณภาพเพื่อสงเสริมและพัฒนาคานิยม  

ทัศนคติ  วัฒนธรรมการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย 
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคนี้  จึงดําเนินการ  3  กลยุทธ  ดังนี้  
 
 



6.3.1  กลยุทธ: การพัฒนาสงเสริมคานิยมและทัศนคติในการทําวิจัยของอาจารย 
เพ่ือใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  กําหนดงานวิจัยเปนภาระงานสูงเทากับงานสอนเพื่อใหเห็นความสําคัญของการ
วิจัย 

2  กําหนดใหอาจารยนําวิธีการวิจัยเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

3  สงเสริมและพัฒนาอาจารยหรือนักวิจัย  โดยจัดทําแผนพัฒนาอาจารยหรือนักวิจัย
อยางครบวงจร  ต้ังแตนักวิจัยรุนใหมและ นักวิจัยรุนกลาง 

4  มีแผนการพัฒนานักวิจัยแตละกลุมสาขาที่แตกตางกัน 
5  แยกภาระงานสอนและงานวิจัย ลดภาระงานสอนใหอาจารยทํางานวิจัยมากยิ่งขึ้น 
6  จัดใหมีเวลาเพ่ือดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องเปนชวงระยะเวลาเฉพาะเชนเดียวกับ

มหาวิทยาลัยและถือวาเวลาที่ใชเพื่อการวิจัยเปนภาระงานในการปฏิบัติหนาที่ดวย (Workload) 
7  สรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการชื่นชมผลงานระหวางนักวิจัย โดยแสดงออกถึงการ

ยอมรับในความสําเร็จในงานวิจัย  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนกําลังใจแกอาจารย
ผูทําวิจัย  และสรางคานิยมพื้นฐานของการยอมรับนักวิจัย 

8  สรางระบบการชวยเหลือแบบกัลยาณมิตร  มีการประสานงานระหวางผูทํา
งานวิจัยในสาขาเดียวกัน  เพื่อไดแลกเปลี่ยนความรู  และวิธีการวิจัย  ตลอดจนผลที่ไดจากการ
วิจัยและเพ่ิมประสิทธิภาพการสรางเครือขายการวิจัย  และสงเสริมสนับสนุนใหหัวหนาทีม
วิจัยและนักวิจัยมาจากตางสาขาวิชา 

9  สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทําวิจัยเพื่อสรางความตื่นตัวดานการวิจัย  
พัฒนาสาขาวิชา  หรือคณะ  วิทยาลัยเปน center of excellence  

10  มีวิธีในการสรางบรรยากาศการทํางาน และผลักดันบุคลากรใหทํางานบรรลุตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรในระดับตางๆ สามารถ
ตัดสินใจอยางเหมาะสม  
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  กําหนดใหมีหลักสูตรทุกหลักสูตรมีรายวิชาวิจัยการศึกษาและอาจารยนําวิธีการ
วิจัยเขาสูกระบวนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

2  สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับกลุมบริหารงานบุคคล จัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถของนักวิจัย 

3  จัดประชุมช้ีแจงนโยบาย  ทิศทางการวิจัยเพื่อสรางความเขาใจและรับทราบ
คานิยมรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย 



4   จัดทําสัญญากับอาจารยต้ังแตกระบวนการรับเขาใหม  โดยพิจารณาถึง
ความสามารถดานการวิจัยและทัศนคติในการทําวิจัย 

5  สรางระบบจูงใจเพื่อสงเสริมคานิยมในการทําวิจัยของอาจารย 
กลไกการประเมินผล 

1  หลักเกณฑการกําหนดภาระงานของอาจารย 
2  จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาวิจัยการศึกษาหรือการวิจัยในแตละสาขาวิชา 
3  เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 
4  รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 
5  สัญญาการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย 

กลยุทธท่ี  2 :  พัฒนาอาจารยนักวิจัยรุนใหม 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดริเริ่มทําวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดําเนินการวิจัย 

2  จัดใหมีระบบพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหม 
3  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดเขารวมโครงการวิจัยกับหัวหนาโครงการวิจัยที่มี

ความสามารถสูง 
4  จัดอบรมแกนักวิจัยรุนใหมใหมีความรูดานวิจัยทั่วไป  สถิติ  การเลือกหัวขอวิจัย

การเขียนเคาโครง การวิจัย  การของบประมาณจากแหลงทุนภายนอก หรือสงเสริมใหเขารับ
การอบรมความรูจากหนวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น 

5  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมทําการวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
6  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมรวมเวทีสัมมนาวิชาการหรือเขารวมเครือขายนักวิจัยกับ

สถาบันภายนอก ทั้งในและตางประเทศมากขึ้น 
7  บมเพาะนักวิจัยรุนใหมเพื่อปอนสูวงการวิจัยอยางตอเนื่องและกลายเปน

วัฒนธรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
8  ใหทุนอาจารยใหมทําวิจัยเพื่อตองการพัฒนาฝมือสูการเปนนักวิจัยระดับสูง  โดย

ใหทํางานรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
9  จัดระบบใหคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญดานการวิจัย เลือกนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ

การวิจัยแตละเรื่องมาเปนหัวหนาทีมวิจัย 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาอาจารยที่เขามาปฏิบัติหนาที่ใหมใหมี
ความรูดานการวิจัย 

2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยแกนักวิจัยรุนใหมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 



3  มหาวิทยาลัยจัดพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยรุนใหม 
4  สนับสนุนใหอาจารยที่จบปริญญาเอกใหม ไดเสนอเคาโครงเพื่อทําวิจัยและ

กําหนดใหภายใน 2 ปหลังจากสําเร็จการศึกษา  ตองเสนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

5  จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยรุนใหม 
6  เชิญชวนใหนักวิจัยรุนใหมเขารวมเวทีสัมมนาทางวิชาการ 

กลไกการประเมินผล 
1  แผนพัฒนาบุคลากร 
2  รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 
3  จํานวนครั้งที่อาจารยหรือนักวิจัยเขารวมเวทีสัมมนาทางวิชาการ 
4  ฐานขอมูลบุคลากร 
5  จํานวนครั้งที่เขารับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญดานการวิจัย 

กลยุทธท่ี 3:  สรางระบบการบริหารงานบุคลากรวิจัยอยางมีคุณภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  สนับสนุนใหมีระบบการบริหารจัดการบุคลากรการวิจัยในลักษณะกําหนดภาระ
งานรวมระหวางหนวยงาน  เพื่อเปนปจจัยในการขับเคลื่อนทิศทางการวิจัย  บูรณาการ
แลกเปลี่ยนความรู  ทักษะปฏิบัติตลอดจนปจจัยสนับสนุนตางๆอยางมีประสิทธิภาพ 

2  กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก  การจาง  การตอสัญญาจางเพื่อคัดเลือกคน
เกงเขามาเปนอาจารยในระดับสาขาวิชา 

3  สรางและสงเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพใหเพิ่มมากขึ้น  และใหการอุดหนุนทุนการ
วิจัยเพื่อใหผลิต ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

4  สงเสริมใหนักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 

5  เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัย โดยจัดระบบคาตอบแทนนักวิจัยใหสูงขึ้น  
6  จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  ฐานขอมูลผลงานวิจัย เพื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูดานการวิจัยสูสาธารณชน 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  มหาวิทยาลัยประกาศเกณฑภาระงานของอาจารย 
2  จัดทําหลักเกณฑการสรรหา  การคัดเลือก  การจาง  การตอสัญญาสําหรับอาจารย

และนักวิจัย 
3  ประกาศจรรยาบรรณนักวิจัยใหทราบโดยทั่วกัน 
4  จัดทําหลักเกณฑคาตอบแทนนักวิจัย 



5  จัดใหมีระบบที่ปรึกษานักวิจัย 
กลไกการประเมินผล 
1  หลักเกณฑกําหนดภาระงานของอาจารย 
2  จํานวนประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับที่ผาการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
3  ประสิทธิภาพของฐานขอมูลนักวิจัย 
4  ประกาศจรรยาบรรณนักวิจัย 
5  รายงานประจําป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย 
เปาประสงคท่ี  4   พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรการวิจัย  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดสรร

ทุนวิจัย  การใชจายเงินทุนวิจัย  การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงคนควาขอมูลใหทันมัย  พรอมใช 

เพื่อใหบรรลุเปาประสงคนี้  จึงดําเนินการ  4  กลยุทธ  ดังนี้  
กลยุทธท่ี 1 :  พัฒนาระบบการจัดสรรทุนวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ  

1  จัดสรรทุนแกโครงการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

2  จัดสรรทุนใหเหมาะสมกับคุณภาพของงานวิจัย  ทําใหเกิดการสรางผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ  ทุนวิจัยตองมีคาตอบแทนนักวิจัย  และผูชวยวิจัยเพื่อเปนสิ่งจูงใจและสรางอาชีพ
นักวิจัย 

3  จัดสรรทุนโดยใชระบบคุณธรรม  คือจัดสรรทุนใหตามคุณภาพและความสําคัญ
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยและตองจัดสรรทุนใหเพียงพอกับกระบวนการหรือขั้นตอนการ
วิจัยเพื่อจะไดผลงานที่มีคุณภาพ 

4  พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยตอเนื่องใหกับงานวิจัยที่มีความตอเนื่อง  เพื่อใหได
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปแกปญหาสังคมในภาพรวมได 

5  จัดใหมีคณะกรรมการ กองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนินโครงการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยใน แตละปตามทิศทางหรือแนวทางการวิจัยที่กําหนดและสอดคลองกับ
นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

6  จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มเติมสําหรับนักวิจัยที่สามารถพัฒนากลุมวิจัย  หนวยวิจัย  หรือ
จัดตั้งศูนยวิจัย  เฉพาะทาง  ซึ่งในแตละคณะอาจมีศูนยวิจัยมากกวา 1 ศูนย  โดยแตละศูนย
สามารถของบประมาณไดทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  โดย
มหาวิทยาลัยจะกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลงานของศูนยวิจัยทุกป 



7  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบการจัดสรรทุนดานการวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพสม่ําเสมอ 

8 จัดสรรทุนใหอาจารยหรือนักวิจัยไดเขาอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานหรือรวม
ประชุมงานวิชาการ  รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
ความรู  ประสบการณ  ทักษะดาน     การวิจัย 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  จัดทําประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมทุนวิจัย 
2  จัดทําประกาศหลักเกณฑการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย 
3  จัดทําประกาศวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

กลไกการประเมินผล 
1  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน

อาจารยประจํา 
2  หลักเกณฑการจัดสรรทุนวิจัย 
3  จํานวนครั้งของการประชุมจัดสรรทุนวิจัยในรอบป 
4  รายงานผลการจัดสรรทุนวิจัย 

กลยุทธท่ี 2:  สงเสริมความคลองตัวในดานการใชจายเงินทุนวิจัยเพื่อการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  ลดขั้นตอนเอกสาร  การเบิกจายเงินวิจัย  การใชจายเงินวิจัย  การทํารายงาน
การเงินในการทําวิจัย 

2  มีระบบและกลไกการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย  โดยคํานึงถึงความคุมคา และ
ประสิทธิภาพ 

3  มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชจายเงินทุนวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
อยางสม่ําเสมอ 

4  มีการจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินการวิจัยเรงดวน
หรือเปนงานวิจัย  มุงเปาของมหาวิทยาลัย   

5  กําหนดหลักเกณฑและระบบในการใชจายเงินทุนวิจัย  โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจาณา ตรวจสอบการใชจายเงินทุนวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัย   ระดับคณะและวิทยาลัย 

6  การบริหารเงินในโครงการวิจัย  ควรมอบอํานาจการเบิกจายลงไปถึงระดับหนวย
ปฏิบัติใหมากที่สุด  เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 
 



กลไกสูการปฏิบัติ 
1  จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใชจายเงินทุนวิจัย 
2  ประสานใหเกิดความรวมมือในการเบิกจายเงินทุนวิจัย 
3  จัดทําหลักเกณฑและระบบการใชจายเงินทุนวิจัย 
4  มอบอํานาจการใชจายเงินวิจัยลงใหแกคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย 

กลไกการประเมินผล 
1  มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายเงินทุนวิจัย 
2  รายงานการใชจายเงินอุดหนุนวิจัย 
3  รายงานประจําป 
4  คูมือการใชจายเงินทุนวิจัย 
5  รายงานผลการลดรอบการปฏิบัติราชการประจําป 
6  รอยละของการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยตอจํานวนเงินอุดหนุนวิจัยที่มหาวิทยาลัย

จัดสรรใหในรอบป 
กลยุทธท่ี 3:  สงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  แสวงหาแหลงทุนโดยมีการระดมทุนวิจัย  เงินทุนวิจัยที่เปน Matching fund  กับ
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

2  สรางเครือขายการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
ทรัพยากร หองสมุด  ระบบสารสนเทศและเครือขายเพื่อใชทรัพยากรการวิจัยรวมกัน 

3  ประสานกับแหลงทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอสนับสนุนทรัพยากร
การวิจัยทั้งที่เปนเงินทุนวิจัย  สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ  คนและเวลาการทําวิจัย 

4  เสริมสรางกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน  ภาคการใหบริการอยาง
กวางขวางและหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาแหลงทุน โดยเสนอโครงการวิจัยที่มี 
Impact ตอผูใชผลงานวิจัย 

5  เพิ่มคุณภาพของผลิตภาพการวิจัยเพื่อใหตอบสนองและแกปญหาไดตรงตาม
ความตองการของแหลงทุนวิจัย  ซึ่งสงผลตอการใหการสนับสนุนทรัพยากรการวิจัย 

6  จัดหาแหลงเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาเฉพาะกิจในเชิง
ประยุกต  โดยใช   การศึกษาวิจัยทางดานมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร 

7  กําหนดกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยตาม Performance based Research Funding 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานและเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน 



2  ประสานกับแหลงทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนทรัพยากร    
การวิจัย 

3  มีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยที่มี Impact  ตอผูใชผลงานวิจัย 
4  วิเคราะหความตองการของแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

กลไกการประเมินผล 
1  ผลการจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU)  และจํานวนเครือขายดานงานวิจัย 
2  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย 
3  จํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
4  จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยหรือนักวิจัยทั้งหมด 

กลยุทธท่ี  4:  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและแหลงคนควาขอมูลเพื่อการวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนยวิทยบริการ 
ศูนยสารสนเทศ  โดยจัดสรรทุนในเชิงโครงสราง  และปจจัยพ้ืนฐานใหเพียงพอตอความ
ตองการในการพัฒนา 

2  ปฏิรูปศนูยวิทยบริการใหเปนหองสมุดอิเล็คทรอนิค  สามารถเชื่อมเครือขาย
หองสมุดทั่วประเทศและตางประเทศ  เพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสารและการเรียนรูรวมกน 

3  พัฒนาคอมพิวเตอรเครือขาย ราคาประหยัดเพื่อใชงานอยางแพรหลาย 
4  สรางเครือขายระบบฐานขอมูลเชิงรุกเพื่อนําเสนอขอมูลและเผยแพรผลงานวิจัย  

สูสาธารณชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
5  จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยในรูปอิเล็คทรอนิค เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลและ

เผยแพรประชาสัมพันธความรูจากการวิจัยไปยังแหลงบริการวิชาการอื่นๆ 
6  จัดใหมีระบบการประสานงานระหวางคณะ  วิทยาลัยกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน 
7  มีการใชเทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการ

วิจัยเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของกระบวนการวิจัย 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  เรงรัดใหศูนยคอมพิวเตอรพัฒนาจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการวิจัย 
2  เรงรัดใหวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

คุณภาพ 
3  พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูและศึกษาคนควา 
4  ศูนยวิทยาบริการเรงพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร 

 



กลไกการประเมินผล 
1  จํานวนผูเขารับบริการฐานขอมูลการวิจัย 
2  ความพึงพอใจของผูรับบริการฐานขอมูล  และแหลงคนควางานวิจัย 
3  จํานวนครั้งที่นักวิจัยเขาใชบริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลการวิจัย 
4  ประสิทธิภาพของฐานขอมูลการวิจัยและแหลงศึกษาคนควาขอมูลการวิจัย 
5  จํานวนเครือขายฐานขอมูลการวิจัย 
6  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความพรอมในการใชงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารคุณภาพการวิจัย 
เปาประสงคท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการวิจัย  โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย  

ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลงานวิจัยและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน  
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคนี้  จึงดําเนินการ  3  กลยุทธ  ดังนี้  

กลยุทธท่ี 1 :  สงเสริมการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  บริหารคุณภาพงานวิจัยทั้งกระบวนการตั้งแตเสนอโครงรางการวิจัยจนกระทั่งการ

ประเมินผลงานวิจัย รวมถึงการใหทุน  การติดตามและการรับรองผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพร โดยมี
มาตรการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ มีการกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพงานวิจัยที่ชัดเจน 

2  สรางระบบประกันคุณภาพงานวิจัยหรือนักวิจัยรวมทั้งดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

3  สนับสนุนใหนักวิจัยทําวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางตอเนื่องและไมควรทําวิจัยหลากหลาย
โครงการในเวลาเดียวกัน 

4  กําหนดกระบวนการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวย
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ  และเปนผูมีทัศนคติในการสงเสริมการวิจัยมากกวาการควบคุม 

5  กําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยในแนวทางเดียวกัน 
6  ประเมินผลงานวิจัยภายหลังจากที่ไดนําไปใชประโยชนไดในระยะหนึ่ง 
7  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมภายนอกทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
8  มีคณะกรรมการประเมินขอเสนองานวิจัย และตรวจสอบรายละเอียด โดยเฉพาะใหมีความ

เช่ือมั่นวางานวิจัยที่เสนอจะสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการตามมาตรฐานที่กําหนดได และสามารถ
ทําไดแลวเสร็จในกรอบเงื่อนเวลาของโครงการ 

9  จัดใหมีหนวยงานหรือคณะทํางานที่ทําหนาที่จัดการและดูแลผลงานวิจัยหรือทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย 



10  ปรับปรุงโครงสราง  ปรับปรุงประสิทธิภาพ  โดยปรับปรุงขั้นตอนการสง
ขอเสนอโครงการวิจัย  การรับทุนวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ 

11  จัดทําหลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร 
กลยุทธท่ี 2:  บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร

หรือนําไปใชประโยชน 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดงันี้ 
มาตรการ 

1  พัฒนาระบบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและการบริหารจัดการความรู
จากงานวิจัยทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน เชน  การจัดทําวารสารวิชาการ  
การประชุมทางวิชาการในระดับชุมชน  ทองถิ่น ประเทศและนานาชาติ 

2  จัดทําระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยที่
เช่ือถือได  และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3  สรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

4  สงเสริมผูมีความสามารถดานการเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัยภายในสถาบัน
อยางนอยปละ  1 ครั้ง โดยจัดการประกวดผลงานวิจัย พรอมจัดรางวัลสําหรับผูทําวิจัยดีเดน 

5  สนับสนุนการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  ทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย  ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

6 จัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเปดเวทีนําเสนอผลงานทาง
วิชาการอันจะเปนการนําความรูจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือจากตางประเทศเขามาใช
ประโยชน   

7  สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติมาก
ยิ่งขึ้น  ทั้งในรูปแบบการตีพิมพผลงานวิจัยในฐานขอมูลระดับชาติหรือในระดับสากล  การเขา
รวมประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
กลไกสูการปฏิบัติ 

1  สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัย 
2  สถาบันวิจัยและพัฒนาสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยกับหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
3  มหาวิทยาลัยจัดเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 

ครั้ง 
4  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัย 
5  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยใหแกอาจารยและนักวิจัย 



กลไกการประเมินผล 
1  มีระบบและกลไกการพัฒนาวารสารทางวิชาการใหไดมาตรฐานตาม ก.พ.อ. 

กําหนด 
2  จํานวนเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัย 
3  จํานวนครั้งของการประชุมคณะทํางานรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะห

ความรูจากงานวิจัย 
4  รอยละของอาจารยหรือนักวิจัยที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือ

นานาชาติตออาจารยประจําหรือนักวิจัยทั้งหมด 
5  รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรหรือ

ทรัพยสินทางปญญา  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 
กลยุทธท่ี  3 :  สงเสริมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัย 

เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  สรางระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
2  สงเสริมและสนับสนุนการสังเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย  เพื่อการ

สังเคราะหและกําหนดทิศทางการวิจัยใหมๆ 
3  กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการถายทอดองคความรูสูชุมชนรวมถึงการขยายผล

เชิงพาณิชย 
4  ตรวจสอบ  วิเคราะห  ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน 
5  มีระบบประเมินโครงการวิจัยและมีกลไกการติดตามและประเมินผลการวิจัยอยาง

มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
6  กําหนดกลไกการประเมินและคัดสรรงานวิจัยที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอ

สังคม 
7  ประเมินและติดตามผลการดําเนินการวิจัยทุก 6 เดือนและมีการรายงานผลการ

ดําเนินการดานการวิจัยตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 
8  พิจารณากลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัยอยางเปนระบบ  โดย

กําหนดเกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานวิจัยเทียบกับมาตรฐานสากล 
9  สงเสริมใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 



กลไกสูการปฏิบัติ 
1  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป  และแจงใหกับ

อาจารยและนักวิจัยไดทราบโดยทั่วกัน 
2  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหผลผลิตจากการวิจัย (research  productivity) ที่

นําไปสูการประยุกตใช  ความคุมคาของงบประมาณที่ใชทําการวิจัยและผลกระทบ (impact)  
ที่คาดวาจะไดรับ 

3  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําหลักเกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของ
ผลงานวิจัย 

กลไกการประเมินผล 
1  มีหลักเกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานวิจัย 
2  รายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก 
3  รายงานประจําปผลการดําเนินงานดานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
ผลการตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

 
 จากผลการศึกษาระยะที่ 1 ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน การศึกษา     
พหุกรณี  ผูวิจัยไดนําขอคนพบและสังเคราะหขอมูลจากทั้ง 3  แหลงมาจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายโดยการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับผูเช่ียวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ประกอบดวยสองสวนคือ  องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของนโยบาย
และองคประกอบที่เปนแนวทางของนโยบาย  ทั้งนี้องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของนโยบายประกอบดวย  
การพิจารณาถึงทิศทางของมหาวิทยาลัย  อันไดแก  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค  สวนองคประกอบที่
เปนแนวทางของนโยบาย  ไดแก  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการประเมินผล  
และในบทที่ 5 นี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในระยะที่ 2  เปนการตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอ           
เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยการสนทนากลุมเปาหมาย             
การประชุมผูทรงคุณวุฒิและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โดยใชรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพ        
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจากการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1  ซึ่งปรากฎรายละเอียดในบทที่ 4  โดย
ในบท นี้  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการดําเนินการในระยะที่ 2  ตามลําดับ  ดังนี้ 

1. ผลการสนทนากลุมเปาหมาย 
2. ผลการประชุมผูทรงคุณวุฒิ 
3. ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
4. ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

1  ผลการสนทนากลุมเปาหมาย 
ผูวิจัยไดขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยทําการสนทนากลุมเปาหมายจากตัวแทนผูบริหาร  ผูอํานวยการ 

กองนโยบายและแผน  ตัวแทนคณาจารย  ตัวแทนเจาหนาที่และเจาหนาที่ฝายนโยบายและแผน  ตัวแทนศิษย
ปจจุบัน จํานวน  13  คน (รายนามปรากฏในภาคผนวก ก )   เกี่ยวกับรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ในวันที่    16  มิถุนายน  พ.ศ. 2552  ณ หองประชุมศาสตราจารย         
ดร ปรีดี  เกษมทรัพย  อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยนํารางขอเสนอ       
เชิงนโยบาย เสนอใหพิจารณาประกอบการเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม  ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวางโดย     
ลงลึกในรายละเอียดตางๆ  มีผลการสนทนาที่สําคัญ  ดังนี้ 

 

1.1  วิสัยทัศน 
       จากการสนทนากลุมเปาหมาย  มีผูใหขอสังเกต  คือวิสัยทัศนครอบคลุมแลวแตมีการใชคําที่ 

ฟุมเฟอยและมีความยาวเกินไป  ดังคําสนทนาตอไปนี้ 
   
 



  “..........ผมเห็นวาวิสัยทัศนมีความยาวเกินไป  ควรสั้นกะทัดรัดไดใจความ สื่อใหเห็นวา
ตองทําใหได  แตก็มีความครอบคลุมตามพันธกิจที่กําหนดไวในพรบ.ของราชภัฏ  โดยเฉพาะ
จุดเนนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  และที่ชัดเจนคือมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
ที่จะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการมุงสูความเปนเลิศ  โดยใชรูปแบบ LERT 
model ซึ่งวิสัยทัศนดานการวจิัยมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการวิจัย  นํามหาวิทยาลัยสู 
ความเปนเลิศ  เปนไปไดไหมที่จะใหกระชับ  กลาวคือ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการวิจัย 
นํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ (LERT) เพื่อการพัฒนาทองถิ่น  อยางนี้จะเหมาะสมหรือไม
ครับ..........” 
                                                                       (สุนทร  โวหารลึก, 16 มิถุนายน 2552)
     

“..........ดิฉันเห็นดวยกับวิสัยทัศนที่กําหนดที่มีความครอบคลุม  แตดิฉันเห็นวาคําที่
ใชจะฟุมเฟอย  ควรรวมคําที่มีความหมายคลายกันในทางปฏิบัติและทําใหความหมายไม
เปลี่ยนไป  เชนคําวา  มุงมั่นที่จะสงเสริม นาจะเปน มหาวิทยาลัยมุงสงเสริม สนับสนุน       
การสรางและพัฒนาองคความรูรวมกับภาคีเครือขายภายใตระบบบริหารจัดการคุณภาพ      
การวิจัย  นํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  กอเกิดภูมิปญญา  พัฒนาทองถิ่นและสังคมอยาง
ยั่งยืน.........” 

                                                                           (ลลิตา   พิมทา, 16 มิถุนายน 2552) 

 
“.........มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนที่จะมุงสูความเปนเลิศโดยใช LERT  model  ซึ่ง

วิสัยทัศนการวิจัยก็มุงตอบสนองตรงนี้  ก็เปนสิ่งที่เห็นชัดเจนวามีความเปนไปไดที่จะทําแตมี
คําฟุมเฟอยที่ควรตัดออกจาก มุงมั่นที่จะสงเสริม  คือคําวา  ควรเปนมุงมั่น  สงเสริม  หรือ
นาจะเปน  มุงสงเสริม  จะชัดเจนกวา .........” 

                                                                            (สมศรี  ตาสะคู, 16 มิถุนายน 2552) 
 

 “.........ดิฉันเห็นวามีความเหมาะสมสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย  ควรคงคําวา  มุงมั่นไว  เพราะแสดงถึงความตั้งใจที่จะทําหรือดําเนินการใน
ภารกิจนั้นใหประสบความสําเร็จ  มีประเด็นที่จะใหพิจารณาตอวา  ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ควรเนนตรงนี้ไหม  วางานวิจัยที่มุงมั่นจะทํา
ตองนําไปแกปญหาหรือชวยเหลือคนในทองถิ่นกอน  อาจจะยังไมมองไปยังสังคมทั่วไป 
เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏมุงเนนที่จะพัฒนาทองถิ่นอยางเห็นชัดเจน  พันธกิจก็กลาวไวหลาย
ขอที่จะชวยใหคนในทองถิ่นไดรับการพัฒนา  แตทําอยางไรจะนําผลการวิจัยมาชวยเหลืออยาง
ยั่งยืนนี่คือสิ่งที่จําเปน .........” 

                                                                 (เยาวลักษณ  นอยนาแสง, 16 มิถุนายน 2552) 
 
 



1.2  พันธกิจ 
      จากการสนทนากลุมเปาหมาย  มีผูใหขอสังเกต คือพันธกิจบางขอไมชัดเจน  ไมมีความสอดคลอง 

กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย    ดังคําสนทนาตอไปน้ี 
 

“.........ผมเห็นวาพันธกิจดานการจัดการความรูและประชาสัมพันธเผยแพรความรูสู
สาธารณชนนั้น  ขาดความชัดเจน  เปนเพียงกิจกรรมยอยอาจจะไมถือวาเปนพันธกิจหลัก  
อาจจะเปนสวนหนึ่งของพันธกิจดานการพัฒนาระบบบริหารและจัดการคณุภาพงานวิจัย
กลาวคือใหถือเปนมาตรการหนึ่งในการบริหารคุณภาพการวิจัย  ซึ่งตองนําผลวิจัยมาจัดการ
ความรู  หรือเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพรองคความรูสูสาธารณชน .........” 

                                                                 (สรศักดิ์  ศรีตาชัย,16 มิถุนายน 2552) 
   

“.........ดิฉันคิดวาพันธกิจมีความชัดเจน OK  แลวคะ  แตมีขอสังเกตวาคําที่ใชไมคง
เสนคงวา  เชนจะใชคําวาบุคลากรการวิจัย  หรือนกัวิจัย  ควรใหชัดเจน  และพันธกิจขอ 3 
ดิฉันเห็นวานาจะใชคําวานักวิจัย  นาจะสื่อความหมายไดตรงกวาคะ .........” 

                                                                 (ลลิตา  พิมทา,16 มิถุนายน 2552) 
 

“.........ผมเห็นดวยกับพันธกิจชัดเจน  แตผมมีขอสังเกตเพิ่มเติมครับวา  พันธกิจขอ 3 
นอกจากจะเรงรัดพัฒนาแลว  ควรจะสรางเสริมนักวิจัยดวย  คงไมแคพัฒนาอยางเดียวหากควร
สรางนักวิจัยดวยเนื่องจากเราเปนมหาวิทยาลัยใหม  ยังไมมีนักวิจัยโดยตรงแตเราอาศัยอาจารย
เปนนักวิจัยรวมถึงตองสรางบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเขมแข็งที่จะเปนผูชวยนักวิจัย
จนกระทั่งพัฒนาเปนนักวิจัยเอง  มหาวิทยาลัยก็จะมีจํานวนนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น และเห็นวาควร
ใชคําวาบุคลากรการวิจัยนาจะชัดเจนแลว  เนื่องจากเราไมมีนกัวิจัยโดยตรงแตเรามีบุคลากรที่
ทําวิจัย .........” 

                                                                 (สุนทร  โวหารลึก,16 มิถุนายน 2552) 
 
1.3  วัตถุประสงค 
      จากการสนทนากลุมเปาหมาย  ที่ประชุมเห็นดวยกับวัตถุประสงคทุกขอ   แตมีขอสังเกตใน 

การเขียนวัตถุประสงคมีที่สื่อความหมายไมชัดเจน  ดังคําสนทนาตอไปนี้ 
“.........วัตถุประสงคครอบคลุมแลวละ แตในขอที่ 1  นาจะระบุปใหชัดเจน  เชนให

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับไหน  กรอบแผนอุดมศึกษาปใด  หรือแมกระทั่ง
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติตองระบุใหชัดเจน  เพราะนโยบายในแตละชวง
อาจจะแตกตางกันไป  .........” 

                                                                 (ภัทริยา  พรหมราษฎร,16 มิถุนายน 2552) 
 
 



                 1.4  ยุทธศาสตร   เปาประสงค  กลยุทธ   
                       ในสวนของยุทธศาสตร  เปาประสงคและกลยุทธ  ผูเขารวมสนทนาใหขอสังเกตที่สําคัญคือ          
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดโดยรวมนั้น  มีแนวทางที่จะเปนไปไดเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพความพรอมดานงบประมาณการวิจัยเพียงพอเมื่อคิดตามเกณฑเงินงบประมาณตออาจารย
ประจํา  แตเปนที่นาสังเกตวาเรายังไมประสบผลสําเร็จดานการตีพิมพเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  
ดังนั้นควรเปนยุทธศาสตรเรงดวนที่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการ  ดังคําสนทนาตอไปนี้ 
 

“.........ยุทธศาสตรที่เสนอไวก็มีความเปนไปไดและคงเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติได
จริง  มองแลวเปนยุทธศาสตรที่จะบริหารจัดการงานวิจัยต้ังแตกระบวนการกําหนดนโยบาย  
การวางแผนการวิจัย  การบริหารบุคลากรการวิจัย  งบประมาณ  รวมถึงคุณภาพของ
ผลการวิจัยที่จะตองนําไปใชประโยชนไดจริง  ผมมองวากลยุทธการวิจัยที่สําคัญคือตองมอง
การสรางทีมงานวิจัย  เพราะหากวิจัยเดี่ยวอาจจะไปไมรอดเนื่องจากอาจารยหรือนักวิจัยสวน
ใหญไมคอยมีประสบการณในการทําวิจัย  ควรจะหาผูเช่ียวชาญมาเปนที่ปรึกษา  และอยากจะ
ใหเนนไปที่กลยุทธการสรางบรรยากาศการวิจัย  สรางวัฒนธรรมการวิจัยใหเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูซึ่งกันและกัน  และสิ่งหนึ่งจะลืมไมไดคือ
มหาวิทยาลัยตองสงเสริม  สนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัยและ สงเสริมใหนักวิจัยทําวิจัย
ตามความถนัดในศาสตรที่ตนมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  .........” 

                        (สุนทร  โวหารลึก,16 มิถุนายน 2552) 
 

“.........กลยุทธการวิจัยอยากใหเนนการมอบอํานาจการบริหารองคกรการวิจัยใหกับ
คณะ วิทยาลัย เขาบริหารจัดการงานวิจัยในคณะของตนเองเนื่องจากเรามีการบริหารในระดับ
คณะ  วิทยาลัย หนวยงานเหลานี้ควรจะบริหารการวิจัยภายในหนวยงานของตนเพื่อสรางความ
เขมแข็งลงไปถึงระดับสาขาวิชา  ดิฉันเห็นดีดวยที่จะสรางความเปนเลิศถึงระดับสาขาวิชา  แต
เราไมตองเปนเลิศทุกสาขาวิชา  มันเปนไปไดยากไมมีมหาวิทยาลัยไหนทําได  แตจะเอา
สาขาวิชาเดนเพื่อนํารองกอน  หากสาขาวิชาที่มีความพรอมโดดเดนทั้งอาจารย  นักศึกษาก็อาจ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยใหเพียงพอ  หากมีความเขมแข็งแลว  จึงสนับสนุน
สาขาวิชาอื่นตามคามสําคัญ  ประการที่สําคัญอีกอยางคือการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร
ความเร็วสูงราคาประหยัด เพื่อคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการของ
นักวิจัย .........” 

                                                                            (ลลิตา   พิมทา,16 มิถุนายน 2552) 
 

“.........กลยุทธตางๆที่นําเสนอมีความครอบคลุมดี  หากมหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการไดจะเปนเรื่องที่ดี  เห็นวางบประมาณการวิจัยมีเพียงพอใชไหมคะ  แตปญหาที่พบ
สวนใหญคือการตีพิมพเผยแพรผลงานการวิจัย  ปญหาอยูที่คุณภาพงานวิจัยหรือไมหรือยังไม
มีการสนับสนุนอยางเต็มที่  ควรจะเปนกลยุทธเรงดวนที่ตองรีบดําเนินการ.........” 

                                                          (เยาวลักษณ  นอยนาแสง,16 มิถุนายน 2552) 



2.  ผลการประชุมผูทรงคุณวฒุิ 
ในขั้นตอนนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการโดยจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  13  คน (รายนามปรากฏใน 

ภาคผนวก   )  ผูวิจัยนํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สงให
ผูเขารวมประชุมไดศึกษารายละเอียดของรางขอเสนอเชิงนโยบาย  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม  ความเปนไปได
ของขอเสนอเชิงนโยบาย  และจัดประชุมในวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2552  ณ  หองประชุมราชภัฏ  
กระทรวงศกึษาธิการ  กรุงเทพมหานคร    ผลการประชุมมีความคิดเห็นตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย พอสรุปไดวา 
การจัดทํากลยุทธที่ดีควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ  คํานึงถึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  มีการ
วิเคราะห สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก และหาจุดเดน  จุดดอย  เพื่อจะไดกําหนดกลยุทธที่
สามารถปฏิบัติได  และมหาวิทยาลัยยังไมมีความเขมแข็งพอที่จะใหงานวิจัยลงสูระดับคณะหรือวิทยาลัย  ควรจะ
ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาไดทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการบริหารงานวิจัยไปกอน  ดังคํากลาวของที่ประชุม
ดังนี้ 

“..........ดิฉันเห็นวา  การจัดตั้งศูนยวิจัยในระดับคณะ /วิทยาลัย  สําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ดยังไมมีความพรอมเพราะคณะ/วิทยาลัยยังมีความเขมแข็งไมเพียงพอในการ
จัดตั้งศูนยวิจัย  และศูนยวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยพ่ึงจะจัดตั้ง สวนการเกิดหรือจัดตั้ง
หนวยงานเฉพาะ   หนวยงานการจัดการนักวิจัย   และหนวยงานอื่น ๆ นั้น จะทําใหเกิด
งบประมาณตาง ๆ ที่สูงแตมหาวิทยาลัยมีงบประมาณไมเพียงพอ  และนักวิจัยยังมีจํานวนไม
มากจึงอยากใหกําหนดกลยุทธการวิจัยในสวนที่สามารถทําไดจริง ๆ..........”  

(สมใจ  ภูมิพันธุ, 10  สิงหาคม  2552) 
 

“..........ผมอยากใหนักวิจัยเขียนแผนการดําเนินงานและแผนกลยุทธของตนเองใน
การปฏิบัติงานเพื่อการนําแผนไปปฏิบัติไดจริง  และอยากใหกําหนดกลยุทธโดยคํานึงดูจาก
สภาพแวดลอมภายใน  ภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองมีการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย 
(SWOT)     เพื่อมากําหนดกลยุทธในการทําวิจัยจะตองใหแผนกลยุทธสามารนําไปสูการ
ปฏิบัติจริงได..........” 

(วันชัย  ริ้วไพบูลย, 10  สิงหาคม  2552) 
 

“.........การจัดหาทุนวิจัยนั้น สามารถหาทุนวิจัยจากภายนอกไดซึ่งมีหนวยงานตาง ๆ 
ที่สนับสนุนทุนการวิจัยจึงอยากใหอาจารยหรือนักวิจัยเขียนหัวขอวิจัยสงไปขอทุนจาก
หนวยงานตาง ๆ เพื่อทําวิจัย..........” 

(วีระ  วุฒิจํานงค, 10  สิงหาคม  2552) 
 

“..........การปรับเปลี่ยนองคกร  โครงสรางการวิจัย  ในระดับ คณะ และวิทยาลัยนั้น  
ขอใหปรับเปลี่ยนเปนระดับมหาวิทยาลัยกอน   สวนในระดับคณะฯ และวิทยาลัยนั้นให
สถาบันวิจัยเปนหนวยงานดูแลการดําเนินงานวิจัย.........” 

(เฉลย  ภูมิพันธุ, , 10  สิงหาคม  2552) 
 



3.  ผลการประชุมสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ 
 

ผูวิจัยไดขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย  ทําการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําขอเสนอเชิง 
นโยบาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  จากตัวแทนผูบริหาร คณาจารยและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน  18  คน  
ซึ่งไมใชกลุมเดียวกันกับการสนทนากลุมเปาหมายในขั้นตอนที่ 2 ของการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย (รายนาม
ปรากฏในภาคผนวก ก )   การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในครั้งนี้  ดําเนินการในวันที่  14  สงิหาคม พ.ศ. 2552       
ณ  หองประชุมศาสตราจารย ดร ปรีดี  เกษมทรัพย  อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด  โดยนํารางขอเสนอเชิงนโยบายและขอเสนอแนะจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิ  และขอเสนอแนะจาก   
การสนทนากลุมเปาหมาย  มาประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดมีสวนรวมในการ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในครั้งนี้  ตามหลักการของ Majchrzak (1984)  โดยคํานึงถึง  โอกาสในการปฏิบัติในแง
ความเปนไปได (feasible) การยอมรับ (acceptable)  ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการไดปรับปรุงแกไขขอเสนอเชิงนโยบาย
ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ   และขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมเปาหมาย  รวมทั้งผูเขารวมประชุม         
เชิงปฏิบัติการไดปรับถอยคํา  สํานวน  และขอเสนอใหสมบูรณยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
 3.1  วิสัยทัศน มีขอเสนอแนะใหแกไขขอความ  จาก  “มุงมั่นที่จะสงเสริม”  เปน  “มุงสงเสริม”  
เนื่องจากใชคําที่ฟุมเฟอย  ผลจากการตัดคําออกไมทําใหความหมายเปลี่ยน  สวนอื่นใหคงไวเชนเดิมเนื่องจากมี
ความครอบคลุมสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 3.2  พันธกิจ  มีขอเสนอแนะใหเพิ่มคําวา  “สรางเสริม”  ในขอที่ 4  เปนสนับสนุน  สรางเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรการวิจัย  และใหตัดขอ 6  ออก  เนื่องจากเปนเพียงกิจกรรมหนึ่งใหนําไปเปน
สวนยอยของขอที่ 5 
 3.3  วัตถุประสงค  มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงวัตถุประสงคขอที่ 1 ควรเพิ่มนโยบายใหสอดคลอง    
กับนโยบายและยุทธศาสตรจังหวัด  และวัตถุประสงคขอที่ 3 แกไขเปน   เพื่อเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถดาน
การวิจัย โดยการสงเสริมสรางกลุมวิจัย  สรรหา  พัฒนาคุณลักษณะของนักวิจัย สมรรถภาพการวิจัย  ทักษะ      
เจตคติของบุคลากรทางการวิจัยและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
 3.4  ยุทธศาสตร  ไมมีขอความตองปรับปรุงแกไข 
 3.5  เปาประสงคและกลยุทธการวิจัย  มีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
  3.5.1  เปาประสงคที่  1  ไมมีขอความตองปรับปรุงแกไข 
  3.5.2  เปาประสงคที่  2  ไมมีขอความตองปรับปรุงแกไข 
  3.5.3  เปาประสงคที่  3  มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขคําวา  ทัศนคติ   เปน  เจตคติ และให
เรียงลําดับ  กลยุทธใหม  ดังนี้ 1)  สรางระบบการบริหารงานบุคลากรการวิจัยอยางมีคุณภาพ  2)  การพัฒนา
สงเสริมคานิยมและเจตคติในการทําวิจัยของอาจารย  3)  พัฒนาอาจารยนักวิจัยรุนใหม 
  3.5.4  เปาประสงคที่  4  ไมมีขอความตองปรับปรุงแกไข 
  3.5.5  เปาประสงคที่  5  มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขเปน  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ
การวิจัย  โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน  การวิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลงานวิจัยและสนับสนุน
การนําผลงานวิจัยไปเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน  



  3.6  กลยุทธ  มาตรการ มีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
  3.6.1  กลยุทธที่ 1  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 

  มาตรการที่ 1  ปรับปรุงแกไขเปน  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร และ  กลยุทธแผนการดําเนินงานบริหารงานวิจัย 

มาตรการที่ 2  ปรับปรุงแกไขเปน มีการเสนอนโยบาย ดานการวิจัยตอ 
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ/เสนอแนะ  เพื่อใหเกิดความเขมแข็งดานการวิจัย 
  3.6.2  กลยุทธที่ 2  มีการแกไขมาตรการ  ดังนี้ 
   มาตรการที่ 1  ปรับปรุงแกไขเปน  สนับสนุนการทําวิจัยในทุกประเภททั้งดาน
วิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร โดยใหความสําคัญและสนับสนุนการทําวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) กับการ
วิจัยประยุกต (Applied research)  การวิจัยและพัฒนา (Research  and Development) 
   มาตรการที่ 10  ปรับปรุงแกไขเปน  สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม อนุรักษ 
พัฒนาคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณของชาติ 

มาตรการที่ 11  ปรับปรุงแกไขเปน สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาอยางเต็มความสามารถ 

มาตรการที่ 12 ปรับปรุงแกไขเปน  สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู 
เกี่ยวกับขาวหอมมะลิ  เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น 
  3.6.3  กลยุทธที่ 3  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 
   มาตรการที่ 3  ปรับปรุงแกไขเปน  จัดทําแผนเรงรัดพัฒนาและคนหาศักยภาพเดน
ของสาขาวิชา โดยกําหนดใหสาขาวิชาเปนผูกําหนดความตองการ  กําหนดแผนการพัฒนาสาขาวิชาที่มีเปาหมาย
ระยะสั้นและระยะยาว  กําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานที่ประกอบดวยแผนพัฒนาวิชาการ  แผนพัฒนาการ
วิจัยและแผนพัฒนาบุคลากรการวิจัย 
  3.6.4  กลยุทธที่ 4  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 

มาตรการที่ 2 ปรับปรุงแกไขเปน  จัดองคกรการวิจัยเปนองคกรที่มีรูปแบบยืดหยุน  
ตามสภาพปญหาและสถานการณ 

มีการเพิ่มเติมมาตรการอีก 1 ขอ คือ  มอบอํานาจการบริหารองคกรการวิจัยใหกับ 
คณะ วิทยาลัย เขาบริหารจัดการงานวิจัยในคณะของตนเอง  
   3.6.5  กลยุทธที่ 5  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 
   มาตรการที่  3 กับมาตรการที่  6 ควรรวมกัน  และเพิ่ม มีนโยบายประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับนักวิจัยและระดับองคกรการวิจัย 
  3.6.6  กลยุทธที่ 6  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 

มาตรการที่ 5  ควรตัดออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิต 
บัณฑิตและการใหบริการวิชาการ อาจารยควรเนนงานสอน  และบริการวิชาการมากกวาเพียงใหวิจัยเปนสวนหนึ่ง
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเทานั้น 
  3.6.7  กลยุทธที่ 7  ไมมีการปรับปรุงแกไขมาตรการ   



3.6.8  กลยุทธที่ 8  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 
มาตรการที่ 2  ปรับปรุงแกไขเปน  กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก  การจาง 

  การตอสัญญาจางเพื่อคัดเลือกคนที่มีความสามารถ ความรู เขามาเปนอาจารยในระดับสาขาวิชา 
มาตรการที่ 5  ปรับปรุงแกไขเปน  สรางเพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัย โดยจัดระบบ 

คาตอบแทนนักวิจัยใหสูงขึ้น ตามความสามารถของนักวิจัย 
3.6.9  กลยุทธที่ 9  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 

มีการเพิ่มมาตรการอีก 1 ขอ  คือ   จัดสรรทุนวิจัยลงไปสูคณะ เพื่อบริหารจัดการ 
ภายในเอง แตรายงานผลใหหนวยงานวิจัยกลางทราบทุก ๆ เดือน 

3.6.10  กลยุทธที่ 10  ไมมีการปรับปรุงแกไขมาตรการ   
3.6.11  กลยุทธที่ 11  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 
3.6.12  กลยุทธที่ 12  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 

มาตรการที่ 3 ปรับปรุงแกไขเปน  พัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูงราคา 
ประหยัด เพื่อคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการของนักวิจัย 

3.6.13  กลยุทธที่ 13  มีการปรับปรุงแกไขมาตรการ  ดังนี้ 
มาตรการที่ 3 ปรับปรุงแกไขเปน  สงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยทําวิจัยในสาขาที่ 

นักวิจัยถนัดและตอเนื่อง และไมควรทําวิจัยหลากหลายโครงการในเวลาเดียวกัน 
มาตรการที่ 4 ปรับปรุงแกไขเปน   กําหนดกระบวนการพิจารณาทุนสนับสนุน 

การวิจัยโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ  และเปนผูมีเจตคติในการสงเสริมการวิจัย
มากกวาการควบคุม 

มาตรการที่ 10 ปรับปรุงแกไขเปน  ปรับปรุงขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการวิจัย 
การรับทุนวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ 

3.6.14  กลยุทธที่ 14  ไมมีการปรับปรุงแกไขมาตรการ 
3.6.15  กลยุทธที่ 15  ไมมีการปรับปรุงแกไขมาตรการ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 
ผลจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โดยนํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ตามผลการวิจัยในระยะที่ 1  ขอเสนอแนะจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิ  และ
ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมเปาหมาย  มาประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดมี
สวนรวมในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในครั้งนี้  ตามหลักการของ Majchrzak (1984)  โดยคํานึงถึง  โอกาสใน
การปฏิบัติในแงความเปนไปได (feasible) การยอมรับ (acceptable)  ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการไดปรับปรุงแกไข
ขอเสนอเชิงนโยบายตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ   และขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมเปาหมาย  รวมทั้ง
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดปรับถอยคํา  สํานวน  และขอเสนอใหสมบูรณยิ่งขึ้น  ไดขอเสนอแนะตางๆที่
ควรปรับปรุงแกไข  ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะดังกลาวไปจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของการวิจัย  รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

4.1  วิสัยทัศน (Vision) 
        มุงสงเสริม  สนับสนุนการสรางและพัฒนาองคความรูรวมกับภาคีเครือขายภายใตระบบบริหาร

จัดการคุณภาพการวิจัย  นํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  กอเกิดภูมิปญญา  พัฒนาทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน 
 

4.2  พันธกิจ  (Mission) 
       1  กําหนดนโยบาย  แนวทางและทิศทางการวิจัย  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย               

นโยบายและยุทธศาสตรจังหวัด  กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
       2 วิเคราะหและกําหนดโครงสรางองคกรการวิจัย 
       3  สรางเสริมและเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรการวิจัย   
       4  สนับสนุน  สรางเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย 
       5  พัฒนาระบบบริหารและจัดการคุณภาพงานวิจัย   

 

4.3  วัตถุประสงค (Objective) 
       1  เพื่อกําหนดนโยบาย  แนวทางและทิศทางการวิจัย  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย       

นโยบายและยุทธศาสตรจังหวัด  กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
       2  เพื่อวิเคราะหและกําหนดโครงสรางองคกรการวิจัย  อันจะสงผลใหเกิดความคลองตัวในการ

บริหารจัดการงานวิจัย 
       3  เพื่อเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย โดยการสงเสริมสรางกลุมวิจัย  การสรรหา  

พัฒนาคุณลักษณะของนักวิจัย สมรรถภาพการวิจัย  ทักษะ  เจตคติของบุคลากรทางการวิจัยและรักษานักวิจัยที่มี
คุณภาพสูง 

       4  สนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยและสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ตลอดจนพัฒนาไปใชประโยชนเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย 

       5  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย  โดยการแสวงหาแหลงทุนการวิจัย            
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพื่อใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไปอยางมีเอกภาพและตอเนื่อง 



       6  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย  โดยพัฒนามาตรฐานและความพรอมดานเครื่องมือ  วัสดุ
อุปกรณ  สถานที่  แหลงคนควาขอมูล   เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาและ
บริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย  เพื่อการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการที่สะดวก  รวดเร็ว  ทันสมัย   
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

       7  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดการคุณภาพงานวิจัย  โดยการกํากับ  ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการวิจัย 

       8  เพื่อจัดการความรูดานการวิจัย   ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูจากผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสูสาธารณชนดวยสื่อทุกรูปแบบ  รวมทั้งประสานการถายทอดและขยายผลงานเพื่อใชประโยชน
อยางกวางขวาง 
 

4.4  ยุทธศาสตร 
        เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงค  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน  5  ยุทธศาสตร  ดังนี้คือ 
 

       ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางศักยภาพและความสามารถดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย 
เปาประสงคท่ี 1  พัฒนานโยบายและวางแผนการวิจัย  เพื่อกําหนดแนวทางและทิศทางการวิจัย   

สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 
กลยุทธท่ี 1  จัดทํานโยบายและแผนการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และ  กลยุทธแผนการดําเนินงานบริหาร 

งานวิจัย 
2  มีการเสนอนโยบาย ดานการวิจัยตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ/เสนอแนะ  เพื่อให 

เกิดความเขมแข็งดานการวิจัย 
3  กําหนดนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนและสอดคลองกับ 

นโยบายการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายการวิจัยของชาติ 
4  กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  
5  จัดทําแผนแมบทการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ควรจัดทําแผนวิจัยทั้งระยะสั้นและ 

ระยะยาว  เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยที่มีเอกภาพ 
6  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนตอการเปลี่ยนแปลง 

ไดเทาทันสถานการณ และมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน 
7  เช่ือมโยงเปาหมาย ตัวช้ีวัด เขากับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ   

วิทยาลัยจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดดานการวิจัยใหสอดคลองกับเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 



8  ศึกษาวิจัยองคกรและประเด็นจําเปนเรงดวนเพื่อทบทวนหรือพิจารณาศักยภาพของ 
มหาวิทยาลัยวามีความเปนเลิศหรือเช่ียวชาญดานใดประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย   

กลไกสูการปฏิบัติ 
1  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนการดําเนินงาน 

ดานการวิจัย 
2  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหนโยบายการวิจัยของชาติ  นโยบายการวิจัยของสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการวิจัยรวมกัน 
  4  เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการวิจัย 
  5  จัดประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบายการวิจัยเพื่อถายทอดสูการปฏิบัติ 

กลไกการประเมินผล 
1  มีการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
  2  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนด 

 3  มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปนคณะกรรมการจัดทาํนโยบาย  แผนกลยุทธและ 
แผนการวิจัย 
  4  มีผลการปฏิบัติงานตามแผนการวิจัยที่กําหนด 

 5  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ 
บูรณาการระหวางการวิจัยกับภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย 

 

        กลยุทธท่ี 2  สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย  
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  สนับสนุนการทําวิจัยในทุกประเภททั้งดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร โดยให 

ความสําคัญและสนับสนุนการทําวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) กับการวิจัยประยุกต (Applied research)  การวิจัย
และพัฒนา (Research and  Development)  

2  สงเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-beased Research)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 
ชุมชนและทองถิ่น 

3  สงเสริมการวิจัยที่เปนความตองการของประเทศในลักษณะมุงเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัย 
มีศักยภาพ 

4  สงเสริมและดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยเนนการวิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  เพื่อช้ีนําสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม  
วิถีชีวิตและภูมิปญญาของสังคมไทย 
 



5  สงเสริมการสรางฐานความรูที่มีคุณคาเพื่อพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมตอการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

6  สงเสริมใหภาคเอกชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในงานวิจัย 
7  สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และสรางระบบเครือขายการวิจัยกับหนวยงาน 

ที่มีความชํานาญทางการวิจัย  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
8  สงเสริมการวิจัยเพื่อการสรางองคความรูใหมและนวัตกรรมทางดานสังคมศาสตรและ 

วิทยาศาสตร 
9  สงเสริมการวิจัยในลักษณะบูรณาการ  เพื่อสรางสมรรถนะในการแขงขันตอบสนองตอ 

ความตองการของสังคมและพัฒนาประเทศ 
10  สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม อนุรักษ พัฒนาคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและ 

เอกลักษณของชาติ 
11  สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาอยางเต็มความสามารถ 
12  สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับขาวหอมมะลิ  เพื่อสราง 

ความเขมแขง็ของทองถิ่น 
กลไกสูการปฏิบัติ 

  1  คณะ  วิทยาลัยและสถาบันมีการจัดทําแนวทางและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน 
 2  ประสานงานกับภาครัฐอื่น  ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมารวมเปนเครือขายการวิจัย 

กับมหาวิทยาลัย 
  3  จัดประชุมรวมกับชุมชนและทองถิ่นเพื่อวางแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  4  สรางฐานความรูที่มีคุณคา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการวิจัย 

กลไกการประเมินผล 
  1  มีการกําหนดแนวทางและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนปฏิบัติได  และมีแผนงานรองรับ 

2  มีการกําหนดความตองการของมหาวิทยาลัย 
3  มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของคณะ  วิทยาลัยและสถาบัน 
4  มีระบบและกลไกที่กําหนดใหภาครัฐอื่น  ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมารวมมือ 

ในการทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธท่ี  3  พัฒนาสาขาวิชาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  จัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัยเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพในเทคนิคเฉพาะตางๆ  

ตามสาขาวิชา  โดยมีนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษในเทคนิคเฉพาะทางรวมกลุมทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  
2  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัย  โดยรวบรวมผูเช่ียวชาญในการระดมความคิด   

และรวบรวมนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาเพื่อปฏิบัติภารกิจการวิจัยในระยะสั้น  เพื่อมุงเปาการวิจัยเพื่อสูความเปน
เลิศ 

3  จัดทําแผนเรงรัดพัฒนาและคนหาศักยภาพเดนของสาขาวิชา โดยกําหนดใหสาขาวิชาเปนผู 
กําหนดความตองการ  กําหนดแผนการพัฒนาสาขาวิชาที่มีเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว  กําหนดกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานที่ประกอบดวยแผนพัฒนาวิชาการ  แผนพัฒนาการวิจัยและแผนพัฒนาบุคลากรการวิจัย 

4  จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน 
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

5  ผลักดันใหต้ังศูนยวิจัยระดับคณะและวิทยาลัยเพื่อรวมกลุมนักวิจัยแสดงความเขมแข็ง     
ทางวิจัยและความเปนเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชนศูนยวิจัยกฎหมาย  ศูนยวิจัยนวัตกรรม
การเรียนการสอน  เพื่อรองรับการพัฒนาวิชาที่ผนวกการวิจัย  การเรียนการสอนและการบริการวิชาการไวดวยกัน 

6  ใหมีการปรับโครงสรางระบบวิจัยใหสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง  โดยมีการจัด 
โครงสรางความสัมพันธ  ตลอดจนบทบาทหนาที่หนวยงานทั้งระดับนโยบาย  ระดับบริหารจัดการวิจัยและระดับ
ปฏิบัติใหสอดคลองกันอยางมีเอกภาพ 

กลไกสูการปฏิบัติ 
  1  จัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย 
  2  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัยเพื่อมุงเปาการวิจัยสูความเปนเลิศ 
  3  จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  4  คนหาศักยภาพเดนของสาขาวิชา เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาสาขาสูความเปนเลิศ 

กลไกการประเมินผล 
  1  มีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย และมีนักวิจัยที่มีความสามารถสูงรวมกลุม
ทํางานวิจัย 
  2  มีคณะทํางานปฏิบัติภารกิจการวิจัย  ที่เปนผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวน
รวมทุกหนวยปฏิบัติการวิจัย 
  3  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย 

 4  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย เพื่อพัฒนาและผลักดัน 
สูความเปนเลิศในสาขาวิชา 
 

 



ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการจัดองคกรการวิจัย 
เปาประสงคท่ี 2  สงเสริมการจัดองคกรการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและสรางระบบบริหารองคกร          

การวิจัยอยางมีคุณภาพ 
        กลยุทธท่ี  4  สงเสริมการจัดองคกรการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 
การประเมินผล  ดังนี้ 

มาตรการ 
1  ปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรการวิจัยตามสภาพปญหาและสถานการณทั้งหนวยงาน 

สนับสนุนการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และวิทยาลัย 
2  จัดองคกรการวิจัยเปนองคกรที่มีรูปแบบยืดหยุนตามสภาพปญหาและสถานการณ 
3  จัดองคกรการวิจัยตามนโยบายแตละหนวยงานวาตองการใหหนวยงานวิจัยตอบสนองใน 

ดานใด 
4  จัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
5  จัดรูปองคกรการบริหารงานวิจัยในลักษณะผสมผสานรูปแบบนวัตกรรมกับรูปเครือขาย 

เขาดวยกัน 
6  ใหมีหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลดานการวิจัย  และความกาวหนา 

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก 
7  มีคณะกรรมการเสนอแนะการปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยให 

เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
8  มอบอํานาจการบริหารองคกรการวิจัยใหกับคณะ วิทยาลัย เขาบริหารจัดการงานวิจัยใน 

คณะของตนเอง 
กลไกสูการปฏิบัติ 
1  สถาบันวิจัยและพัฒนา  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหบทบาท  หนาที่และภาระงาน 

ดานการวิจัย 
2  จัดตั้งหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัย 
3  จัดประชุมคณะทํางานเพื่อเสนอแนะปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารในองคกรการวิจัย 
4  ใหคณะ  วิทยาลัยและสถาบันจัดโครงสรางองคกรการวิจัยภายในเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย 
กลไกการประเมินผล 
1  ผลการวิเคราะหบทบาท  หนาที่และภาระงานดานการวิจัยของคณะ  วิทยาลัย และสถาบัน 
2  โครงการจัดตั้งองคกรการวิจัยในระดับคณะ  วิทยาลัยและสถาบัน 
3  รายงานผลการดําเนินงานขององคกรการวิจัย 

        กลยุทธท่ี 5  สรางระบบบริหารองคกรการวิจัยอยางมีคุณภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 



มาตรการ 
1  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน มีวิธีการสื่อสารที่ดีในการ 

ถายทอดวิสัยทัศนและขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรการวิจัย  
2  ผลักดันบุคลากรการวิจัยใหทํางานบรรลุตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งมีการ 

กระจายอํานาจใหบุคลากรในระดับตางๆสามารถตัดสินใจอยางเหมาะสม 
3  มีนโยบายประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง 

ในระดับนักวิจัยและระดับองคกรการวิจัย 
4  ทบทวน  วิเคราะห ขอมูลผลการดําเนินการจากทุกดานขององคกรการวิจัยและเปรียบเทียบ 

การทํางานกับหนวยงานอื่น 
5  กําหนดวิธีปฏิบัติงาน  เปาหมายและมองเห็นถึงอุปสรรคตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อให 

องคกรมีการดําเนินการอยางมีจริยธรรม 
6  เก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อใชในการวิเคราะหแกไขปญหา  

การตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสรางนวัตกรรม 
7  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศพรอมใชงานและเขาถึงไดงาย  
8  พัฒนาระบบการรวบรวม และถายทอดความรูจากการวิจัยของบุคลากร การแสวงหาและ 

แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ  
9  ความรวมมือทางการวิจัยระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย 
10 สงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรมการวิจัยในองคกรที่มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน 
กลไกสูการปฏิบัติ 
1  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรการวิจัย 

  2  มีการกําหนดการประชุมเพื่อกําหนดบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายแนวทางการปฏิบัติ 
  3  จัดทําแผนรองรับสภาวะการตางๆอยางชัดเจน 
  4  มีการวิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุกมุมมอง 
  กลไกการประเมินผล 

1  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรการวิจัย  โดยผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่ 
รับผิดชอบพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการ 

2  มีการวิเคราะหบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
3  แผนการบริหารองคกรการวิจัย 
4  เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 
5  แผนปฏิบัติการประจําป 
6  สรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารบุคลากรการวิจัย 
เปาประสงคท่ี 3  สรางระบบบริหารงานบุคลากรการวิจัยอยางมีคุณภาพเพื่อสงเสริมและพัฒนาคานิยม  

เจตคติ  วัฒนธรรมการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย  
  กลยุทธท่ี 6 การพัฒนาสงเสริมคานิยม  เจตคติและวัฒนธรรมในการทําวิจัยของอาจารย 

เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 
การประเมินผล  ดังนี้ 

มาตรการ 
1  กําหนดงานวิจัยเปนภาระงานสูงเทากับงานสอนเพื่อใหเห็นความสําคัญของการวิจัย 
2  กําหนดใหอาจารยนําวิธีการวิจัยเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา 

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
3  สงเสริมและพัฒนาอาจารยหรือนักวิจัย  โดยจัดทําแผนพัฒนาอาจารยหรือนักวิจัยอยาง 

ครบวงจร  ต้ังแตนักวิจัยรุนใหมและ นักวิจัยรุนกลาง 
4  มีแผนการพัฒนานักวิจัยแตละกลุมสาขาที่แตกตางกัน 
5  มีวิธีในการสรางบรรยากาศการทํางาน และผลักดันบุคลากรใหทํางานบรรลุตามภารกิจที่ 

ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรในระดับตางๆ สามารถตัดสินใจอยางเหมาะสม  
6  จัดใหมีเวลาเพ่ือดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องเปนชวงระยะเวลาเฉพาะเชนเดียวกับ 

มหาวิทยาลัยและถือวาเวลาที่ใชเพื่อการวิจัยเปนภาระงานในการปฏิบัติหนาที่ดวย (Workload) 
7  สรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการชื่นชมผลงานระหวางนักวิจัย โดยแสดงออกถึงการยอมรับใน 

ความสําเร็จในงานวิจัย  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนกําลังใจแกอาจารยผูทําวิจัย  และสรางคานิยมพื้นฐาน
ของการยอมรับนักวิจัย 

8  สรางระบบการชวยเหลือแบบกัลยาณมิตร  มีการประสานงานระหวางผูทํางานวิจัยในสาขา 
เดียวกัน  เพื่อไดแลกเปลี่ยนความรู  และวิธีการวิจัย  ตลอดจนผลที่ไดจากการวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพการสราง
เครือขายการวิจัย  และสงเสริมสนับสนุนใหหัวหนาทีมวิจัยและนักวิจัยมาจากตางสาขาวิชา 

9  สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทําวิจัยเพื่อสรางความตื่นตัวดานการวิจัย  พัฒนา 
สาขาวิชา  หรือคณะ  วิทยาลัยเปน center of excellence  

กลไกสูการปฏิบัติ 
1  กําหนดใหมีหลักสูตรทุกหลักสูตรมีรายวิชาวิจัยการศึกษาและอาจารยนําวิธีการวิจัยเขาสู 

กระบวนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
2  สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับกลุมบรหิารงานบุคคล จัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู 

ความสามารถของนักวิจัย 
3  จัดประชุมช้ีแจงนโยบาย  ทิศทางการวิจัยเพื่อสรางความเขาใจและรับทราบคานิยมรวมกัน 

ทั้งมหาวิทยาลัย 
 
 



4  จัดทําสัญญากับอาจารยต้ังแตกระบวนการรับเขาใหม  โดยพิจารณาถึงความสามารถดาน 
การวิจัยและทัศนคติในการทําวิจัย 
  5  สรางระบบจูงใจเพื่อสงเสริมคานิยมในการทําวิจัยของอาจารย 

กลไกการประเมินผล 
1  หลักเกณฑการกําหนดภาระงานของอาจารย 
2  จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาวิจัยการศึกษาหรือการวิจัยในแตละสาขาวิชา 
3  เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 
4  รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 
5  สัญญาการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย 

 

        กลยุทธท่ี 7  พัฒนาอาจารยนักวิจัยรุนใหม 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดริเริ่มทําวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพื่อ 

ดําเนินการวิจัย 
  2  จัดใหมีระบบพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหม 
  3  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดเขารวมโครงการวิจัยกับหัวหนาโครงการที่มีความสามารถสูง 

 4  จัดอบรมแกนักวิจัยรุนใหมใหมีความรูดานวิจัยทั่วไป  สถิติ  การเลือกหัวขอวิจัยการเขียน 
เคาโครง การวิจัย  การของบประมาณจากแหลงทุนภายนอก หรือสงเสริมใหเขารับการอบรมความรูจากหนวยงาน
ภายนอกมากยิ่งขึ้น 

5  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมทําการวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
6  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมรวมเวทีสัมมนาวิชาการหรือเขารวมเครือขายนักวิจัยกับสถาบัน 

ภายนอก ทั้งในและตางประเทศมากขึ้น 
7  บมเพาะนักวิจัยรุนใหมเพื่อปอนสูวงการวิจัยอยางตอเนื่องและกลายเปนวัฒนธรรมหนึ่งของ 

มหาวิทยาลัย 
8  ใหทุนอาจารยใหมทําวิจัยเพื่อตองการพัฒนาฝมือสูการเปนนักวิจัยระดับสูง  โดยใหทํางาน 

รวมกับนักวิจัยอาวุโส 
9  จัดระบบใหคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญดานการวิจัย เลือกนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญการวิจัย 

แตละเรื่องมาเปนหัวหนาทีมวิจัย 
   
 
 
 
 



กลไกสูการปฏิบัติ 
1  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาอาจารยที่เขามาปฏิบัติหนาที่ใหมใหมีความรู 

ดานการวิจัย 
2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยแกนักวิจัยรุนใหมอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3  มหาวิทยาลัยจัดพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยรุนใหม 
4  สนับสนุนใหอาจารยที่จบปริญญาเอกใหม ไดเสนอเคาโครงเพื่อทําวิจัยและกําหนดให 

ภายใน 2 ปหลังจากสําเร็จการศึกษา  ตองเสนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
5  จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยรุนใหม 
6  เชิญชวนใหนักวิจัยรุนใหมเขารวมเวทีสัมมนาทางวิชาการ 

  กลไกการประเมินผล 
1  แผนพัฒนาบุคลากร 
2  รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 
3  จํานวนครั้งที่อาจารยหรือนักวิจัยเขารวมเวทีสัมมนาทางวิชาการ 
4  ฐานขอมูลบุคลากร 
5  จํานวนครั้งที่เขารับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญดานการวิจัย 
 

         กลยุทธท่ี 8  สรางระบบการบริหารงานบุคลากรวิจัยอยางมีคุณภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 

1  สนับสนุนใหมีระบบการบริหารจัดการบุคลากรการวิจัยในลักษณะกําหนดภาระ 
งานรวมระหวางหนวยงาน  เพื่อเปนปจจัยในการขับเคลื่อนทิศทางการวิจัย  บูรณาการแลกเปลี่ยนความรู  ทักษะ
ปฏิบัติตลอดจนปจจัยสนับสนุนตางๆอยางมีประสิทธิภาพ 

2  กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก  การจาง  การตอสัญญาจางเพื่อคัดเลือกคน 
ที่มีความรู ความสามารถเขามาเปนอาจารยในระดับสาขาวิชา 

3  สรางและสงเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพใหเพิ่มมากขึ้น  และใหการอุดหนุนทุนการ 
วิจัยเพื่อใหผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

4  สงเสริมใหนักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 

5  สรางเสริมแรงจูงใจในการทําวิจัย  โดยจัดระบบคาตอบแทนนักวิจัยใหสูงขึ้น   
ตามความสามารถของนักวิจัย 

6  จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  ฐานขอมูลผลงานวิจัย เพื่อ 
ประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูดานการวิจัยสูสาธารณชน 
 
 



  กลไกสูการปฏิบัติ 
  1  มหาวิทยาลัยประกาศเกณฑภาระงานของอาจารย 
  2  จัดทําหลักเกณฑการสรรหา  การคัดเลือก  การจาง  การตอสัญญาสําหรับอาจารยและ
นักวิจัย 
  3  ประกาศจรรยาบรรณนักวิจัยใหทราบโดยทั่วกัน 
  4  จัดทําหลักเกณฑคาตอบแทนนักวิจัย 
  5  จัดใหมีระบบที่ปรึกษานักวิจัย 
  กลไกการประเมินผล  
  1  หลักเกณฑกําหนดภาระงานของอาจารย 
  2  จํานวนประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับที่ผาการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลัย 
  3  ประสิทธิภาพของฐานขอมูลนักวิจัย 
  4  ประกาศจรรยาบรรณนักวิจัย 
  5  รายงานประจําป 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย 
เปาประสงคท่ี  4   พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรการวิจัย  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดสรร

ทุนวิจัย  การใชจายเงินทุนวิจัย  การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงคนควาขอมูลใหทันมัย  พรอมใช 
         กลยุทธท่ี  9   พัฒนาระบบการจัดสรรทุนวิจัย 

เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 
การประเมินผล  ดังนี้ 

มาตรการ  
1  จัดสรรทุนแกโครงการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยของ 

มหาวิทยาลัย 
2  จัดสรรทุนใหเหมาะสมกับคุณภาพของงานวิจัย  ทําใหเกิดการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   

ทุนวิจัยตองมีคาตอบแทนนักวิจัย  และผูชวยวิจัยเพื่อเปนสิ่งจูงใจและสรางอาชีพนักวิจัย 
3  จัดสรรทุนโดยใชระบบคุณธรรม  คือจัดสรรทุนใหตามคุณภาพและความสําคัญดานการ 

วิจัยของมหาวิทยาลัยและตองจัดสรรทุนใหเพียงพอกับกระบวนการหรือขั้นตอนการวิจัยเพื่อจะไดผลงานที่มี
คุณภาพ 

4  พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยตอเนื่องใหกับงานวิจัยที่มีความตอเนื่อง  เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่ 
สามารถนําไปแกปญหาสังคมในภาพรวมได 

5  จัดใหมีคณะกรรมการกองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนินโครงการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยในแตละปตามทิศทางหรือแนวทางการวิจัยที่กําหนดและสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

 



6  จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มเติมสําหรับนักวิจัยที่สามารถพัฒนากลุมวิจัย  หนวยวิจัย  หรือจัดตั้ง 
ศูนยวิจัย  เฉพาะทาง  ซึ่งในแตละคณะอาจมีศูนยวิจัยมากกวา  1  ศูนย  โดยแตละศูนยสามารถขอ
งบประมาณไดทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  โดยมหาวิทยาลัยจะกําหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลงานของศูนยวิจัยทุกป 

7  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบการจัดสรรทุนดานการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
สม่ําเสมอ 

8 จัดสรรทุนใหอาจารยหรือนักวิจัยไดเขาอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานหรือรวมประชุมงาน 
วิชาการ  รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรู  
ประสบการณ  ทักษะดานการวิจัย 

9 จัดสรรทุนวิจัยลงไปสูคณะเพื่อบริหารจัดการภายในเองแตรายงานผลใหหนวยงานวิจัย 
กลางทราบทุก ๆ เดือน 

  กลไกสูการปฏิบัติ 
1  จัดทําประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมทุนวิจัย 
2  จัดทําประกาศหลักเกณฑการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย 
3  จัดทําประกาศวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
กลไกการประเมินผล 
1  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 
2  หลักเกณฑการจัดสรรทุนวิจัย 
3  จํานวนครั้งของการประชุมจัดสรรทุนวิจัยในรอบป 
4  รายงานผลการจัดสรรทุนวิจัย 

         

กลยุทธท่ี 10  สงเสริมความคลองตัวในดานการใชจายเงินทุนวิจัยเพื่อการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  ลดขั้นตอนเอกสาร  การเบิกจายเงินวิจัย  การใชจายเงินวิจัย  การทํารายงานการเงินในการ 

ทําวิจัย 
2  มีระบบและกลไกการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย  โดยคํานึงถึงความคุมคา และประสิทธิภาพ 
3  มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชจายเงินทุนวิจัยใหมีประสิทธิภาพอยาง

สม่ําเสมอ 
4  มีการจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินการวิจัยเรงดวนหรือเปน 

งานวิจัย  มุงเปาของมหาวิทยาลัย   
5  กําหนดหลักเกณฑและระบบในการใชจายเงินทุนวิจัย  โดยแตงตั้งคณะกรรมการพิจาณา  

ตรวจสอบการใชจายเงินทุนวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัย   ระดับคณะและวิทยาลัย 



6  การบริหารเงินในโครงการวิจัย  ควรมอบอํานาจการเบิกจายลงไปถึงระดับหนวยปฏิบัติให 
มากที่สุด  เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

กลไกสูการปฏิบัติ 
1  จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใชจายเงินทุนวิจัย 
2  ประสานใหเกิดความรวมมือในการเบิกจายเงินทุนวิจัย 
3  จัดทําหลักเกณฑและระบบการใชจายเงินทุนวิจัย 
4  มอบอํานาจการใชจายเงินวิจัยลงใหแกคณบดีหรือผูอาํนวยการวิทยาลัย 

  กลไกการประเมินผล 
1  มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายเงินทุนวิจัย 
2  รายงานการใชจายเงินอุดหนุนวิจัย 
3  รายงานประจําป 
4  คูมือการใชจายเงินทุนวิจัย 
5  รายงานผลการลดรอบการปฏิบัติราชการประจําป 
6  รอยละของการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยตอจํานวนเงินอุดหนุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให 

ในรอบป 
 

         กลยุทธท่ี  11  สงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  แสวงหาแหลงทุนโดยมีการระดมทุนวิจัย  เงินทุนวิจัยที่เปน Matching fund  กับแหลงทุน 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2  สรางเครือขายการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางทรัพยากร  

หองสมุด  ระบบสารสนเทศและเครือขายเพื่อใชทรัพยากรการวิจัยรวมกัน 
3  ประสานกับแหลงทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอสนับสนุนทรัพยากรการวิจัยทั้ง 

ที่เปนเงินทุนวิจัย  สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ  คนและเวลาการทําวิจัย 
4  เสริมสรางกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน  ภาคการใหบริการอยางกวางขวางและ 

หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาแหลงทุน โดยเสนอโครงการวิจัยที่มี Impact ตอผูใชผลงานวิจัย 
5  เพิ่มคุณภาพของผลิตภาพการวิจัยเพื่อใหตอบสนองและแกปญหาไดตรงตามความตองการ 

ของแหลงทุนวิจัย  ซึ่งสงผลตอการใหการสนับสนุนทรัพยากรการวิจัย 
6  จัดหาแหลงเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาเฉพาะกิจในเชิงประยุกต   

โดยใชการศึกษาวิจัยทางดานมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร 
7  กําหนดกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยตาม Performance based Research Funding 
 
 



กลไกสูการปฏิบัติ 
1  สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานและเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือดานการวิจัยทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 
2  ประสานกับแหลงทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนทรัพยากรการวิจัย 
3  มีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยที่มี Impact  ตอผูใชผลงานวิจัย 
4  วิเคราะหความตองการของแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 
กลไกการประเมินผล 
1  ผลการจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU)  และจํานวนเครือขายดานงานวิจัย 
2  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย 
3  จํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
4  จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยหรือนักวิจัยทั้งหมด 

 
กลยุทธท่ี 12  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและแหลงคนควาขอมูลเพื่อการวิจัย 

เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 
การประเมินผล  ดังนี้ 

มาตรการ 
1  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนยวิทยบริการ  

ศูนยสารสนเทศ  โดยจัดสรรทุนในเชิงโครงสราง  และปจจัยพ้ืนฐานใหเพียงพอตอความตองการในการ
พัฒนา 

2  ปฏิรูปศูนยวิทยบริการใหเปนหองสมุดอิเล็คทรอนิค  สามารถเชื่อมเครือขายหองสมุดทั่ว 
ประเทศและตางประเทศ  เพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสารและการเรียนรูรวมกน 

3  พัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูงราคาประหยัด เพื่อคนควาขอมูลไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ   ตามความตองการของนักวิจัย 

4  สรางเครือขายระบบฐานขอมูลเชิงรุกเพื่อนําเสนอขอมูลและเผยแพรผลงานวิจัย   
สูสาธารณชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

5  จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยในรูปอิเล็คทรอนิค เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลและเผยแพร 
ประชาสัมพันธความรูจากการวิจัยไปยังแหลงบริการวิชาการอื่นๆ 

6  จัดใหมีระบบการประสานงานระหวางคณะ  วิทยาลัยกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน 

7  มีการใชเทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการวจิัยเพื่อให 
เปนไปตามวัตถุประสงคหลักของกระบวนการวิจัย 

 
 
 



กลไกสูการปฏิบัติ 
1  เรงรัดใหศูนยคอมพิวเตอรพัฒนาจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการวิจัย 
2  เรงรัดใหวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ 
3  พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูและศึกษาคนควา 
4  ศูนยวิทยาบริการเรงพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร 

  กลไกการประเมินผล 
  1  จํานวนผูเขารับบริการฐานขอมูลการวิจัย 
  2  ความพึงพอใจของผูรับบริการฐานขอมูล  และแหลงคนควางานวิจัย 
  3  จํานวนครั้งที่นักวิจัยเขาใชบริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลการวิจัย 

4  ประสิทธิภาพของฐานขอมูลการวิจัยและแหลงศึกษาคนควาขอมูลการวิจัย 
5  จํานวนเครือขายฐานขอมูลการวิจัย 
6  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความพรอมในการใชงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารคุณภาพการวิจัย 
เปาประสงคท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการวิจัย  โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน          

การวิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลงานวิจัยและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน   
กลยุทธท่ี 13  สงเสริมการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการ

ประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  บริหารคณุภาพงานวิจัยทั้งกระบวนการตั้งแตเสนอโครงรางการวิจัยจนกระทั่ง 

การประเมินผลงานวิจัย รวมถึงการใหทุน  การติดตามและการรับรองผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพร โดยมี
มาตรการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ มีการกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพงานวิจัยที่ชัดเจน 

2  สรางระบบประกันคุณภาพงานวิจัยหรือนักวิจัยรวมทั้งดานคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณนักวิจัย 

3  สงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยทําวิจัยในสาขาที่นักวิจัยถนัดและตอเนื่อง และไมควรทําวิจัย 
หลากหลายโครงการในเวลาเดียวกัน 

4  กําหนดกระบวนการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวย 
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ  และเปนผูมีเจตคติในการสงเสริมการวิจัยมากกวาการควบคุม 

  5  กําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยในแนวทางเดียวกัน 
6  ประเมินผลงานวิจัยภายหลังจากที่ไดนําไปใชประโยชนไดในระยะหนึ่ง 
7  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมภายนอกทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาติ 
 
 



8  มีคณะกรรมการประเมินขอเสนองานวิจัย และตรวจสอบรายละเอียด โดยเฉพาะใหมี 
ความเช่ือมั่นวางานวิจัยที่เสนอจะสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการตามมาตรฐานที่กําหนดได และ
สามารถทําไดแลวเสร็จในกรอบเงื่อนเวลาของโครงการ 

9  จัดใหมีหนวยงานหรือคณะทํางานที่ทําหนาที่จัดการและดูแลผลงานวิจัยหรือทรัพยสิน 
ทางปญญาที่เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย 

10  ปรับปรุงขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการวิจัย  การรับทุนวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อยางเปนระบบ 

11  จัดทําหลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร 
 

กลยุทธท่ี  14  บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร
หรือนําไปใชประโยชน 

เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 
การประเมินผล  ดังนี้ 

มาตรการ 
1  พัฒนาระบบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย 

ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน เชน  การจัดทําวารสารวิชาการ  การประชุมทางวิชาการ
ในระดับชุมชน  ทองถิ่น ประเทศและนานาชาติ 

2  จัดทําระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยที่เช่ือถือได  และ 
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3  สรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4  สงเสริมผูมีความสามารถดานการเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัยภายในสถาบันอยางนอย 

ปละ  1 ครั้ง โดยจดัการประกวดผลงานวิจัย พรอมจัดรางวัลสําหรับผูทําวิจัยดีเดน 
5  สนับสนุนการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  ทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนการคุมครองสิทธ ิ

ของงานวิจัย  ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
6  จัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเปดเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

อันจะเปนการนําความรูจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือจากตางประเทศเขามาใชประโยชน   
7  สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติมากยิ่งขึ้น  ทั้งใน 

รูปแบบการตีพิมพผลงานวิจัยในฐานขอมูลระดับชาติหรือในระดับสากล  การเขารวมประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

กลไกสูการปฏิบัติ 
1  สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัย 
2  สถาบันวิจัยและพัฒนาสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัย 
3  มหาวิทยาลัยจัดเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลยัอยางนอยปละ 1 ครั้ง 



4  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย 
5  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยใหแกอาจารยและนักวิจัย 
กลไกการประเมินผล 
1  มีระบบและกลไกการพัฒนาวารสารทางวิชาการใหไดมาตรฐานตาม ก.พ.อ. กําหนด 
2  จํานวนเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัย 
3  จํานวนครั้งของการประชุมคณะทํางานรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรู 

จากงานวิจัย 
4  รอยละของอาจารยหรือนักวิจัยที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติตอ 

อาจารยประจําหรือนักวิจัยทั้งหมด 
5  รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรหรือทรัพยสิน 

ทางปญญา  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 

กลยุทธท่ี  15  สงเสริมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดผล  จึงกําหนดมาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไก 

การประเมินผล  ดังนี้ 
มาตรการ 
1  สรางระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
2  สงเสริมและสนับสนุนการสังเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย  เพื่อการสังเคราะห 

และกําหนดทิศทางการวิจัยใหมๆ 
3  กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการถายทอดองคความรูสูชุมชนรวมถึงการขยายผลเชิงพาณิชย 
4  ตรวจสอบ  วิเคราะห  ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน 
5  มีระบบประเมินโครงการวิจัยและมีกลไกการติดตามและประเมินผลการวิจัยอยางมี 

ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
6  กําหนดกลไกการประเมินและคัดสรรงานวิจัยที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอสังคม 
7  ประเมินและติดตามผลการดําเนินการวิจัยทุก 6 เดือนและมีการรายงานผลการดําเนินการ 

ดานการวิจัยตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 
8  พิจารณากลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัยอยางเปนระบบ  โดยกําหนด
เกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานวิจัยเทียบกับมาตรฐานสากล 
9  สงเสริมใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ 

  กลไกสูการปฏิบัติ 
1  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป  และแจงใหกับอาจารยและ

นักวิจัยไดทราบโดยทั่วกัน 
2  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหผลผลิตจากการวิจัย (research  productivity) ที่นําไปสูการ 

ประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณที่ใชทําการวิจัยและผลกระทบ (impact)  ที่คาดวาจะไดรับ 
3  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําหลักเกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานวิจัย 



กลไกการประเมินผล 
1  มีหลักเกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานวิจัย 
2  รายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก 
3  รายงานประจําปผลการดําเนินงานดานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  6 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 ในบทที่  6  นี้ ในสวนของการสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะผลการวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับดังนี้  คือ  วัตถุประสงค
การวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ   
 

1.  วัตถุประสงคการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําราง ตรวจสอบ และจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด     ทั้งสวนที่เปนวัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางของ
นโยบาย ในองคประกอบของปจจัยปอนเขา  กระบวนการ  และปจจัยปอนออก 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย   
การวิจัยในครั้งนี้ไดแบงการวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอ

เชิงนโยบาย  ระยะที่ 2  การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย  
ระยะท่ี 1   การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย  ดําเนินการวิจัย 3 วิธี  ดังนี้ 
  1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary  Research)   เพื่อศึกษาปจจัยดานนโยบายและแผนงาน

ระดับประเทศจากแหลงตาง ๆ  ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  แลว
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา  (content  analysis and synthesis) โดยยึดหลักความสอดคลอง
ของขอมูล 

2.  การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน (institutional  survey  study)   เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัย   
ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย  การบริหารงานวิจัยและขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด  

3.  การศึกษาพหุกรณี (Multi-case study) เพื่อศึกษากลยุทธการวิจัย  ทิศทางแนวนโยบาย 
การวิจัยและการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เปนกรณีศึกษาในประเทศ  จํานวน   4  แหง  และ      
ในตางประเทศ  จํานวน  2  แหง   

  ผลจากการศึกษาบริบทดวยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการศึกษาพหุกรณี 
ดังกลาวขางตน นํามาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทํารางขอเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) รวมกันระหวางผูวิจัย  
ผูเช่ียวชาญ และตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

ระยะท่ี 2   การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย    
         การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด  ดําเนินการวิจัย  2 วิธี  ดังนี้ 
 



2. การประชุมผูทรงคุณวุฒิ  
3. การสนทนากลุมเปาหมาย  
ผลการตรวจสอบดวยการประชุมผูทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุมเปาหมายดังกลาวขางตน 

นํามาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด  โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) รวมกันระหวางผูวิจัย  ผูเช่ียวชาญ และตัวแทนผู
มีสวนไดสวนเสีย 
 

3. สรุปผลการวิจัย   
 ผลจากการวิจัยไดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่มี
องคประกอบสองสวนคือ  องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของนโยบาย (Policy  objective)  และองคประกอบที่
เปนแนวทางของนโยบาย (Policy means)   ทั้งนี้องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของนโยบาย  ประกอบดวยการ
พิจารณาถึงทิศทางของมหาวิทยาลัย  อันไดแก  วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงค  สวนองคประกอบที่เปน
แนวทางของนโยบาย  ไดแก  ยุทธศาสตร   เปาประสงค   กลยุทธ   มาตรการ  กลไกการปฏิบัติ และกลไก        
การประเมินผล  ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  

วิสัยทัศน (Vision) “มุงสงเสริม  สนับสนุนการสรางและพัฒนาองคความรูรวมกับภาคีเครือขายภายใต
ระบบบริหารจัดการคุณภาพการวิจัย  นํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  กอเกิดภูมิปญญา  พัฒนาทองถิ่นและสังคม
อยางยั่งยืน” 
 

พันธกิจ  (Mission) 1)  กําหนดนโยบาย  แนวทางและทิศทางการวิจัย  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  นโยบายและยุทธศาสตรจังหวัด  กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา   นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย  
ของชาติ  2)  วิเคราะหและกําหนดโครงสรางองคกรการวิจัย  3)  สรางเสริมและเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรการวิจัย  4)  สนับสนุน  สรางเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย            
5)  พัฒนาระบบบริหารและจัดการคุณภาพงานวิจัย   
 

วัตถุประสงค (Objective)  1)  เพื่อกําหนดนโยบาย  แนวทางและทิศทางการวิจัย  ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  นโยบายและยุทธศาสตรจังหวัด  กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา  นโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ  2)  เพื่อวิเคราะหและกําหนดโครงสรางองคกรการวิจัย  อันจะสงผลใหเกิดความคลองตัวใน   
การบริหารจัดการงานวิจัย  3)  เพื่อเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย โดยการสงเสริมสรางกลุมวิจัย    
การสรรหา  พัฒนาคุณลักษณะของนักวิจัย สมรรถภาพการวิจัย  ทักษะ  เจตคติของบุคลากรทางการวิจัยและรักษา
นักวิจัยที่มีคุณภาพสูง  4)  สนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยและสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ        
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ตลอดจนพัฒนาไปใชประโยชนเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย          
5)  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย  โดยการแสวงหาแหลงทุนการวิจัย  ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไปอยางมีเอกภาพและตอเนื่อง  6)  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย  โดย
พัฒนามาตรฐานและความพรอมดานเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ  สถานที่  แหลงคนควาขอมูล   เทคโนโลยี



สารสนเทศและฐานขอมูลการวิจัย  ตลอดจนการพัฒนาและบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย  เพื่อ              
การใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการที่สะดวก  รวดเร็ว  ทันสมัย   ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย         
7)  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดการคุณภาพงานวิจัย  โดยการกํากับ  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย  
8)  เพื่อจัดการความรูดานการวิจัย   ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู
สาธารณชนดวยสื่อทุกรูปแบบ  รวมทั้งประสานการถายทอดและขยายผลงานเพื่อใชประโยชนอยางกวางขวาง 
 

ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประกอบดวย 5  ยุทธศาสตร  ดังนี้คือ  
ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางศักยภาพและความสามารถดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย   

ประกอบดวย   เปาประสงคที่  1  พัฒนานโยบายและวางแผนการวิจัย   เพื่อกําหนดแนวทางและทิศทางการวิจัย
สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตาม
เปาประสงคจึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1  จัดทํานโยบายและแผนการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  มีมาตรการดําเนินการ  ดังนี้  
1)   แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร และกลยุทธแผนการดําเนินงานบริหารงานวิจัย  
2)  มีการเสนอนโยบาย ดานการวิจัยตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหรือเสนอแนะ  เพื่อใหเกิด
ความเขมแข็งดาน  การวิจัย 3)  กําหนดนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
และสอดคลองกับนโยบาย     การวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายการวิจัย
ของชาติ  4)  กําหนดวิสัยทัศนและ     พันธกิจที่ชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ (LERT 
model)  5)  จัดทําแผนแมบทการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ควรจัดทําแผนวิจัยทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว  เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยที่มีเอกภาพ  6) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่มีความยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนตอการเปลี่ยนแปลงไดเทาทันสถานการณ และมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ
อยางชัดเจน  7)  เช่ือมโยงเปาหมาย ตัวช้ีวัด เขากับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะ  วิทยาลัยจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดดานการวิจัยใหสอดคลองกับเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจดาน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย  8)  ศึกษาวิจัยองคกรและประเด็นจําเปนเรงดวนเพื่อทบทวนหรือพิจารณา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยวามีความเปนเลิศหรือเช่ียวชาญดานใดประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย   มี
กลไกสู การปฏิบัติ  ดังนี้  1)  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และ
แผนการดําเนินงานดานการวิจัย  2)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหนโยบายการวิจัยของชาติ  นโยบาย
การวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  3)  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดาน
การวิจัยรวมกัน  4)  เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการวิจัย  
5)  จัดประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบายการวิจัยเพื่อถายทอดสูการปฏิบัติ  มีกลไกการประเมินผล  ดังนี้  1) มี
การจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  2)  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการวิจัยตามแผนที่
กําหนด  3)  มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปนคณะกรรมการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธและ
แผนการวิจัย  4) มีผลการปฏิบัติงานตามแผนการวิจัยที่กําหนด  5) มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการวิจัยกับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัย 



กลยุทธท่ี 2  สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย  มีมาตรการดําเนินการ  ดังนี้  1)  
สนับสนุนการทําวิจัยในทุกประเภททั้งดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร โดยใหความสําคัญและ
สนับสนุนการทําวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) กับการวิจัยประยุกต (Applied research)  การวิจัยและ
พัฒนา (Research and  Development)  2)  สงเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-beased Research)  เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถิ่น  3)  สงเสริมการวิจัยที่เปนความตองการของประเทศ
ในลักษณะมุงเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ  4)  สงเสริมและดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมกับชุมชน โดยเนนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  เพื่อช้ีนํา
สังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม  วิถีชีวิตและภูมิปญญาของสังคมไทย5)  สงเสริมการ
สรางฐานความรูที่มีคุณคาเพื่อพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  6)  สงเสริมให
ภาคเอกชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในงานวิจัย  7)  สรางความรวมมือกับ
สถาบัน อุดมศึกษาอื่น  และสรางระบบเครือขายการวิจัยกับหนวยงานที่มีความชํานาญทางการวิจัย  ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ  8)  สงเสริมการวิจัยเพื่อการสรางองคความรูใหมและนวัตกรรม
ทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  9)  สงเสริมการวิจัยในลักษณะบูรณาการ  เพื่อสรางสมรรถนะ
ในการแขงขันตอบสนองตอความตองการของสังคมและพัฒนาประเทศ  10) สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับ
การสงเสริม อนุรักษ พัฒนาคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณของชาติ  11) สงเสริมการวิจัย
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาอยางเต็มความสามารถ  12) สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับขาวหอม
มะลิ  เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น มีกลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้1) คณะ  วิทยาลัยและสถาบันมีการ
จัดทําแนวทางและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน  2) ประสานงานกับภาครัฐอื่น  ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมมารวมเปนเครือขายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย  3)  จัดประชุมรวมกับชุมชนและทองถิ่น
เพื่อวางแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  4)  สรางฐานความรูที่มีคุณคา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรการวิจัย  มีกลไกการประเมินผล  ดังนี้  1)  มีการกําหนดแนวทางและทิศทางการวิจัยที่
ชัดเจนปฏิบัติได  และมีแผนงานรองรับ  2)  มีการกําหนดความตองการของมหาวิทยาลัย  3)  มีการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของคณะ  วิทยาลัยและสถาบัน  4)  มีระบบและกลไกที่
กําหนดใหภาครัฐอื่น  ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมารวมมือในการทําวิจัย 

กลยุทธท่ี  3  พัฒนาสาขาวิชาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ  มีมาตรการดําเนินการ  ดังนี้  1)  จัดตั้ง
หนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัยเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพในเทคนิคเฉพาะตางๆ ตามสาขาวิชา  
โดยมีนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษในเทคนิคเฉพาะทางรวมกลุมทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  2)  
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัย  โดยรวบรวมผูเช่ียวชาญในการระดมความคิด  และรวบรวม
นักวิจัยจากหลายสาขาวิชาเพ่ือปฏิบัติภารกิจการวิจัยในระยะสั้น  เพื่อมุงเปาการวิจัยเพื่อสูความเปนเลิศ  
3)  จัดทําแผนเรงรัดพัฒนาและคนหาศักยภาพเดนของสาขาวิชา โดยกําหนดใหสาขาวิชาเปนผูกําหนด
ความตองการ  กําหนดแผนการพัฒนาสาขาวิชาที่มีเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว  กําหนดกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานที่ประกอบดวยแผนพัฒนาวิชาการ  แผนพัฒนาการวิจัยและแผนพัฒนาบุคลากรการ
วิจัย  4)  จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน



ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  5)  ผลักดันใหต้ังศูนยวิจัยระดับคณะและวิทยาลัยเพื่อรวมกลุมนักวิจัย
แสดงความเขมแข็งทางวิจัยและความเปนเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชนศูนยวิจัย
กฎหมาย  ศูนยวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน  เพื่อรองรับการพัฒนาวิชาที่ผนวกการวิจัย  การเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการไวดวยกัน  6) ใหมีการปรับโครงสรางระบบวิจัยใหสามารถนํามาใช
ประโยชนไดจริง  โดยมีการจัดโครงสรางความสัมพันธ  ตลอดจนบทบาทหนาที่หนวยงานทั้งระดับ
นโยบาย  ระดับบริหารจัดการวิจัยและระดับปฏิบัติใหสอดคลองกันอยางมีเอกภาพ  มีกลไกสูการปฏิบัติ 
ดังนี้  1)  จัดตั้งหนวยปฏิบติัการวิจัย  กลุมวิจัย  2)  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัยเพื่อมุงเปา
การวิจัยสูความเปนเลิศ  3)  จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  4) คนหาศักยภาพเดนของ
สาขาวิชา เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาสาขาสูความเปนเลิศ  มีกลไกการประเมินผล ดังนี้  1)  มีการจัดตั้ง
หนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย และมีนักวิจัยที่มีความสามารถสูงรวมกลุมทํางานวิจัย  2)  มีคณะทํางาน
ปฏิบัติภารกิจการวิจัย  ที่เปนผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหนวยปฏิบัติการ
วิจัย  3)  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย  4) มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหนวยปฏิบัติการวิจัย  กลุมวิจัย เพื่อพัฒนาและผลักดันสูความเปนเลิศในสาขาวิชา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการจัดองคกรการวิจัย    
เปาประสงคที่  2   สงเสริมการจัดองคกรการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและสรางระบบบริหารองคกรการวิจัยอยางมี
คุณภาพ  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามเปาประสงคจึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี  1  สงเสริมการจัดองคกรการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ  กําหนดมาตรการดําเนินการ  
ดังนี้  1)  ปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรการวิจัยตามสภาพปญหาและสถานการณทั้งหนวยงานสนับสนุน
การวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และวิทยาลัย  2)  จัดองคกรการวิจัยเปนองคกรที่มีรูปแบบยืดหยุน
ตามสภาพปญหาและสถานการณ  3)  จัดองคกรการวิจัยตามนโยบายแตละหนวยงานวาตองการให
หนวยงานวิจัยตอบสนองในดานใด  4)  จัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  5)  จัดรูปองคกรการบริหารงานวิจัยในลักษณะผสมผสานรูปแบบนวัตกรรมกับรูป
เครือขายเขาดวยกัน  6)  ใหมีหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลดานการวิจัย  และ
ความกาวหนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก  7)  มีคณะกรรมการเสนอแนะการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
8)  มอบอํานาจการบริหารองคกรการวิจัยใหกับคณะ วิทยาลัย เขาบริหารจัดการงานวิจัยในคณะของ
ตนเอง  มีกลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้  1)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหบทบาท  
หนาที่และภาระงานดานการวิจัย  2)  จัดตั้งหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัย  3)  จัดประชุม
คณะทํางานเพื่อเสนอแนะปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารในองคกรการวิจัย  4)  ใหคณะ  วิทยาลัย
และสถาบันจัดโครงสรางองคกรการวิจัยภายในเพื่อบรหิารจัดการงานวิจัย  มีกลไกกลไกการประเมินผล  
ดังนี้  1)  ผลการวิเคราะหบทบาท  หนาที่และภาระงานดานการวิจัยของคณะ  วิทยาลัย และสถาบัน  2)  
โครงการจัดตั้งองคกรการวิจัยในระดับคณะ  วิทยาลัยและสถาบัน  3)  รายงานผลการดําเนินงานของ
องคกรการวิจัย 



กลยุทธท่ี 2  สรางระบบบริหารองคกรการวิจัยอยางมีคุณภาพ  กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน มีวิธีการสื่อสารที่ดีในการถายทอด
วิสัยทัศนและขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรการวิจัย  2)  ผลักดันบุคลากรการวิจัยใหทํางานบรรลุตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งมีการกระจายอํานาจ  ใหบุคลากรในระดับตางๆสามารถตัดสินใจอยาง
เหมาะสม  3)  มีนโยบายประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง
ในระดับนักวิจัยและระดับองคกรการวิจัย  4)  ทบทวน  วิเคราะห ขอมูลผลการดําเนินการจากทุกดาน
ขององคกรการวิจัย  และเปรียบเทียบ  การทํางานกับหนวยงานอื่น  5)  กําหนดวิธีปฏิบัติงาน  เปาหมาย
และมองเห็นถึงอุปสรรคตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อใหองคกรมีการดําเนินการอยางมีจริยธรรม  6) เก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อใชในการวิเคราะหแกไขปญหา การตัดสินใจในการ  
ปฏิบัติงานรวมทั้งการสรางนวัตกรรม  7)  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศพรอมใชงานและเขาถึงไดงาย  
8)  พัฒนาระบบการรวบรวม และถายทอดความรูจากการวิจัยของบุคลากร การแสวงหาและแลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ  9)  ความรวมมือทางการวิจัยระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยและระหวาง
มหาวิทยาลัย  10) สงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรมการวิจัยในองคกรที่มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน  มี
กลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้  1)  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรการวิจัย  2)  มีการกําหนดการประชุม
เพื่อกําหนดบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายแนวทางการปฏิบัติ  3)  จัดทําแผนรองรับสภาวะการตางๆอยาง
ชัดเจน   4)  มีการวิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุกมุมมอง  มีกลไก
การประเมินผล  ดังนี้  1)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรการวิจัย  โดยผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการ  2)  มีการวิเคราะห
บทบาท  ภารกิจ  เปาหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  3)  แผนการบริหารองคกรการวิจัย  4)  
เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน  5)  แผนปฏิบัติการประจําป  6)  สรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบป   

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารบุคลากรการวิจัย 
เปาประสงคที่  3  สรางระบบบริหารงานบุคลากรการวิจัยอยางมีคุณภาพเพื่อสงเสริมและพัฒนาคานิยม  เจตคติ  
วัฒนธรรมการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามเปาประสงคจึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1  การพัฒนาสงเสริมคานิยม  เจตคติและวัฒนธรรมในการทําวิจัยของอาจารย  
กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  กําหนดงานวิจัยเปนภาระงานสูงเทากับงานสอนเพื่อใหเห็นความสําคัญของ
การวิจัย  2)  กําหนดใหอาจารยนําวิธีการวิจัยเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  3)  สงเสริมและพัฒนาอาจารยหรือนักวิจัย  โดยจัดทําแผนพัฒนาอาจารย
หรือนักวิจัยอยางครบวงจร  ต้ังแตนักวิจัยรุนใหมและ นักวิจัยรุนกลาง  4)  มีแผนการพัฒนานักวิจัยแต
ละกลุมสาขาที่แตกตางกัน  5)  มีวิธีในการสรางบรรยากาศการทํางาน และผลักดันบุคลากรใหทํางาน
บรรลุตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รวมท้ังมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรในระดับตางๆ สามารถ
ตัดสินใจอยางเหมาะสม  6)  จัดใหมีเวลาเพื่อดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องเปนชวงระยะเวลาเฉพาะ
เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยและถือวาเวลาที่ใชเพื่อการวิจัยเปนภาระงานในการปฏิบัติหนาที่ดวย 
(Workload)  7)  สรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการชื่นชมผลงานระหวางนักวิจัย โดยแสดงออกถึงการ
ยอมรับในความสําเร็จในงานวิจัย  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนกําลังใจแกอาจารยผูทําวิจัย  และ



สรางคานิยมพื้นฐานของการยอมรับนักวิจัย  8)  สรางระบบการชวยเหลือแบบกัลยาณมิตร  มีการ
ประสานงานระหวางผูทํางานวิจัยในสาขาเดียวกัน  เพื่อไดแลกเปลี่ยนความรู  และวิธีการวิจัย  ตลอดจน
ผลที่ไดจากการวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพการสรางเครือขายการวิจัย  และสงเสริมสนับสนุนใหหัวหนา
ทีมวิจัยและนักวิจัยมาจากตางสาขาวิชา  9)  สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทําวิจัยเพื่อสรางความ
ต่ืนตัวดานการวิจัย  พัฒนาสาขาวิชา  หรือคณะ  วิทยาลัยเปน center of excellence มีกลไกสูการปฏิบัติ  
ดังนี้  1)  กําหนดใหมีหลักสูตรทุกหลักสูตรมีรายวิชาวิจัยการศึกษาและอาจารยนําวิธีการวิจัยเขาสู  
กระบวนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต  ศึกษา  2)  สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมกับกลุมบริหารงานบุคคล จัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักวิจัย  3)  จัดประชุม
ช้ีแจงนโยบาย  ทิศทางการวิจัยเพื่อสรางความเขาใจและรับทราบคานิยมรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย  4)   
จัดทําสัญญากับอาจารยต้ังแตกระบวนการรับเขาใหม  โดยพิจารณาถึงความสามารถดานการวิจัยและ
ทัศนคติในการทําวิจัย  5)  สรางระบบจูงใจเพื่อสงเสริมคานิยมในการทําวิจัยของอาจารย  มีกลไกการ
ประเมินผล  ดังนี้  1)  หลักเกณฑการกําหนดภาระงานของอาจารย  2)  จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาวิจัย
การศึกษาหรือการวิจัยในแตละสาขาวิชา  3)  เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน  4)  รายงานผลการดําเนินงาน
พัฒนาบุคลากร  5)  สัญญาการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาอาจารยนักวิจัยรุนใหม  กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  สงเสริมใหนักวิจัยรุน
ใหมไดริเริ่มทําวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการวิจัย  2)  จัดใหมีระบบพี่เลี้ยง
แกนักวิจัยรุนใหม  3)  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดเขารวมโครงการวิจัยกับหัวหนาโครงการวิจัยที่มี
ความสามารถสูง  4)  จัดอบรมแกนักวิจัยรุนใหมใหมีความรูดานวิจัยทั่วไป  สถิติ  การเลือกหัวขอวิจัย
การเขียนเคาโครง การวิจัย  การของบประมาณจากแหลงทุนภายนอก หรือสงเสริมใหเขารับการอบรม
ความรูจากหนวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น   5)  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมทําการวิจัยอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ  6)  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมรวมเวทีสัมมนาวิชาการหรือเขารวมเครือขายนักวิจัยกับ
สถาบันภายนอก ทั้งในและตางประเทศมากขึ้น  7)  บมเพาะนักวิจัยรุนใหมเพื่อปอนสูวงการวิจัยอยาง
ตอเนื่องและกลายเปนวัฒนธรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัย  8)  ใหทุนอาจารยใหมทําวิจัยเพื่อตองการพัฒนา
ฝมือสูการเปนนักวิจัยระดับสูง  โดยใหทํางานรวมกับนักวิจัยอาวุโส  9)  จัดระบบใหคําปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญดานการวิจัย เลือกนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัยแตละเรื่องมาเปนหัวหนาทีมวิจัย  มี
กลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้  1)  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาอาจารยที่เขามาปฏิบัติหนาที่ใหม
ใหมีความรูดานการวิจัย  2)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยแกนักวิจัยรุนใหมอยางนอยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  3)มหาวิทยาลัยจัดพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยรุนใหม  4)  สนับสนุนใหอาจารยที่จบปริญญาเอกใหม ได
เสนอเคาโครงเพื่อทําวิจัยและกําหนดใหภายใน 2 ป  หลังจากสําเร็จการศึกษา  ตองเสนผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  5)  จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยรุนใหม  6)  เชิญชวนใหนักวิจัยรุนใหมเขารวม
เวทีสัมมนาทางวิชาการ  มีกลไกการประเมินผล  ดังนี้  1)  แผนพัฒนาบุคลากร  2)  รายงานผลการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากร  3)  จํานวนครั้งที่อาจารยหรือนักวิจัยเขารวมเวทีสัมมนาทางวิชาการ  4)  
ฐานขอมูลบุคลากร  5)  จํานวนครั้งที่เขารับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญดานการวิจัย 



กลยุทธท่ี 3  สรางระบบการบริหารงานบุคลากรวิจัยอยางมีคุณภาพ กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  
สนับสนุนใหมีระบบการบริหารจัดการบุคลากรการวิจัยในลักษณะกําหนดภาระงานรวมระหวาง
หนวยงาน  เพื่อเปนปจจัยในการขับเคลื่อนทิศทางการวิจัย  บูรณาการแลกเปลี่ยนความรู  ทักษะปฏิบัติ
ตลอดจนปจจัยสนับสนุนตางๆอยางมีประสิทธิภาพ  2)  กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก  การจาง  
การตอสัญญาจางเพื่อคัดเลือกคนที่มีความรูควาสามารถเขามาเปนอาจารยในระดับสาขาวิชา  3)  สราง
และสงเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพใหเพิ่มมากขึ้น  และใหการอุดหนุนทุนการวิจัยเพื่อใหผลิต ผลงานวิจัย
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  4)  สงเสริมใหนักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ  5)  สรางเสริมแรงจูงใจในการทําวิจัย โดยจัดระบบคาตอบแทน
นักวิจัยใหสูงขึ้น ตามความสามารถของนักวิจัย  6)  จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  ฐานขอมูล
ผลงานวิจัย เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูดานการวิจัยสูสาธารณชน  มีกลไก     สูการปฏิบัติ  
ดังนี้  1)  มหาวิทยาลัยประกาศเกณฑภาระงานของอาจารย  2)  จัดทําหลักเกณฑการสรรหา           การ
คัดเลือก  การจาง  การตอสัญญาสําหรับอาจารยและนักวิจัย  3)  ประกาศจรรยาบรรณนักวิจัยใหทราบ
โดย    ทั่วกัน  4) จัดทําหลักเกณฑคาตอบแทนนักวิจัย 5) จัดใหมีระบบที่ปรึกษานักวิจัย     มีกลไกการ
ประเมินผลดังนี้   1)  หลักเกณฑ   กําหนดภาระงานของอาจารย  2)  จํานวนประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ
ที่ผาการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  3)  ประสิทธิภาพของฐานขอมูลนักวิจัย  4)  ประกาศจรรยาบรรณ
นักวิจัย  5)  รายงานประจําป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย 
เปาประสงคที่  4   พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรการวิจัย  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดสรรทุนวิจัย  การ
ใชจายเงินทุนวิจัย  การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
คนควาขอมูลใหทันมัย  พรอมใช  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามเปาประสงคจึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี  1   พัฒนาระบบการจัดสรรทุนวิจัย  กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  จัดสรรทุนแก
โครงการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  2)  จัดสรรทุนให
เหมาะสมกับคุณภาพของงานวิจัย  ทําใหเกิดการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ทุนวิจัยตองมีคาตอบแทน
นักวิจัย  และผูชวยวิจัยเพื่อเปนสิ่งจูงใจและสรางอาชีพนักวิจัย  3)  จัดสรรทุนโดยใชระบบคุณธรรม  คือ
จัดสรรทุนใหตามคุณภาพและความสําคัญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยและตองจัดสรรทุนใหเพียงพอ
กับกระบวนการหรือขั้นตอนการวิจัยเพื่อจะไดผลงานที่มีคุณภาพ  4)  พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยตอเนื่อง
ใหกับงานวิจัยที่มีความตอเนื่อง  เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปแกปญหาสังคมในภาพรวมได  5)  
จัดใหมีคณะกรรมการ กองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนินโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยใน แต
ละปตามทิศทางหรือแนวทางการวิจัยที่กําหนดและสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย  6)  
จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มเติมสําหรับนักวิจัยที่สามารถพัฒนากลุมวิจัย  หนวยวิจัย  หรือจัดตั้งศูนยวิจัย  เฉพาะ
ทาง  ซึ่งในแตละคณะอาจมีศูนยวิจัยมากกวา 1 ศูนย  โดยแตละศูนยสามารถของบประมาณไดทั้ง
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  โดยมหาวิทยาลัยจะกําหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลงานของศูนยวิจัยทุกป  7)  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบการจัดสรรทุนดาน   การ
วิจัยใหมีประสิทธิภาพสม่ําเสมอ  8) จัดสรรทุนใหอาจารยหรือนักวิจัยไดเขาอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน



หรือรวมประชุมงานวิชาการ  รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
ความรู  ประสบการณ  ทักษะดานการวิจัย  9) จัดสรรทุนวิจัยลงไปสูคณะ เพื่อบริหารจัดการภายในเอง 
แตรายงานผลใหหนวยงานวิจัยกลางทราบทุก ๆ เดือน  มีกลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้  1)  จัดทําประกาศ
หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมทุนวิจัย  2)  จัดทําประกาศหลักเกณฑการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนการวิจัย  3)  จัดทําประกาศวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  4)  
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย  มีกลไกการประเมินผล  ดังนี้  1)  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา  2)  หลักเกณฑการจัดสรรทุนวิจัย  3)  
จํานวนครั้งของการประชุมจัดสรรทุนวิจัยในรอบป  4)  รายงานผลการจัดสรรทุนวิจัย   

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมความคลองตัวในดานการใชจายเงินทุนวิจัยเพื่อการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ  
กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  ลดขั้นตอนเอกสาร  การเบิกจายเงินวิจัย  การใชจายเงินวิจัย  การทํารายงาน
การเงินในการทําวิจัย  2)  มีระบบและกลไกการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย  โดยคํานึงถึงความคุมคา และ
ประสิทธิภาพ  3)  มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชจายเงินทุนวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
อยางสม่ําเสมอ  4)  มีการจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินการวิจัยเรงดวน
หรือเปนงานวิจัย  มุงเปาของมหาวิทยาลัย  5)  กําหนดหลักเกณฑและระบบในการใชจายเงินทุนวิจัย  
โดยแตงตั้งคณะกรรมการพิจาณา ตรวจสอบการใชจายเงินทุนวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัย   ระดับคณะ
และวิทยาลัย  6)  การบริหารเงินในโครงการวิจัย  ควรมอบอํานาจการเบิกจายลงไปถึงระดับหนวย
ปฏิบัติใหมากที่สุด  เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ  มีกลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้  1)  จัดต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการใชจายเงินทุนวิจัย  2)  ประสานใหเกิดความรวมมือในการเบิกจายเงินทุนวิจัย  
3)  จัดทําหลักเกณฑและระบบการใชจายเงินทุนวิจัย  4)  มอบอํานาจการใชจายเงินวิจัยลงใหแกคณบดี
หรือผูอํานวยการวิทยาลัย  มีกลไกการประเมินผล  ดังนี้  1)  มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ใชจายเงินทุนวิจัย  2)  รายงานการใชจายเงินอุดหนุนวิจัย  3)  รายงานประจําป  4)  คูมือการใชจาย
เงินทุนวิจัย  5)  รายงานผลการลดรอบการปฏิบัติราชการประจําป  6)  รอยละของการเบิกจายเงิน
อุดหนุนวิจัยตอจํานวนเงินอุดหนุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหในรอบป 

กลยุทธท่ี  3  สงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย  กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  
แสวงหาแหลงทุนโดยมีการระดมทุนวิจัย  เงินทุนวิจัยที่เปน Matching fund  กับแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย  2)  สรางเครือขายการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางทรัพยากร 
หองสมุด  ระบบสารสนเทศและเครือขายเพื่อใชทรัพยากรการวิจัยรวมกัน  3)  ประสานกับแหลงทุน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอสนับสนุนทรัพยากรการวิจัยทั้งที่เปนเงินทุนวิจัย  สถานที่  วัสดุ  
อุปกรณ  คนและเวลาการทําวิจัย  4)  เสริมสรางกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน  ภาคการ
ใหบริการอยางกวางขวางและหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาแหลงทุน โดยเสนอ
โครงการวิจัยที่มี Impact ตอผูใชผลงานวิจัย  5)  เพิ่มคุณภาพของผลิตภาพการวิจัยเพื่อใหตอบสนองและ
แกปญหาไดตรงตามความตองการของแหลงทุนวิจัย  ซึ่งสงผลตอการใหการสนับสนุนทรัพยากรการ
วิจัย  6)  จัดหาแหลงเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาเฉพาะกิจในเชิงประยุกต  โดย
ใช   การศึกษาวิจัยทางดานมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร  7)  กําหนดกลไกการ



สนับสนุนทุนวิจัยตาม Performance based Research Funding  มีกลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้  1)  
สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานและเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือดานการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน  
2)  ประสานกับแหลงทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนทรัพยากรการวิจัย  3)  มี
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยที่มี Impact  ตอผูใชผลงานวิจัย  4)  วิเคราะหความตองการของ
แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  มีกลไกการประเมินผล  ดังนี้  1)  ผลการจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU)  
และจํานวนเครือขายดานงานวิจัย  2)  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย  3)  
จํานวนแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย  4)  จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายนอกตออาจารย
หรือนักวิจัยทั้งหมด 

กลยุทธท่ี  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและแหลงคนควาขอมูลเพื่อการวิจัย  กําหนดมาตรการ  
ดังนี้  1)  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนยวิทยบริการ ศูนย
สารสนเทศ    โดยจัดสรรทุนในเชิงโครงสราง  และปจจัยพ้ืนฐานใหเพียงพอตอความตองการในการ
พัฒนา  2)  ปฏิรูปศูนยวิทยบริการใหเปนหองสมุดอิเล็คทรอนิกส  สามารถเชื่อมเครือขายหองสมุดทั่ว
ประเทศและตางประเทศ  เพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสารและการเรียนรูรวมกัน  3)  พัฒนาเครือขาย
คอมพิวเตอรความเร็วสูงราคาประหยัด เพื่อคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการของ
นักวิจัย  4)  สรางเครือขายระบบฐานขอมูลเชิงรุกเพื่อนําเสนอขอมูลและเผยแพรผลงานวิจัย  สู
สาธารณชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  5)  จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยในรูปอิเล็คทรอนิกส เพื่อ
ใหบริการสืบคนขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธความรูจากการวิจัยไปยังแหลงบริการวิชาการอื่นๆ  
6)  จัดใหมีระบบการประสานงานระหวางคณะ  วิทยาลัยกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน  7)  มีการใชเทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลผลิตการวิจัยเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของกระบวนการวิจัย  มีกลไกสู
การปฏิบัติ  ดังนี้  1)  เรงรัดใหศูนยคอมพิวเตอรพัฒนาจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการวิจัย  2)  
เรงรัดใหวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ  3)  พัฒนาศูนย
วิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูและศึกษาคนควา  4)  ศูนยวิทยาบริการเรงพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร  
มีกลไกการประเมินผล  ดังนี้   1)  จํานวนผูเขารับบริการฐานขอมูลการวิจัย   2)  ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการฐานขอมูล  และแหลงคนควางานวิจัย  3)  จํานวนครั้งที่นักวิจัยเขาใชบริการสืบคนขอมูลจาก
ฐานขอมูลการวิจัย  4)  ประสิทธิภาพของฐานขอมูลการวิจัยและแหลงศึกษาคนควาขอมูลการวิจัย  5)  
จํานวนเครือขายฐานขอมูลการวิจัย  6)  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความพรอมในการใชงาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสรางศักยภาพและความสามารถดานการบริหารคุณภาพการวิจัย 
เปาประสงคที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการวิจัย  โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลงานวิจัยและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน  เพื่อใหการ
ดําเนินการบรรลุตามเปาประสงคจึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

 
 



กลยุทธท่ี 1  สงเสริมการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย  กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  
บริหารคุณภาพงานวิจัยทั้งกระบวนการตั้งแตเสนอโครงรางการวิจัยจนกระทั่งการประเมินผลงานวิจัย 
รวมถึงการใหทุน  การติดตามและการรับรองผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพร โดยมีมาตรการควบคุมคุณภาพ
และประกันคุณภาพ มีการกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพงานวิจัยที่ชัดเจน  2)  สรางระบบประกันคุณภาพ
งานวิจัยหรือนักวิจัยรวมทั้งดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย  3)  สงเสริมสนับสนุนให
นักวิจัยทําวิจัยในสาขาที่นักวิจัยถนัดและตอเนื่อง และไมควรทําวิจัยหลากหลายโครงการในเวลา
เดียวกัน  4)  กําหนดกระบวนการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวย
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ  และเปนผูมีเจตคติในการสงเสริมการวิจัยมากกวาการควบคุม   5)  กําหนด
มาตรฐานคุณภาพงานวิจัยในแนวทางเดียวกัน  6)  ประเมินผลงานวิจัยภายหลังจากที่ไดนําไปใช
ประโยชนไดในระยะหนึ่ง  7)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมภายนอกทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  8)  มีคณะกรรมการประเมินขอเสนองานวิจัย และตรวจสอบรายละเอียด 
โดยเฉพาะใหมีความเชื่อมั่นวางานวิจัยที่เสนอจะสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการตามมาตรฐานที่
กําหนดได และสามารถทําไดแลวเสร็จในกรอบเงื่อนเวลาของโครงการ  9)  จัดใหมีหนวยงานหรือ
คณะทํางานที่ทําหนาที่จัดการและดูแลผลงานวิจัยหรือทรัพยสินทางปญญา     ที่เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร  
ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย  10)  ปรับปรุงขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการวิจัย  การรับ
ทุนวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ  11)  จัดทําหลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร 

กลยุทธท่ี  2  บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร
หรือนําไปใชประโยชน  กําหนดมาตรการ  ดังนี้  1)  พัฒนาระบบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
และการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยทั้งใน  วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน เชน  การ
จัดทําวารสารวิชาการ  การประชุมทางวิชาการในระดับชุมชน  ทองถิ่น ประเทศและนานาชาติ  2)  
จัดทําระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยที่เช่ือถือได  และรวดเร็ว  ทัน
ตอการใชประโยชน  3)  สรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  4)  สงเสริมผูมีความสามารถดานการเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัยภายในสถาบันอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง โดยจัดการประกวดผลงานวิจัย พรอมจัดรางวัลสําหรับผูทําวิจัยดีเดน  5)  สนับสนุน
การจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  ทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย  ใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน  6) จัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเปดเวทีนําเสนอผลงานทาง
วิชาการอันจะเปนการนําความรูจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือจากตางประเทศเขามาใชประโยชน  7)  
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติมากยิ่งขึ้น  ทั้งในรูปแบบการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในฐานขอมูลระดับชาติหรือในระดับสากล  การเขารวมประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  มีกลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้  1)  สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัย  2)  สถาบันวิจัยและพัฒนาสรางเครือขายการเผยแพร
ผลงานวิจัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  3)  มหาวิทยาลัยจัดเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  4)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะห



ความรูจากงานวิจัย  5)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยใหแกอาจารยและนักวิจัย  
มีกลไกการประเมินผล  ดังนี้  1)  มีระบบและกลไกการพัฒนาวารสารทางวิชาการใหไดมาตรฐานตาม 
ก.พ.อ. กําหนด  2)  จํานวนเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัย  3)  จํานวนครั้งของการประชุมคณะทํางาน
รวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย  4)  รอยละของอาจารยหรือนักวิจัยที่
นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําหรือนักวิจัยทั้งหมด  5)  รอย
ละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญา  หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

กลยุทธท่ี  3  สงเสริมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัย  กําหนดมาตรการ  ดังนี้  
1)  สรางระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง  2)  สงเสริมและ
สนับสนุนการสังเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย  เพื่อการสังเคราะหและกําหนดทิศทางการวิจัย
ใหมๆ  3)  กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการถายทอดองคความรูสูชุมชนรวมถึงการขยายผลเชิงพาณิชย  
4)  ตรวจสอบ  วิเคราะห  ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน  5)  มีระบบประเมิน
โครงการวิจัยและมีกลไกการติดตามและประเมินผลการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย  6)  กําหนดกลไกการประเมินและคัดสรรงานวิจัยที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอสังคม  7)  
ประเมินและติดตามผลการดําเนินการวิจัยทุก 6 เดือนและมีการรายงานผลการดําเนินการดานการวิจัยตอ
สภามหาวิทยาลัยทุกป  8)  พิจารณากลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัยอยางเปนระบบ  
โดยกําหนดเกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานวิจัยเทียบกับมาตรฐานสากล  9)  สงเสริมใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ  มีกลไกสูการปฏิบัติ  ดังนี้  1)  
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป  และแจงใหกับอาจารยและนักวิจัยไดทราบ
โดยทั่วกัน  2)  แตงต้ังคณะทํางานเพื่อวิเคราะหผลผลิตจากการวิจัย (research  productivity) ที่นําไปสู
การประยุกตใช  ความคุมคาของงบประมาณที่ใชทําการวิจัยและผลกระทบ (impact)  ที่คาดวาจะไดรับ  
3)  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําหลักเกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานวิจัย  มีกลไกการ
ประเมินผล  ดังนี้  1)  มีหลักเกณฑการวัดและประเมินคุณภาพของผลงานวิจัย  2)  รายช่ือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก  3)  รายงานประจําปผลการดําเนินงานดานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเบื้องตน  ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นองคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของ
นโยบาย  (policy  objectives)  และ  องคประกอบที่เปนแนวทางของนโยบาย  (policy  means)   ดังนี้  
 4.1  องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของนโยบาย  (policy  objectives) 
        องคประกอบที่ เปนวัตถุประสงคของนโยบาย   ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางของ
มหาวิทยาลัย  อันไดแก  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค  ผลการศึกษาอภิปรายผลในภาพรวมไดดังนี้ 

          4.1.1  ประเด็นวิสัยทัศน  วิสัยทัศนดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  คือมุงสงเสริม 
สนับสนุนการสรางและพัฒนาองคความรูรวมกับภาคีเครือขายภายใตระบบบริหารจัดการคุณภาพการวิจัย          
นํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  กอเกิดภูมิปญญา  พัฒนาทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน   มีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายแมบททาง
การศึกษาของไทย ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดไวในหลายมาตราที่ ช้ีใหเห็นวาการวิจัยเปน
กระบวนการที่ควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางานของผูเกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งเปนกลไก
ที่นําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู   กลาวคือ มาตรา 24 (5) ระบุใหใชสถานศึกษาและหนวยงาน
สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  
ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  การวิจัย
จึงสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู ซึ่งจะชวยฝกกระบวนการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหาและ
รูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแต
ละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545)  จากบทบัญญัติและนโยบายของรัฐบาลอันเปนแนวทางนี้เอง  
ทําใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดําเนินการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น โดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อใหระดับอุดมศึกษาเปนรากฐานที่
สําคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงค  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2550) กลาวไวในสวนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศวา  
อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล  ผานการสรางและพัฒนากําลังคน  
และการสรางความรูและนวัตกรรมผานระบบการวิจัยและพัฒนา  เพื่อประโยชนในภาคการผลิตโครงสราง
พ้ืนฐานและการยกระดับความเขมแข็งของสังคมโดยรวม  อยางไรก็ตามจากผลการประเมินความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทย  พบวา  มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาค  ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของประเทศต่ํา  โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับทายๆ ของประเทศที่ไดรับการจัดอันดับ  ซึ่งสะทอนใหเห็นจากจํานวนบุคลากรการวิจัย  ผลงานตีพิมพทาง
วิชาการ  สิทธิบัตร  รวมทั้งการลงทุนของรัฐในกิจการวิจัยและพัฒนา ในฐานะที่อุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
ระบบวิจัย ของประเทศ  การสรางความเปนเลิศของการวิจัยของอุดมศึกษาจึงขึ้นอยูกับการวางโครงสรางระบบ
วิจัยในภาพรวม  ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย  การจัดสรรทรัพยากรวิจัย  การบริหารจัดการทุนวิจัย  ตลอดจน             
การประสานพลังระหวางหนวยปฏิบัติการวิจัย  และในประเด็นนี้ยังมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ



มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในมาตรา 7 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยที่
เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศิลปวิทยา  เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี   
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547,2547)   โดยที่ปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนี้ไดเปนสิ่งสําคัญในการบงบอกถึงภารกิจ  วิสัยทัศน  
วัฒนธรรมการทํางาน  และเปาหมายในการทํางานรวมกันดวย  ดังปรากฎจากคํากลาวของเลขาธิการ  ดร.ทองคูณ  
หงสพันธุ  ที่กลาวแกวิทยากรเครือขายชุมชนเขมแข็งจากสถาบันราชภัฏ  11  วา  “.......ในสวนที่เปนปรัชญา
กวางๆ  ก็คือวา  เราเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  คําวาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  มันเปนสวนที่บง
บอกถึงภารกิจของเรา  บงบอกถึงพฤติกรรมของเรา  บงบอกวิสัยทัศนของเรา  บงบอกวัฒนธรรมการทํางานของ
เรา  ตองมุงมั่นเนนบริการโดยไมมุงหวังสิ่งตอบแทนจนเกินความจําเปน  คําวาราชภัฏ  ซึ่งเปนพระนาม
พระราชทาน  ซึ่งหมายถึง  คนของพระราชา  ขาของแผนดิน  ตัวนี้จะสะทอนใหเราเห็นถึงปรัชญาแนวทางการที่
เราจะทํางาน  เพราะฉะนั้น  วิธีการทํางานของสถาบันจะตองเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  คนราชภัฏ  วิถีทาง
ของราชภัฏ  ก็คือ  วิถีทางของในหลวง  มีจิตใจใฝชุมชน  หวงหาอาทรทุกขรอนของประชาชนมีจิตใจมุงมั่นที่จะ
พัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง.......”  (ทองคูณ  หงสพันธุ,2542)  ซึ่งพลสัณห  โพธิ์ศรีทอง (2547)  ได
กลาวถึงเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยมุงสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  เพื่อกาวไปสูสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู  สังคมคุณภาพ  สังคมเอื้ออาทรและสมาฉันท   มุงเสริมสรางวัฒนธรรมไทยใหมีเอกลักษณ  ศักดิ์ศรี
เพื่อเปนจุดรวมใจของคนไทย  รวมถึงยุทธศาสตรที่จะทําใหเปาหมายของมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ  โดย
มุงพัฒนาคนโดยปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน  วิธีการทํางาน  การจัดการ  การสรางความตระหนักใหสังคม  ชุมชน  
เขามารวมพลังสนับสนุน ใชความรูสังคมและเงื่อนไขทางการเมือง   ขับเคลื่อนการปฏิรูป  เนนการเรียนรูรวมกัน  
การสรางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนา  นอกจากดังกลาวแลววิสัยทัศน
ยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ  ที่มอบนโยบายดาน
อุดมศึกษาแกผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการอุดมศึกษา(กกอ.)  เมื่อวันที่  8  มกราคม 2552  เพื่อใหชวย
ผลักดันใหเกิดแนวทางการปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ซึ่งมีเปาหมายใหญคือ  คุณภาพทําอยางไรให
กระทรวงศึกษาธิการมีการศึกษาที่มีคุณภาพ  นําสถาบันอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ  และแนวทางปฏิบัติในการ
สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยให
ตรงกับความตองการของตลาด  นําไปสูการสรางมหาวิทยาลัยวิจัย   
        4.1.2  พันธกิจและวัตถุประสงค   ผูวิจัยขออภิปรายผลในภาพรวมทั้งพันธกิจและวัตถุประสงค
ดานการดําเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดานพันธกิจดังกลาวไดกําหนดใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในมาตรา 8 ไดกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการศึกษา  
วิจัย  สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, 2547)  สอดคลองกับดิลก  บุญเรืองรอด  กลาววา
ในพระราชบัญญัติฉบับใหม  เราไดเอาวิจัยไวเปนขอแรก  เพราะฉะนั้น  การปรับเปลี่ยนบทบาทที่สําคัญในครั้งนี้
ก็คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจะตองเนนเรื่องการวิจัยมากขึ้น  ถือเปนหนาที่อันดับแรก  การวิจัยของราชภัฏจะตองไป



เกี่ยวของกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชาวบานใหเปนวิถีสากลใหได  (ดิลก  บุญเรืองรอด,บทสัมภาษณ           
4  ธันวาคม  2546  อางถึงในนิตยา   พรหมวนิช,2546)   และสอดคลองกับภารกิจหลัก 4 ประการของสถาบัน 
อุดมศึกษาคือ 1) การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต  2) การวิจัย  3) การบริการวิชาการแกสังคม และ4) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงมีบทบาทสําคัญตอการสรางงานวิจัย  ควรมีเปาหมายในการผลิตนักคิด  นักวิชาการที่ผลิตผล
งานทางวิชาการที่นาเชื่อถืออยางสม่ําเสมอ  และตองคํานึงถึงคุณภาพนักคิด  นักวิชาการที่เปนเสรีชนทางทาง
ปญญาอีกดวย  ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาควรเปนผูนําทางดานการวิจัยและวิชาการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศไทยในการสรางสรรค ความกาวหนาและความมั่นคงของประเทศชาติใหสามารถแขงขันและรวมมือ
กับนานาประเทศไดดังที่จรัส  สุวรรณเวลาและคณะ (2545)   กลาววาในขณะที่ประเทศไทยกําลังมีปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปญหาโลกในอนาคตความจําเปนตองใชวิชาการยิ่งมีมากขึ้น  ทั้งในแงการสราง
ความเจริญใหกาวทันประเทศที่พัฒนา  สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยตองสนองความตองการทางวิชาการ
ในอนาคตของประเทศทั้งในแงการผลิตบัณฑิต  และการผลิตความรู  ความรูที่จําเปนตองคนควาสรางสรรคขึ้น
เอง  ซึ่งตองใชกระบวนการวิจัยชวยในการสรางสรรค   องคความรูและนวัตกรรมใหม  มหาวิทยาลัยในอนาคต  
จึงตองเปนแหลงวิชาการที่แทจริง  มีบทบาทและกิจกรรมวิชาการที่ครบวงจรตั้งแตการบุกเบิกแสวงหาความรู  
การเก็บรักษาความรูและการใชความรู ซึ่งสอดคลองกับ ปรัชญา  เวสารัชช (2546) กลาววาสถาบันอุดมศึกษา     
ถือเปนแหลงความรูที่สําคัญของประเทศ  มีหนาที่หลักในการผลิตและถายทอดความรูใหแกสังคม  ดวยเหตุนี้
พันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคม  การวิจัยจึง
เปนตัวบงช้ีที่สําคัญถึงความแตกตางดานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  และสอดคลองกับทัศนะของ
ทินพันธ  นาคะตะ (2546)  ที่กลาววามหาวิทยาลัยตองสรางความเปนเลิศทางวิชาการ  หมายถึงการเอาดีหรือการ
เปนผูนําทั้งดานการสอน  การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม  อันเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
ไดแกการถายทอดความรู  การสรางความรู  การสรางความรูและการใชความรูใหเปนประโยชนตอสังคม
ตามลําดับ  บทบาททั้งสามอยางตองเอื้อกันเพราะอาจารยที่ขาดการวิจัยจะขาดการติดตอกับโลกภายนอก  จะลา
หลังทางวิชาการและจะทําใหการสอนลาหลังตามไมทันโลกไปดวย  ความเปนเลิศทางวิชาการจึงอยูที่การวิจัยเปน
หลัก และการกําหนดพันธกิจ การวิจัยดังกลาวไดมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่จะเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการมุงสูความเปนเลิศ  โดยใชรูปแบบ LERT  model  นั่นคือมหาวิทยาลัยได
กําหนดทิศทางการพัฒนาดานการผลิตบัณฑิต ใหสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณคาในอนาคตไดตองคํานึงถึง
ปจจัย 4 ประการ ตามรูปแบบ   “LERT  model ”  ดังนี้ L : Language ภาษาจะเปนปจจัยในการสะทอนความคิด   
E : Experience  สรางประสบการณเพื่อสรางอนาคตดวยปญญา  R : Research  สรางความรูใหมโครงการวิจัยและ
พัฒนา   T : Technology  ใชเทคโนโลยีสําหรับการเรียน ทํางาน และการคนควา สวน  ดานการพัฒนาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย คณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ เจาหนาที่ ตองไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนผลสงใหองคการพัฒนาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีแนวคิด 
หลักการพัฒนา ที่มีองคประกอบสําคัญ  4  ประเภท ตามรูปแบบ การพัฒนามหาวิทยาลัย สูความเปนเลิศ  “LERT  
model ”  ดังนี้  L : Leadership ความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในองคกร เพื่อนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมาย โดยใชกระบวนการบริหาร   ผูนําเปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จ ขององคกร  ทําอยางไรใหเพื่อน
รวมงานเกิดความ ผูกพันกับงาน  E : Expert  มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบใหมีมาตรฐานการทํางาน   สราง



มาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standards)  พัฒนาวิชาชีพใหเกิดความกาวหนาอยาง ตอเนื่อง โดยยึด Career Path  
R : Research   วิจัยเพื่อการพัฒนา   กระตุนใหคณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยทําการวิจัยเพื่อ สรางองคความรู
T : Teaching Technique and Technology   การนําเอา  Technology มาใชในการเรียนการสอน  E – Learning  
สามารถประยุกตรูปแบบวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และมีเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ  จาก
ผลการวิจัยไดนําวิสัยทัศน  และพันธกิจมากําหนดวัตถุประสงค  ซึ่งผลการวิจัยพบวาวัตถุประสงคมีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ  ซึ่งสอดคลองกับวิโรจน  สารรัตนะ (2546)  ที่เสนอวา  จุดหมายหรือ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรตองสอดคลองกับพันธกิจขององคการนั่นคือ  การบรรลุจุดหมายหรือวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรจะสงผลตอความสําเร็จตามพันธกิจขององคการโดยรวม   และจรัส  สุวรรณเวลา(2545) ได
กลาวถึงบทบาทของการวิจัยในประเทศ 5 ดาน ดังนี้ 1) การวิจัยเพื่อสรางความรูใหม เปนการสรางความรูใหมที่
จําเปนตองใชในการแกปญหาหรือการพัฒนาประเทศ ความรูเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาและในการพัฒนา
ในหลายแงหลายมุม การรูสาเหตุของปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาแตละเรื่องแตละดาน การรูทางเลือก
ตางๆ ในการแกปญหา ขอดีขอเสียของแตละทางเลือก การปฏิบัติในการแกปญหาใหเปนผล การแกปญหาใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจนการปรับกลไกหรือวิธีการในการแกปญหา 2) การวิจัยเพื่อ
จัดการความรู ปจจุบันความรูใหมเกิดขึ้นมากมายและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วความรูยังมีลักษณะคลายมีชีวิตคือ เกิด
ใหมได ใชงานได และดับได ความรูบางอยางที่ใชไดอยูในเวลาหนึ่งจะกลายเปนสิ่งที่ไมจริง ไมใชความรูและใช
ไมไดในเวลาตอไป ซึ่งตองอาศัยกระบวนการยอยความรูและปรับใหอยูในรูปที่ใชไดงายและกระบวนการในการ
ยอยความรูตองอาศัยกระบวนการวิจัยทั้งการวิจัยเอกสารหรือวิจัยขอมูล  3) การวิจัยเปนเครื่องมือในการศึกษา 
ดวยวิธีทองจํายอมไมเพียงพอ จําเปนตองมีการสรางสมรรถนะในการหา เลือกพิจารณาและใชความรู การสอนทั้ง
ในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษานั้น การบรรยายตองไมใชวิธีหลักที่ผูเรียนเพียงฟง จด และทองจําขอความรู
จําเปนตองสรางความเขาใจและรูเทาทันความรู การเรียนดวยตนเองที่อาศัยการสืบสอบและคนควานอกตําราเรียน
ดวย โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหา ตีคาและเลือกเชื่อการศึกษาดวยการวิจัยเปนฐานจะชวยทํา
ใหไดบุคคลที่มีวิจารณญาณ สามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
สามารถสรางนวัตกรรมไดเมื่อไปปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถติดตามและใชความรูที่ทันสมัยได 4) การวิจัยเปน
เครื่องมือในการสรางพลัง ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ หากเรียนรูและใชกระบวนการวิจัยก็จะสามารถประเมินงาน
ของตนเอง มีความคิดริเริ่มและนวัตกรรมในการปรับปรุงงานของตนเอง เปนพลังในการทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ของตนเองไดดียิ่งขึ้น  5) การวิจัยเปนเครื่องยนตขับเคลื่อนการแขงขัน การวิจัยเปนเครื่องมือในการสราง
ความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับชาติ ระดับหนวยงานและระดับบุคคล หากประเทศไทยมีระบบการศึกษา
ที่ดี ใชการวิจัยเปนเครื่องมือสรางทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีปญญาและความสามารถตลอดจนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและนวัตกรรม มีองคกรที่เรียนรู มีการวิจัยและพัฒนา สรางผลผลิตที่มีความใหมมีคุณภาพดีขึ้นกวา
ผลผลิตเดิมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถใชและสรางเทคโนโลยีช้ันสูง และใช ภูมิปญญาไทยไดอยาง
เหมาะสม   ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทในการสรางความรู  บทบาทในการสรางคุณลักษณะของคน  
บทบาทในการสรางความสามารถในการจัดการความรู  และบทบาทของการเปนเครื่องมือในการสรางพลัง ซึ่งใน
ระยะที่ผานมาสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการชี้นําสังคม  และสังคมโดยทั่วไปใหการยอมรับและให
ความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง (วันชัย  ศิริชนะ, 2540) 



 4.2  องคประกอบที่เปนแนวทางของนโยบาย  (policy  means)    
         องคประกอบที่เปนแนวทางของนโยบาย  ประกอบดวยยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  
มาตรการ  กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการประเมินผล  ผลการศึกษาอภิปรายผลในภาพรวมไดดังนี้ 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย   ผลจาก
การวิจัย  ไดกําหนดกลยุทธ 3  ดาน  ผูวิจัยขออภิปรายผลในภาพรวม  ไดดังนี้  กลยุทธดานการจัดทํานโยบายและ
แผนการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ   จากผลการวิจัย  พบวามหาวิทยาลัยไดจัดทํานโยบายและแผนดานการวิจัย
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)   และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)  เพื่อมุงสูความเปนเลิศ 
โดยมีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยและบุคลากรการวิจัยอยางชัดเจน  โดยการกําหนดเปาหมายที่จะ
พัฒนาตามบุคลากรตามรูปแบบ LERT model  ดังที่ไดกลาวไวขางตน  ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่กําหนดใหใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู       ให
สถาบันอุดมศึกษาใชการวิจัยพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพช้ันสูงและการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนา
สังคม  กลยุทธดานการสรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย  ไดกําหนดมาตรการที่จะสนับสนุนการทําวิจัยทุก
ประเภท  สงเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  สงเสริมการวิจัยที่เปนความตองการของ
ประเทศแบบมุงเปา  ซึ่งมีความสอดคลองกับ  จรัส  สุวรรณเวลา (2551)  กลาววาในกระแสโลกาภิวัตน            
การแขงขันระดับชาติเปนไปอยางเขมขน  ความสามารถในการแขงขันของชาติจะขึ้นอยูกับความสามารถใน     
การสรางนวัตกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งบนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยสินทางปญญา  ประเทศตางๆจึงตองหันไปมุงสรางความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาและ
สรางนวัตกรรมดวยตนเอง  หลายประเทศเห็นวาการวิจัยขั้นแนวหนาที่นําไปสูนวัตกรรมนั้นตองอาศัยความรู
พ้ืนฐานหลายสาขา  ซึ่งมีอยูในมหาวิทยาลัย  แตเปนการลงทุนสูงจึงไมสามารถกระทําในทุกมหาวิทยาลัยได  
ประเทศเหลานั้นจึงเนนการลงทุนในการวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ไดเลือกไวเพื่อการนี้  บทบาทหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยในการเปนฐานของความสามารถในการแขงขันของชาติในเวทีโลก  จึงกลายเปนหนาที่สําคัญและ
ตองอาศัยการลงทุนมาก  กลยุทธการพัฒนาสาขาวิชาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ  โดยมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย  
กลุมวิจัยเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพในเทคนิคเฉพาะตางๆตามสาขาวิชา  โดยมีนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษ
ในเทคนิคเฉพาะทางรวมกลุมทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแนวคิดของประเวศ    วะสี (2552)  
กลาววา  ควรจะมีโครงสรางในมหาวิทยาลัยที่ทําใหนักวิชาการบางสวนทํางานเชิงระบบได  และกาวหนาไดมี 
career  เชน  1) มีสถาบันวิจัยระบบการศึกษาขึ้น  อยูในมหาวิทยาลัยตางๆเพราะวาตองอาศัยการวิจัยเชิงระบบ  ไม
ง้ันอาจารยทุกคนกออยูในศาสตรของตัวเอง  เราตองรูหมดเลยวามีอะไรเกิดขึ้นในโลก  แลวเราจะไดวาง position 
ของประเทศเรา  วางยุทธศาสตรไดถูกตองควรมีสถาบันนโยบาย  สถาบันยุทธศาสตรชาติ  สถาบันวิจัยระบบ
การศึกษาจะมองสังคมทั้งหมด  มองระบบการศึกษาในรูปใหม  ไมไดมองเฉพาะตัวเอง  2) สถาบันวิจัยนโยบาย
สาธารณะจะทําใหอาจารยหรือนักวิชาการบางสวนไปมองเชิงนโยบาย  ถามองเชิงนโยบายไดแปลวาเขาจะตอง
มองเขาใจระบบทั้งหมด  3)  สถาบันวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่น  ประเทศเราลมเหลวในการพัฒนาตางๆ มาตลอดทุก
เรื่อง  ฐานของประเทศหรือฐานของสังคม  คือชุมชน  ทองถิ่น  ถาชุมชนทองถิ่นเขมแข็งทุกดาน  มันจะรองรับ
ขางบน  ขณะนี้เรามีมหาวิทยาลัยมากพอที่จะคิดถึงหนึ่งมหาวิทยาลัยตอหนึ่งจังหวัด  เรามีรอยกวามหาวิทยาลัย  



ถามหาวิทยาลัยหนึ่งชวยหนึ่งจังหวัดวิจัยที่จะสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในหนึ่งจังหวัดทําไดภายใน  
5  ป  เขมแข็งหมด  ถาเขมแข็งหมดประเทศจะอยูตัวเลย  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  จิตใจ  วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม  
สุขภาพ  การเรียนรูไปดวยกันหมดเลย 4)  เรื่องสถาบันวิจัยการเรียนรู  ตอนนี้ทั่งโลกสนใจเรื่องการเรียนรูมากกวา  
กระบวนการเรียนรูที่จะชวยพัฒนาศักยภาพมนุษยใหเต็มตามศักยภาพของความเปนมนุษย  ฉะนั้นมหาวิทยาลัย
นาจะเลนตรงนี้  มีสถาบันวิจัยการเรียนรูแลวศึกษาหมดเลย  แนวคิดดังกลาวยังสอดคลองกับทัศนะของ            
บุญเสริม  วีสกุล (2546)  กลาววานโยบายสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ควรใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและความ
คิดเห็นทางวิชาการ  เชนโดยการสัมมนา  รวมทั้งมีหนังสือและเอกสารทางวิชาการอยางเพียงพอ  มีการยอมรับ
และยกยองผลงานทางวิชาการ  มีรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม  สงเสริมเสรีภาพทางวิชาการ  ใหอาจารย
ทุมเทกับงานวิจัยอยางเต็มที่  ซึ่งสอดคลองกับอาณัติ  อาภาภิรม (2546)   กลาววา  งานวิจัยนอกจากงานสอน
ขางตนแลว  ความเปนเลิศทางวิชาการจะขึ้นอยูกับงานวิจัยมากที่สุด  ผูไมทําวิจัย  ผูไมเขียนตํารา  ไมเขียน
บทความทางวชิาการอยางสม่ําเสมอ  จะไมสามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหมๆในโลกได  คงสอนใน
เรื่องที่เรียนมาตามตําราเกาๆ  ผลงานวิจัยของอาจารยและนิสิตนักศึกษา  จึงถือวามีความสําคัญมาก 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานการบริหาบุคลากรการวิจัย อภิปราย
ภาพรวมไดดังนี้ กลยุทธดานการพัฒนาสงเสริมคานิยม  เจตคติและวัฒนธรรมในการทําวิจัยของอาจารย  มี
มาตรการใหกําหนดงานวิจัยเปนภาระงานสูงเทากับงานสอนเพื่อใหเห็นความสําคัญของการวิจัย มีความ
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552)  ไดจัดทําหลักเกณฑภาระงานเพื่อกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ  โดยหลักเกณฑดังกลาวไดกําหนดใหคณาจารยตองทําวิจัยตามประกาศภาระงานของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ควรกําหนดใหอาจารยนําวิธีการวิจัยเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. (2552)  ไดกําหนดประเด็นการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดดานประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารยประจํา
ของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงความแตกตางของนิสิตนักศึกษา  และจัดใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมการสอนมากที่สุด เชนเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  กรณี   
การสรางระบบการชวยเหลือแบบกัลยาณมิตร  มีการประสานงานระหวางผูทํางานวิจัยในสาขาเดียวกัน  เพื่อได
แลกเปลี่ยนความรู  และวิธีการวิจัย  ตลอดจนผลที่ไดจากการวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพการสรางเครือขายการวิจัย  
และสงเสริมสนับสนุนใหหัวหนาทีมวิจัยและนักวิจัยมาจากตางสาขาวิชา  สอดคลองกับเกื้อ  วงศบุญสิน  ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการเปน  mentor  บนฐานแนวคิดเชิงกัลยาณมิตร  เมื่อกระบวนการทางสังคมในลักษณะของการ
แบงปน  แลกเปลี่ยนและถายทอดความรูฉันทกัลยาณมิตร  คือการเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆทั้งหลายทั้งปวงเปน
พฤติกรรมที่ดี  กลาวคือเปลี่ยนการทํางานที่ไมมีการตั้งเปาหมายเปนการทํางานที่มีการตั้งเปาหมาย  และ
เปรียบเทียบผลที่ไดในปจจุบันกับเปาหมายที่ต้ังไวเพื่อใหเกิดการทํางานที่ดีขึ้น  โดยมีกลุมที่พรอมจะสนับสนุน
ความรู (supplier  of  knowledge)  ที่มีคุณภาพมากขึ้น  กลุมที่ตองการความรู (demand of  knowledge)  ก็นาเพิ่ม
เปนเงาตามตัวไปดวย  และในทายสุดก็ควรที่จะเกิดสังคมที่มีคานิยมที่เปนสังคมแหงการใฝรู  ใฝที่จะวิจัย  ใฝที่จะ
แบงปนแลกเปลี่ยน  และถายทอดความรูฉันทกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน  สวนการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม
ในการทําวิจัยเพื่อสรางความตื่นตัวดานการวิจัย  พัฒนาสาขาวิชา  หรือคณะ  วิทยาลัยเปน center of excellence  
สอดคลองกับแนวคิดของสุเมธ  แยมนุน(2551)  กลาววา  ควรพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยจัดการใหมหาวิทยาลัย



เปน Excellence  Center     สวนกลยุทธดานการพัฒนาอาจารยนักวิจัยรุนใหม  จากผลการวิจัยพบวาสภาพปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมีคณาจารยที่มีระยะเวลาการสอนในมหาวิทยาลัยนอยกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 57.8  
ปฏิบัติการสอนในมหาวิทยาลัยระหวาง 3-6 ป รอยละ 24.4  นั่นแสดงใหเห็นวาคณาจารยสวนใหญที่เขามาทํา
หนาที่การสอนและวิจัยจะเปนอาจารยนักวิจัยใหม   ดังนั้นการพัฒนาใหเปนนักวิจัยรุนใหมที่มีความรู
ความสามารถจึงเปนกลยุทธที่สําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับ  รัฐบาลไดประกาศนโยบายดานการศึกษาที่ตองสงเสริมให
มีการสรางนักวิจัยรุนใหม  พัฒนาอาจารยรุนใหมที่มีประสบการณดานการวิจัยนอย  โดยใหนักวิจัยอาวุโสเปนพี่
เลี้ยง   มาตรการที่นําเสนอในการพัฒนาอาจารยนักวิจัยรุนใหมจึงมุงเนนที่จะพัฒนาอาจารยต้ังแตกระบวรการรับ
อาจารยเขาใหม  โดยพิจารณาความรูความสามารถดานการวิจัย  การจัดระบบพี่เลี้ยงใหนักวิจัยซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ สุมาลี  จั้งประดับกุล(2551)  ไดเขียนบทความเรื่องระบบอาจารยที่ปรึกษา-นักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Advisor-
Mentor)  และไดคัดลอกเอาประเด็นที่นาสนใจของนักวิชาการศึกษาที่กลาวถึงระบบพี่เลี้ยง  ผูวิจัยเห็นวามี
ความสําคัญที่จะนําไปใชประโยชนได  ดังนี้  ศาสตราจารย  ดร.สมชาย  วงศวิเศษ  ไดสะทอนความสําคัญของพี่
เลี้ยงและวิธีการเปนพี่เลี้ยงที่ดี  คือในความสําเร็จหรือไมสําเร็จสวนหนึ่งก็มีปจจัยมาจากพี่เลี้ยงดวย  สําหรับวิธีการ
นั้นไมมีสูตรตายตัว  ขึ้นอยูแตละบุคคล  แตหลักการพื้นฐานที่สําคัญยิ่งก็คือ  ทําดวยความจริงใจและเห็น
ประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง  พ่ีเลี้ยงที่ดีตองมีทั้งความรู  คุณธรรมและจิตวิทยา  ซึ่งศาสตราจารยนายแพทยยง  
ภูวรวรรณ  ไดใหแนวทางหลักธรรมของการเปน mentor:  นักวิจัยที่ปรึกษา....นักวิจัยพ่ีเลี้ยง  ซึ่งการเปนนักวิจัยที่
ปรึกษาที่ดี  นอกจากจะเปนผูใหแลว  ยังตองมีคุณสมบัติแสดงตนประกอบดวย  กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ  
ไดแก  นารัก  นาเคารพ  นาเจริญใจ  รูจักพูดใหไดเหตุผล  อดทนตอถอยคํา  แถลงเรื่องล้ําลึกได  และไมชักนําใน
แนวทางที่เสื่อมเหลวไหล  และศาสตราจารยดร.เกื้อ  วงศบุญสิน  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปน  mentor  บน
ฐานแนวคิดเชิงกัลยาณมิตร  เมื่อกระบวนการทางสังคมในลักษณะของการแบงปน  แลกเปลี่ยนและถายทอด
ความรูฉันทกัลยาณมิตร  คือการเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆทั้งหลายทั้งปวงเปนพฤติกรรมที่ดี  กลาวคือเปลี่ยนการ
ทํางานที่ไมมีการต้ังเปาหมายเปนการทํางานที่มีการต้ังเปาหมาย  และเปรียบเทียบผลที่ไดในปจจุบันกับเปาหมาย
ที่ต้ังไวเพื่อใหเกิดการทํางานที่ดีขึ้น  โดยมีกลุมที่พรอมจะสนับสนุนความรู (supplier  of  knowledge)  ที่มีคุณภาพ
มากขึ้น  กลุมที่ตองการความรู (demand of  knowledge)  ก็นาเพิ่มเปนเงาตามตัวไปดวย  และในทายสุดก็ควรที่จะ
เกิดสังคมที่มีคานิยมที่เปนสังคมแหงการใฝรู  ใฝที่จะวิจัย  ใฝที่จะแบงปนแลกเปลี่ยน  และถายทอดความรูฉันท
กัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน  กลยุทธดานการสรางระบบการบริหารงานบุคลากรวิจัยอยางมีคุณภาพ   พบวามีความ
สอดคลองกับทินพันธุ  นาคะตะ (2546)  กลาววา มหาวิทยาลัยควรเสาะแสวงหาใหไดคนดี  คนเกง  คนที่มีความ
เปนนักวิชาการ  คนที่มีความรูความสามารถทางวิชาการในระดับกาวหนาหรือช้ันนํามาเปนอาจารย  และเมื่อไดมา
แลวก็ควรสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยใหสามารถพัฒนาความรู  กาวหนา  ใหมี
โอกาสในการมีบทบาทและผลิตผลงานทางวิชาการ  จัดใหไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม  ดูแลใหมีความกาวหนา
ในอาชีพคุมครองความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งจัดใหมีระบบการจัดใหพนจากหนาที่การงาน
ดวยวิธีที่เหมาะสม ในการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยนั้น  จะครอบคลุมถึง  การวางแผนกําลังคน  
การสรรหาคัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง   การบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน  การพัฒนา  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ระเบียบวินัยและสิทธิตางๆ  โดยเฉพาะดานแสวงหาเพื่อใหไดคนที่
เหมาะสมมาเปนอาจารย  ซึ่งสอดคลองกับ อุทัย  บุญประเสริฐ   กลาววา  การคัดเลือก  สรรหา  หรือคัดสรรบุคคล  



เพื่อใหไดอาจารยที่มีความรูความสามารถสูง  เปนคนชั้นนําที่จะมีบทบาทสําคัญยิ่ง  ในการนํามหาวิทยาลัยไปสู
ความเปนเลิศหรือมีช่ือเสียงในทางวิชาการ  ไดนั้นจะตองมีระบบคุณธรรมและระบบเปด  แตจะตองมีการ
พิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน  ตามนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของแตละมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะมี
ขั้นตอน  ดังนี้  คือ  ประเมินจากวุฒิการศึกษา  ผลการศึกษา  ผลงานทางวิชาการ  ประสบการณและสาขาวิชาของ
ผูสมัคร  สัมภาษณเพื่อพิจารณาความสนใจ  ทัศนคติ  ความสามารถในการแสดงออก  ความถนัด  ความจริงจัง
มุงมั่นในการทํางาน  มนุษยสัมพันธดี  ทํางานรวมกับผูอื่นได  ประเมินศักยภาพการสอน  การวิจัย  และดาน
วิชาการ  หลังจากที่สรรหาไดคนที่มีความสามารถแลว  ระบบบริหารงานบุคคล  จะตองดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถและรักษาคนดีไวได  โดยเฉพาะเงินเดือน  สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ  นอกจากนี้
ผลการวิจัยของ จิตราภา  กุณฑลบุตรและคณะ (2551) พบวาการพัฒนาบุคลากรเปนองคประกอบสําคัญของการ
บริหารจัดการงานวิจัย  โดยการพัฒนาบุคลากรมีเปาหมายการสรางและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
วิธีการจะประสบผลสําเร็จไดแก  การจัดโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยรุนใหม  การจัดทําหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย  การพัฒนาเครือขายนักวิจัย  การสงเสริมและขยายเครือขายผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญและการจัดระบบ
ที่ปรึกษางานวิจัย และ จรัส  สุวรรณเวลา (2551)  ใหทัศนะวาการวิจัยเปนองคประกอบสําคัญของอุดมศึกษาใน
โลกปจจุบัน  แตมีความหลากหลายแตกตางกันตามภาระและเปาหมายของมหาวิทยาลัยน้ันๆ  ในการนี้จําเปนที่
มหาวิทยาลัยตองมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน  การลงทุน  และคาใชจายสูงขึ้น  การจัดการที่มีประสิทธิภาพมี
ความจําเปนมากขึ้น  อาจารยและบุคลากรตองมีความสามารถสูงและมีเวลาคิด  ตลอดจนสามารถทุมเทความตั้งใจ
และสติปญญาใหกับงานวิชาการอยางสูง  การดึงดูดคนดีที่มีความสามารถมาเปนอาจารย  และการรักษาอาจารยที่
ดีไวใหไดมีความยากลําบากมากขึ้น  แตเปนสิ่งที่จําเปนมากขึ้นดวย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยตองธํารงไวซึ่ง
เสรีภาพทางวิชาการซึ่งเปนฐานเปดโอกาสใหแกความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 
  4.2.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
อภิปรายภาพรวม  ดังนี้  ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาควรที่จะพัฒนาระบบการจัดสรรทุนวิจัย  กลาวคือควร
จัดสรรทุนแกโครงการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย    จัดสรรทุนให
เหมาะสมกับคุณภาพของงานวิจัย  ทําใหเกิดการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ทุนวิจัยตองมีคาตอบแทนนักวิจัย  
และผูชวยวิจัยเพื่อเปนสิ่งจูงใจและสรางอาชีพนักวิจัย  จัดสรรทุนโดยใชระบบคุณธรรม  ซึ่งสอดคลองกับทัศนะ
ของ จรัส  สุวรรณเวลา (2551)  ใหทัศนะวาการจัดสรรทุนวิจัยตองสรางระบบการพิจารณากลั่นกรองทุน  โดยมี
ความหลากหลายของเปาหมายพรอมไปกับการพิจารณาใหถูกตองเหมาะสมบนฐานของขอมูลที่ยุติธรรม  
ตลอดจนการบริหารจัดการและประเมินผลการวิจัยที่ไดรับจัดสรรทุน  การจัดการดานการเงินของรัฐเพื่อ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ  เปนขอกําหนดที่สําคัญสําหรับอนาคตของมหาวิทยาลัยไทย  ความสามารถในการ
จัดการ  ความหลากหลายความแตกตางมีความสําคัญอยางยิ่ง  ผลการวิจัยยังพบวาการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยควร
จัดสรรตอเนื่องใหกับงานวิจัยที่มีความตอเนื่อง  เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปแกปญหาสังคมในภาพรวม
ได   จัดใหมีคณะกรรมการ กองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนินโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยใน แตละป
ตามทิศทางหรือแนวทางการวิจัยที่กําหนดและสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย    จัดสรรทุนวิจัย
เพิ่มเติมสําหรับนักวิจัยที่สามารถพัฒนากลุมวิจัย  หนวยวิจัย  หรือจัดตั้งศูนยวิจัย  เฉพาะทาง  ซึ่งในแตละคณะอาจ
มีศูนยวิจัยมากกวา 1 ศูนย  โดยแตละศูนยสามารถของบประมาณไดทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน



รายได  โดยมหาวิทยาลัยจะกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลงานของศูนยวิจัยทุกป  จัดสรรทุนให
อาจารยหรือนักวิจัยไดเขาอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานหรือรวมประชุมงานวิชาการ  รวมถึงการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรู  ประสบการณ  ทักษะดานการวิจัย  ประเด็นที่กลาวมานี้
สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2550) เห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหเปนนักวิจัยอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยในการผลิตผลงาน  และนวัตกรรมอันเปน
พ้ืนฐานสําคัญที่นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ จึงมีโครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาปงบประมาณ 2550-2555 โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยใหแกอาจารยโดยเนนการสรางเสนทางนักวิจัยอาชีพของอาจารยต้ังแตระดับอาจารยรุนใหญ 
อาจารยรุนกลาง รวมถึงการสรางกลุมวิจัยเฉพาะทางในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จํานวนทุนอุดหนุนที่จัดสรร  ดังนี้  
1) ทุนวิจัยระดับหลังปรญิญาเอก จํานวนปละประมาณ 30 ทุน 2) ทุนวิจัยสําหรับทุนพัฒนาอาจารยรุนใหม จํานวน
ปละประมาณ 150 ทุน  3)  ทุนวิจัยสําหรับทุนพัฒนาอาจารยรุนกลาง จํานวนปละประมาณ 70 ทุน 4) ทุนพัฒนา
กลุมวิจัย จํานวนปละประมาณ 20 ทุน 5) ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact factor จํานวน 250 เรื่อง 6) 
ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือวารสารที่อยูในฐานสากล จํานวน 750 เรื่อง 7) นักศึกษาในระดับปริญญา
โทจํานวน 250 คน หรือ ปริญญาเอก 125 คน และโครงการทุนพัฒนาอาจารยนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Program) ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยสูการเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศโดยการผลิตนักวิชาการใหมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อรองรับการผลิต
บุคลากรระดับเชี่ยวชาญสูงเหลานี้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน ไดกาวมาถึงขั้นที่มี
ความตองการอาจารยที่ผานประสบการณวิจัยหลังปริญญาเอก หลายมหาวิทยาลัยระดับช้ันนําของประเทศกําลัง
พัฒนาตนเองสูทิศทางการสรางความเปนเลิศเพื่อเขาสูมหาวิทยาลัยระดับโลก (world-class universities) ซึ่งจะ
สงผลตอการยกระดับดานคุณภาพของอุดมศึกษาไทยโดยรวม โดยจัดสรรทุนวิจัยสําหรับทุนหลังปริญญาเอก 
จํานวนปละ 30 ทุน  ยังสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ สัมมนา  รธนิธย (2536) ที่พบวา  ปจจัยดานสถาบัน
ไดแกการสนับสนุนทุนวิจัย  บรรยากาศทางวิชาการของสถาบัน  และผูบริหารสถาบันเปนปจจัยภายนอกที่
เกี่ยวกับผลิตภาพการวิจัย  งานวิจัยของ สุนันท  ปณทุพา (2540)  พบวาปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยไดแก  แหลง
คนควาขอมูล  เงินสนับสนุนการวิจัย  วัสดุอุปกรณการทําวิจัย  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน  เวลาที่ใช
ในการทําวิจัยและผลตอบแทนที่ไดรับมีอิทธิพลทางตรงในระดับต่ําตอผลิตภาพการวิจัย  นอกจากนี้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)  ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนามีดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดวงเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคใหเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเปนการจูงใจใหมีผลงานการวิจัยที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในวงกวางไดมากยิ่งขึ้น 2) กําหนดเปาหมายและแผนงานในการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 3) กําหนด
มาตรการการจูงใจที่เปนรางวัลตัวเงินและรางวัลทางจิตใจในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการทํา
ผลงานวิจัย (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2549 )  สวน กลยุทธดาน  
สงเสริมความคลองตัวในดานการใชจายเงินทุนวิจัยเพื่อการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ       
ศิโรจน  ผลพันธิน (2549) ไดสรุปรูปแบบการบริหารงบประมาณการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน  มี
รูปแบบการบริหารทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอกสถาบัน  ดังนี้การบริหารทุนวิจัยภายในดานการสนับสนุน



การวิจัย  ไมมีขอจํากัดในดานจํานวนโครงการที่เสนอจํานวนงบประมาณที่ขอ  และเวลาที่ใชในการดําเนินการ
วิจัย  ซึ่งแตละสถาบันมีเกณฑการพิจารณาเงินทุนและการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการวิจัย  โดยในบางสถาบันมี
การสนับสนุนโครงการวิจัยที่เสนอในนามกลุมวิจัย  ดานการอนุมัติจํานวนเงินแกนักวิจัย  แบงเปน 2 กลุม  คือ
กลุมที่สถาบันอนุมัติทุนวิจัยโดยไมจําแนกนักวิจัยรุนใหมหรือรุนเกา  แตใชเกณฑประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการวิจัยเปนหลักในการพิจารณาเงินทุน  กลุมที่สองกลุมนี้ไดรับทุนวิจัยไมเทากัน  ดานการเบิกจาย  โดย
สวนใหญมีการแบงการเบิกจาย 3 งวด  โดยนักวิจัยไดรับเงินงวดแรกในวันที่ลงนามในสัญญาโครงการและไดรับ
งวดสุดทายในวันที่สงรายงานฉบับสมบูรณ  และดานการติดตามและประเมินผลไดกําหนดใหนักวิจัยสงรายงาน
ความกาวหนาและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  และกําหนดมาตรการลงโทษเปนระดับตางๆสําหรับนักวิจัยที่ไม
สงผลงานวิจัยหรือสงชากวากําหนด  สําหรับการบริหารทุนวิจัยภายนอก  มีลักษณะการบริหาร 2  รูปแบบ  คือ
รูปแบบหนวยบริหารงานวิจัย  ทําหนาที่เปนหนวยรวบรวมขอมูลนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  
โดยคณะวิชาเปนผูติดตามและกํากับดูแลการใชเงินทุนและการสงผลงานวิจัยของนักวิจัยแกเจาของทุน  และ
รูปแบบหนวยงานบริหารงานวิจัย  ทําหนาที่ เปนทั้งหนวยรวบรวมขอมูลและติดตามผลการวิจัย  โดยทุก
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนภายนอก  นักวิจัยตองรายงานใหหนวยงานบริหารงานวิจัยทราบและสงรายงานความ
คืบหนาและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแกหนวยบริหารงานวิจัยของสถาบันดวย  ทั้งนี้  สถาบันดําเนินการหัก
คาใชจายจากนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยภายนอกประมาณ 10 %- 15% เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาสาธารณูปโภคของ
สถาบัน  นอกจากนั้น วิจารณ  พานิช (2540)  มีความเห็นตอการจัดสรรทุนและการบริหารเงินวา การจัดสรรทุน
ควรใช  “ระบบคุณภาพ”  (merit  system) คือจัดใหตามคุณภาพและความสอดคลองกับนโยบายลําดับความสําคัญ
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะตองจัดสรรใหเพียงพอที่จะไดผลงานที่มีคุณภาพ  สวนการบริหารเงิน  วิจารณ 
พานิช  เสนอใหหัวหนาโครงการวิจัยลงนามรับเงินทั้งหมดตามระเบียบราชการ  แตรับจริงเพียง  1/3  อีก  2/3  ลง
นามใหคณะเก็บรักษาไวในบัญชีพิเศษ  (ซึ่งมีดอกเบี้ย)  เมื่อหัวหนาโครงการใชเงินงวดแรกหมดจึงเขียนรายงาน
ความกาวหนาขอเบิกเงิน  1/3  ถัดไป  ขอดีตอสวนรวม  2  ประการ คือ (1)  นักวิจัยรูสึกวาจะตองถูกตรวจสอบ
การเอาเงินไปแลวไมทําวิจัยจึงลดลง  (2)  เงินที่ฝากไวที่คณะ  ซึ่งอยูในธนาคารเกิดดอกเบี้ยสามารถนํามาใชเปน
ทุนวิจัยประเภทเรงดวนไดอีกเปนประโยชนตอผูที่ตองการเริ่มตนทําวิจัยโดยเร็ว ไมสามารถขอจากงบประมาณ
แผนดินได  ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2549) ไดศึกษาอนาคตภาพการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกลุมผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปไดดานงบประมาณ
ประกอบดวย กําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการเพิ่มทุนสนับสนุนงานวิจัย  จัดสรรงบประมาณสงเสริมอาจารยใหม
เพื่อการวิจัย  ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณใหสอดคลองกับธรรมชาติงานวิจัยในแตละสาขาวิชาหรือแตละคณะ  
และการแสวงหาแหลงทุนบริจาคจากองคการภายนอกเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทัศนะของ จิตราภา  
กุณฑลบุตรและคณะ (2551)  กลาววารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏตองการจัดการ
สนับสนุนดานการวิจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยอยางคลองตัว  วิธีการที่จําเปนคือ  การปรับปรุงกฎ  ระเบียบที่ไมเอื้อตอ
การทํางานวิจัย  การพัฒนาวัฒนธรรมความคิดแลการทํางานของผูบริหารที่รับผิดชอบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
และการจัดบุคลากรที่รับผิดชอบในหนวยงานวิจัยที่เหมาะสม  สวนวิชัย  ตันศิริ (2547)  กลาววาวิธีการที่จะ
สงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดอุดมศึกษา  นอกจากจะจัดงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป 
(Block Grant)  เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถใชดุลพินิจในการใชเงินไดแลว ยังมีรูปแบบอื่นๆ อีกเชน 



ระบบเงินสมทบ (matching Fund)  ซึ่งอาจใชรูปแบบนี้กับการจัดตั้งกองทุนวิจัย  และพัฒนาอาจารยและองค
ความรูในสถาบัน  เชนหากมหาวิทยาลัยสามารถหาเงินกองทุนที่เรียกวา (Endowment Fund)  (ที่สามารถนํา
ดอกเบี้ยออกมาใชจายได)  จํานวนหนึ่ง  ในลักษณะนี้ก็จะเปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยไดมีกิจกรรมหารายได  
ซึ่งนาจะผลักดันใหมหาวิทยาลัยพยายามสรางความสัมพันธเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม   สําหรับกลยุทธ
ดาน  การสงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย  ในทัศนะของพูลทรัพย  ปยะอนันต  ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ  เรื่องการระดมทรัพยากร  รัฐยังคงตองเปนผูสนับสนุนการอุดมศึกษาอยูมาก  สําหรับการ
จัดสรรเงินเพื่อการวิจัยนั้น  ควรมีวาระแหงชาติ  และมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  โดยมุงการมีสวนรวม
ของภาครัฐและเอกชน  เชน  ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโรงงานสิ่งทอรอยละ 50  รัฐบาลชวยอีกรอยละ 50  
เปนตน   จาการศึกษาของนิพนธ  พังพงศกร  ในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มี
แนวทางคือ    การปฏิรูประบบการเงินของมหาวิทยาลัย   การระดมทุนหรือการเพิ่มแหลงรายได มหาวิทยาลัยของ
รัฐรับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษาถึงรอยละ 80  แตในอนาคตเอกชนจะเขามามีบทบาทมากขึ้น  อาจจะมี
กองทุนบริจาคเพื่อพัฒนาสาขาวิชา  การเรียนการสอน  การวิจัยหรือการจางอาจารยอาวุโสก็ได  ทัศนะของ จ รั ส  
สุวรรณเวลา (2551)  กลาววา  ความไมคลองตัวในการหาเงินจากแหลงตางๆ  ทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐมีขอจํากัด
ทางการเงิน  เปนปญหาที่ใหญมาก  ทําใหไมสามารถสรางความเปนเลิศ  และความสามารถในการแขงขันกับ
วงการอุดมศึกษานานาชาติ  บางมหาวิทยาลัยยังอาศัยงบประมาณแผนดินมากกวารอยละ 90  ของคาใชจาย
ทั้งหมด  มหาวิทยาลัยยังขาดความคลองตัวในการดําเนินงานระดมทุน  ผลการวิจัยยังพบวาควรพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและแหลงคนควาขอมูลเพื่อการวิจัย  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จิตราภา  กุณฑลบุตรและคณะ 
(2551) กลาวคือ  การบริหารจัดการงานวิจัย เปาหมายของการพัฒนาคือมีฐานขอมูลทั้งระบบที่มหาวิทยาลัยและ
ชุมชนทองถิ่นสามารถใชประโยชนไดตลอดเวลา  มีความทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล
สารสนเทศการวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของวิธีการที่ประสบผลสําเร็จไดแก  การพัฒนาโดยสถาบันวิจัย  การ
พัฒนาโดยสถาบันรวมกับหนวยงานอื่น  และการมีฐานขอมูลที่เผยแพรในรูปแบบ  วารสาร  จุลสารและwebsite  
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ(วช) (2550)   กลาววา  ฐานขอมูลการวิจัยของประเทศเปนแหลงกลางใน
การเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยของประเทศที่เขาถึงไดงาย  และใหบริการในรูปแบบดิจิทอลเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาประเทศ  รวมทั้งเพื่อเสริมสรางการใชขอมูลรวมกัน  และเปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางนักวิจัย
ภายในและภายนอกประเทศในหัวขอที่มีความสนใจรวมกัน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานการบริหารคุณภาพงานวิจัย  ผูวิจัยขอ
อภิปรายโดยภาพรวม  ดังนี้  กลยุทธดานการสงเสริมการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย  กลยุทธดานการ
สงเสริมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัย  มีความสอดคลองกับทัศนะของสุเมธ  แยมนุน(2551)  
กลาววา  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ควรพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยการจัดระบบประเมิน
ศักยภาพการวิจัยในมหาวิทยาลัย  Research  Assessment  Exercise(RAE)  จัดการใหมหาวิทยาลัยเปน Ecellence  
Center  และจัดระบบการวิจัยของประเทศ  จากแนวคิดนี้ทําใหมีโครงการประเมินศักยภาพการวิจัยใน
มหาวิทยาลัย  โดยมีหลักการและเหตุผล เพื่อให 1) สอดคลองกับกรอบแผนพัฒนาของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป พ.ศ. 2551 – 2565 ที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยประเทศไทยวา มีความจําเปนตองสรางความ
เปนเลิศของการวิจัยของอุดมศึกษา ดวยการวางโครงสรางระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม การสรางกลไกความ



เปนเลิศดวยระบบประเมินศักยภาพผลงานวิจัย หรือระบบ Research Assessment Exercise (RAE) ซึ่งใชใน
ตางประเทศมาประยุกตและปรับใชเพื่อประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ และ 2) เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลที่มีนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 2)  วัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ เพื่อจัดทําระบบประเมินศักยภาพในเชิงระบบของการ
วิจัยศักยภาพงานวิจัย ตามแนวทางของ Research Assessment Exercise (RAE) ของประเทศสหราชอาณาจักร และ
ปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับการอุดมศึกษาของประเทศไทย และเพื่อใหการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย
สัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณของประเทศ และยุทธศาสตรตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อสรางความเปนเลิศของการวิจัยของอุดมศึกษาของไทยที่สอดคลองตาม
ศักยภาพและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา และสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และการวิจัย
และพัฒนาของภูมิภาคตอไป  ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ จะไดระบบและกลไกการประเมินผลงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ ไดระบบการพัฒนาการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในประเทศ 
ทั้งดานการพัฒนานักวิจัย การใชงบประมาณและทรัพยากรอยางคุมคา การนําผลงานวิจัยไปสูการตีพิมพในระดับ
นานาชาติ   การสรางนวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญาตอไป และนําไปสูการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับ Performance based ของสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากดังกลาวมาแลว  อุทุมพร  จามรมานและคณะ   
กลาววา   ควรมีการประกันคุณภาพงานวิจัย  โดยตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ   ที่มี
คณะกรรมการในแตละสาขากําหนด   ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพภายในดานการวิจัยในองคประกอบที่ 4  ดานการวิจัย 
ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด  คือ 1) มีการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค       
2) มีระบบการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  3)  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 4)  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําไดกําหนดตัวช้ีวัดใหมหาวิทยาลัยตอง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  สุธีระ  
ประเสริฐสรรพ. (2548).  กลาววาระบบทรัพยสินทางปญญาเปนสวนหนึ่งของระบบวิจัยและพัฒนาที่จะเกื้อหนุน
ใหการทําวิจัยเติบโตได  เราตองการภาคีอีกมากมายที่เขาใจรวมกัน  นอกจากนี้บุญเสริม  วีสกุล  ยังระบุวานโยบาย
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ  ควรสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ  โดยถือเปนสวนหนึ่งแหง
ภาระหนาที่ของอาจารย  ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของอาจารยตองมาจากสิ่งนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การ
เลื่อนตําแหนงทาวิชาการ  การประเมินผลงานประจําป  การตอสัญญาจาง 

 
 

 
 
 
 
 



5.  ขอเสนอแนะ   
 5.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
        การวิจัยเชิงนโยบายมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจในนโยบายนั้น  ดวยเหตุนี้  ขอเสนอจากผลการวิจัยในครั้งนี้จึงมุงใหขอเสนอแนะตอผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภาวิชาการ  และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในการนําผลการวิจัยไปประกอบการปรับปรุงนโยบาย  แนวทางและทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดโดยรวม  ดังนี้ 
  ในระยะแยกสิ่งที่ควรดําเนินการอยางเรงดวนของมหาวิทยาลัยคือ  การแกไขสิ่งที่เปนจุดออนจาก
การศึกษาบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยเฉพาะขอคนพบจากการสนทนากลุมอาจารยของ
มหาวิทยาลัย  ในวันที่  26  ตุลาคม พ.ศ. 2551  จึงไดขอสรุปเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาดังนี้ 

1  จากผลการวิจัยพบวา  บทบาทหนาที่ของอาจารยนอกจากทําการสอน  การวิจัยและบริการ 
วิชาการแลวอาจารยตองมีบทบาทหนาที่ในการทํางานธุรการดวย  ซึ่งอาจารยมองวาภาระงานดานธุรการมีมากกวา
ภาระงานสอน  จึงทําใหไมมีเวลาทํางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่จะมาพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรทําเกณฑภาระงานของอาจารยใหมีความเหมาะสม  โดยตระหนักวาการวิจัยนํามาซึ่งองคความรู  
สามารถที่จะนําองคความรูนั้นมาถายทอดหรือเผยแพรใหกับนักศึกษาหรือชวยในการพัฒนาทองถิ่นไดดวย 
  2  จากผลการวิจัยพบวา  อาจารยสวนใหญรอยละ 57.8  ปฏิบัติการสอนในมหาวิทยาลัยนอยกวา 
3  ป  รอยละ 24.4  ที่ปฏิบัติการสอนระหวาง 3-6 ป  อาจารยสวนใหญรอยละ 97.8  ดํารงตําแหนงอาจารย  นั่น
แสดงใหเห็นวาอาจารยสวนใหญยังไมมีประสบการณในการสอนในระดับอุดมศึกษา  และยังไมสามารถที่จะทํา
ผลงานทางวิชาการ  ไดจึงทําใหสัดสวนของอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย             
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยทั้งหมด  จากผลการ
สนทนากลุม  มีขอเสนอวามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการพัฒนาอาจารยใหมีความรู  ความเขาใจ  ตลอดจน
ความสามารถและตั้งใจที่จะใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการจัดการศึกษา  เรงพัฒนาอาจารยใหทําผลงาน
ทางวิชาการ  โดยมีระบบพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือใหคําปรึกษา 
  3  จากผลการวิจัย พบวาอาจารยหรือนักวิจัยยังขาดสิ่งจูงใจที่จะทําวิจัย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะ
มีมาตรการสรางแรงจูงใจ เชน  การประกาศหรือยกยองผูที่มีผลงานวิจัยดีเดน  ใชเกณฑภาระงานการทําวิจัยเปน
สวนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เปนตน 
  4  จากผลการวิจัยใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารางขอเสนอ           
เชิงนโยบายและการจัดทําขอเสนอนโยบาย  ทําใหเกิดการเรียนรู  การแลกเปลี่ยนระหวางผูวิจัย  ผูเช่ียวชาญและ   
ผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหผูที่เขามามีสวนรวมไดตระหนักในคุณคาแหงตน 
  
 
 
 
 



 2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

1 เพื่อประโยชนในการนําขอเสนอเชิงนโยบายไปใชควรมอบใหกองนโยบายและแผนรวมกับ 
 ละสถาบันวิจัยและพัฒนานําขอเสนอแนะจากที่สรุปแลวจัดทําเปนแผนกลยุทธดานการวิจัย  โดยจัดทํากรอบ
นโยบาย  ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย   รวมทั้งการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนตอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

2 มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดระเบียบ  หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายเงิน 
จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3 หนวยงานในระดับคณะ  วิทยาลัยและสถาบัน  ควรรับนโยบายไปกําหนดและจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปเกี่ยวกับการวิจัยใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนด 

4 ควรมอบหมายใหผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย  ไดพัฒนาหลักสูตรของบัณฑิต 
วิทยาลัยที่ตองทําวิทยานิพนธทุกสาขาวิชา  และควรมีนโยบายในการพัฒนานักวิจัยรุนใหมจากบัณฑิตวิทยาลัยให
มากยิ่งขึ้น 

5 ควรพัฒนานักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัย  ใหมีความรู  ทักษะและสมรรถภาพดานการวิจัย 
อันจะกอเกิดการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีประโยชนและนําไปใชไดจริง 

6 ควรสนับสนุนใหอาจารยไดผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

7 ควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย  โดยลดขั้นตอนของเอกสารการเบิก 
จายเงินวิจัยใหมีความคลองตัวในดานการเบิกจายมากยิ่งขึ้น 

8 ควรกําหนดการวิจัยใหเปนภาระงานเทากับการสอน  เพื่ออาจารยและนักวิจัยจะไดมีเวลาใน 
การแสวงหาความรู  ขอคนพบใหมที่จะนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

9 ควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักวิจัย  ฐานขอมูลผลงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัยที่ 
สามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว  ถูกตอง 

10 ควรกําหนดเปนนโยบายใหแกสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในการสงเสริมการวิจัยตอยอดความรู 
จากภูมิปญญาทองถิ่นในดานตางๆ เพื่อสรางองคความรูใหมและความลุมลึกทางวิชาการในทองถิ่น  หรือเนนการ
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่สาขา 

11 ควรสงเสริมใหอาจารย  นักวิจัยหรือบุคลากรสายสนับสนุน   ไดพัฒนาตนเองในดาน 
การวิจัย  โดยใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง  หรือสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิ  สนับสนุนใหเขารวมงานประชุมทางวิชาการ  การนําเสนอผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ  
เพื่อประโยชนทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ควรจัดทําวารสารการวิจัย และพัฒนาใหเปนที่ยอมรับทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อประโยชนในการเผยแพรผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนขาวสารองคความรูที่เกิด
จากงานวิจัย 
 



 ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1  ควรจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยใหเพียงพอ เพื่อสนับสนุนใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ไดทํา
การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 
 2  ควรจัดสรรอัตราของบุคลากรที่เปนนักวิจัยใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  เพื่อจะไดนักวิจัยที่มี
เวลาทําการศึกษาคนควาวิจัยและทดลองเต็มเวลา   
 3  ควรจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกเพื่อพัฒนาศักยภาพดานบุคลากร  ทั้งนี้เพื่อใหได
สัดสวนและเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 
 4  ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑทางดานวิทยาศาสตร  เพื่อเอื้ออํานวยให
มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการเพื่อใชในการทดลอง  วิจัย  ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
 3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1  ควรไดมีการศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รอยเอ็ดเฉพาะกลุมอาจารยใหม  หรือนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 2  ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมการวิจัยของอาจารยที่เอื้อตอการวิจัยการวิจัยในเชิงลึก (Ethnography)  
เพื่อจะไดสะทอนความเชื่อ  ทัศนคติและคานิยมของอาจารยในการวิจัยไดชัดเจนลึกซึ้ง  อันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารยไดสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง 
 3  ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 4  ควรมีการวิจัยหารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 



รายนามผูรวมวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 
1.  รองศาสตราจารยดร.ชวนชัย เช้ือสาธุชน หัวหนาภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 2. ผูชวยศาสตราจารยดร.อารี หลวงนา คณบดีคณะครุศาสตร 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

 3. รองศาสตราจารยดร.สมคิด สรอยน้ํา ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

4.  รองศาสตราจารยดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย   หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร   

               มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 5.  อาจารยดร.แกวเวียง        นํานาผล          อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

               มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่เขารวมการสนทนากลุม 



วันที่   26  ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 

1.  ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ ดาแกว  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการศึกษา 

2.  ผูชวยศาสตราจารยศรีสุนันท ประเสริฐสังข รองคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3.  อาจารยกองเกียรติ  สุขเกษม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  อาจารยศักดิ์ศรี   สืบสิงห  อาจารยวิทยาลัยการศึกษา 

5.  อาจารยนันทิพัฒน     เพ็งแดง    อาจารยวิทยาลัยการศึกษา 

6.  อาจารยภัทริยา   พรหมราษฎร อาจารยวิทยาลัยการจัดการ 

7.  อาจารยขอบฟา   จันทรเจริญ รองผูอํานวยการสถาบันจัดการความรู 

8.  อาจารยอนิสณี   แทนอาษา หัวหนาศูนยวัฒนธรรม 

9.  อาจารยดร.สุรชัย  อาจกลา  อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตร 

10. อาจารยมนชิดา   ภูมิพยัคฆ  อาจารยวิทยาลัยการศึกษา 

11. อาจารยรัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  อาจารยวิทยาลัยการศึกษา 

12  อาจารยเบญจมาภรณ  เสนารตัน  อาจารยวิทยาลัยการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายนามผูบริหารมหาวิทยาลัยในการสัมภาษณเชิงลึก 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง  

1 รองศาสตราจารยดร.สุรพล   อารียกุล รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2 ผูชวยศาสตราจารยดร.ภัทร   อัยรักษ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

3 รองศาสตราจารยดร.ดาวรุง  กังวานพงศ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

4 ผูชวยศาสตราจารยดร.ณัฏ   วรยศ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

5 นางรัตนา   เพ็ชรอุไร ผูอํานวยการกองวิจัย  

  มหาวิทยาลัยมหิดล  

6 นายภูมิภักดิ์   พิทักษเขื่อนขันธ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการประชุมเพื่อตรวจสอบขอเสนอเชิงนโยบาย 

10  สิงหาคม  2552 

 1  ศาสตราจารย ดร.ปรีดี   เกษมทรัพย 

 2  ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ 

 3  รองศาสตราจารย ดร.วันชัย  ริ้วไพบูลย 

 4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ 

 5  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ 

 6  ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี  สุทธิสงค 

 7  ผูชวยศาสตราจารยสนธยา  นอยวังคลัง 

 8  ดร.แกวเวียง  นํานาผล 

 9  ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ 



10  อาจารยอัจฉรียา  พัฒนสระคู 

11  นายสุวิช  สุทธิประภา 

12  นางจวงจิรา  สุริยวนากุล 

13  นายวิฑูร    สุริยวนากุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

เคร่ืองมือการวิจัย 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการวิจัย 
สําหรับอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

…………………………………………………………….. 
 

เรียน  ทานอาจารยท่ีเคารพ 
 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเร่ือง   “ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด”    โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ   
ศึกษาสภาพการทําวิจัย  ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย  การบริหารงานวิจัยและขอเสนอแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยจะนําผลการวิจัยไปประกอบเปนขอมูล
ในการจัดทํารางขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   ซ่ึง
แบบสอบถามแบงออกเปน 4   ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1   แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2    แบบสอบถามขอมูลดานสภาพการทําวิจยั 
ตอนที่ 3    แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เอือ้ตอการทําวิจยั   
ตอนที่ 4    แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิารงานวิจยั 

 ตอนที่ 5   ขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวจิัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

การตอบแบบสอบถามครั้งนี้เปนสิ่งที่มีคณุคาและมีความสําคัญยิ่งตอผลการวิจัย  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาศักยภาพการวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จงึขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามทุกขอตามความคิดเหน็ของทาน  และเมื่อทานตอบครบถวนแลว   โปรดสงคืน
ผูวิจัยโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีทานจะกรุณา    ซ่ึงผูวิจัยหวังอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยด ี 
และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ โอกาสนี้ดวย 

 
      วิชิต  กํามันตะคุณ 
                                                              นักศึกษาปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                                                      สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 
 



ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริง 

   ของทาน 
 

1 เพศ 
   ชาย      หญิง 

 

2 อายุ 
   21 – 30  ป     31 – 40  ป  
   41 – 50  ป     มากกวา  50  ป  

 

       3        วุฒิการศกึษา   
          ระดบัปริญญาตรี      ระดับปรญิญาโท   
          ระดบัปริญญาเอก      อ่ืน ๆ  ระบุ................................. 
 

 

4 ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย       ผูชวยศาสตราจารย   

 
5 ระยะเวลาการสอนในมหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

   นอยกวา  3  ป        3 – 6  ป   
   7 -  9  ป       มากกวา  9  ป  

 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  2    ขอมูลดานสภาพการทําวิจัย  
 
คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับสภาพการทําวิจยั 

     ของทาน 
 

1 ประสบการณดานการวิจัยในระหวางการปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัย  
   ไมไดทําเลย (กรุณาขามไปขอ  8)        1 – 2  เร่ือง 
    3 – 4  เร่ือง        มากกวา 4  เร่ือง 

 

2 ลักษณะการทาํงานวิจยัของทาน  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
    ทําวิจยัคนเดียว   
    ทําวิจยัเปนทีม   

 

3 ประเภททนุทีใ่ชในการทําวจิัย  (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
   ทุนสวนตัว      
 ทุนจากงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย  
 ทุนจากงบประมาณแผนดิน    
   ทุนอุดหนุนจากหนวยงานอื่น    

 

4 ทานเคยไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานการวิจัยหรือไม 
   เคย    
   ไมเคย    

 

5 หนวยงานที่ทานเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานการวิจัย (ตอบไดมากกวา 1  
ขอ) 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
   มหาวิทยาลัยของรัฐ อ่ืน ๆ  ระบุ........................... 
   มหาวิทยาลัยเอกชน  ระบุ.................................... 
   หนวยงานอื่น ๆ ระบุ........................................... 

 
 



6 รูปแบบการเผยแพรผลงานวจิัยของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ตีพิมพในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
  ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  เสนอผลงานวิจยัในที่ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
  เสนอผลงานวิจยัในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
  ไมเคยมกีารเผยแพร 
  อ่ืนๆ  ระบุ ................................................................. 

7 เหตุผลที่ทานทําวิจยั (โปรดเรยีงลําดับความสําคัญโดยใสตัวเลขไวใน   
โดย  1  หมายถึง   สําคัญที่สุด) 

   ถือเปนหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัย 

   ตองการหาคําตอบจากโจทยวจิัย 

   เพื่อสรางความกาวหนาทางวิชาการ 

   เพื่อเปนประโยชนตอการจัดการเรยีนการสอน 

   เพื่อแกปญหาในดานสังคมและชุมชน 

   เพื่อทําตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

   เพื่อนับเปนภาระงาน 

   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ..................................................................... 
8 เหตุผลที่ทานไมทําวิจยั  (โปรดเรียงลําดับความสําคัญโดยใสตัวเลขไวใน   

โดย  1  หมายถึง   สําคัญที่สุด) 

   ไมมีเวลาเพียงพอ 

   ไมถือเปนหนาที่ที่ตองทํา 
   ไมชอบทําวิจยั 

   ขาดความรูและประสบการณในการทําวิจยั 

   ขาดทุนอุดหนุนการวจิัย 

   ผลตอบแทนไมคุมคา 

   ไมไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

   อ่ืน ๆ  ระบุ ........................................................................ 



ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีเอ้ือตอการทําวิจัย   
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานโดยใชเกณฑคาคะแนน  ดังนี้ 
  5 หมายถึง  ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 

  3 หมายถึง  ทานเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 

  2 หมายถึง  ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 

  1 หมายถึง  ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด 
 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1  ปจจัยดานบุคลากรการวิจัย           

    คุณลักษณะของนักวิจัย           

1) ความเปนผูอยากรูอยากเห็น  กระตือรือรน  ศึกษาคนควาทดลอง 

       อยูเสมอ           

      2)   ความเปนผูมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค           

      3)  ความเปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นและคําวิจารณของผูอื่น           

      4)   ความเปนผูมีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง  ปราศจากอคติ           

      5)   ความเปนผูมีเหตุผลกลาวิพากษวิจารณดวยหลักการเหตุผล           

      6)   ความเปนผูมีความขยันหมั่นเพียรมุงมั่นตองการทํางานใหสําเร็จ           

      7)   ความเปนผูมีความรับผิดชอบตอผลงาน             

8) ความเปนผูมีความอดทนและสามารถในการแกปญหาและ 

      อุปสรรคตางๆ             

      9)   ความเปนผูมีทักษะทางภาษาที่ทําใหกาวสูความเปนนานาชาติ           

    10)   ความเปนผูพรอมที่จะเรียนรู           

11) ความเปนผูมีความละเอียดรอบคอบในการทํางานและ 

       ทํางานเปนระบบ      

     12)   ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น      

     13)   ความเปนผูชางสังเกต  จดจําและจดบันทึกขอมูลตามความเปนจริง      

            
 



ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

    ดานสมรรถภาพการวิจัย      

       1)  สามารถตั้งโจทยวิจัยไดเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน           

      2)  สามารถออกแบบการวิจัยไดเหมาะสมกับปญหาวิจัย           

      3)  สามารถใชระเบียบวิธีวิจัยไดเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัย           

4) สามารถวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใหเช่ือมโยงและ 

      สอดคลองกับตัวแปรที่ศึกษา           

      5)  สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง           

      6)  สามารถสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และสะทอนขอเสนอแนะ 

      สําหรับการวิจัยไดอยางเหมาะสม            

      7)  สามารถวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยดวยตนเอง        

      8)  สามารถเสนอของบประมาณในโครงการวิจัยไดอยางเหมาะสม             

      9)  สามารถระบุขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย             

    10)  สามารถแสวงหาแหลงทุนอุดหนุนวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย           

11) สามารถใชขอมูลสารสนเทศเพื่อตัดสินใจในการขอรับทุน 

        สนับสนุนการวิจัย           

     12)  สามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย      

13)  สามารถวางแผนและสรางเครือขายวิจัยไดเหมาะสมกับโจทย 
        การวิจัย      

     14)  สามารถเปนผูนําเครือขายการวิจัย      

     15)  สามารถประสานประโยชนระหวางทีมวิจัย      

16) สามารถสรางความไววางใจและกระตุนใหผูรวมวิจัยผูกพัน 

        ในการทําวิจัย      

     17)  สามารถชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาแกผูรวมวิจัย      

18)  มีความสามารถสื่อสารและจับใจความสําคัญเมื่อเขารวมการประชุม  
       ในระดับนานาชาติ           

      
 
 



ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2  ปจจัยดานทรัพยากรการทําวิจัย           

    งบประมาณการวิจัย           

      1)  การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย           

      2)  การจัดหาและการประชาสัมพันธแหลงทุนแกผูทําวิจัย      

      3)  การแสวงหาทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย      

4)   ความยุติธรรมในการจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย      

5) การจายเงินอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยใหกับหนวยงาน 

       ตางๆ    อยางทั่วถึง      

      6)  ระบบการจายเงินอุดหนุนทุนวิจัยสะดวกรวดเร็ว       

      7)  การสนับสนุนเงินทุนวิจัย  เพื่อซื้อวัสดุ  อุปกรณการวิจัย      

8) การสนับสนุนงบประมาณในการซื้อหนังสือ  วารสาร  ที่เกี่ยวของ
กับการวิจัย        

9) การต้ังคณะกรรมการจัดหาทุนอุดหนุนการทําวิจัยจากบุคคล 

      หรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย      

10) การสนับสนุนเงินทุนในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทาง  
       วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ      

11) การจัดหาชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือ 

        นานาชาติ      

      วัสดุ  อุปกรณ  และเทคโนโลยีการทําวิจัย      

1) การจัดวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยี  เพื่ออํานวยความสะดวก 

       ในการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย      

2) มหาวิทยาลัยใหความสะดวกในการใชวัสดุ  อุปกรณและ  
       เทคโนโลยีในการทําวิจัย      

3) มหาวิทยาลัยมีการเตรียมวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยีในการทํา  
     วิจัยใหมีความพรอมในการนําไปใช             

4)   มหาวิทยาลัยมีการจัดหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัยสําหรับอาจารย      

5)   มหาวิทยาลัยจัดหาคอมพิวเตอรอํานวยความสะดวกในการวิจัย      
 
 



ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

   แหลงคนควาขอมูล           

      1)   มหาวิทยาลัยมีหองสมุดที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาคนควา           

      2)   มหาวิทยาลัยมีหองสมุดที่มีหนังสืออางอิงเฉพาะสาขาอยางเพียงพอ           

      3)   มหาวิทยาลัยมีเอกสาร  ตํารา  งานวิจัย  ที่มีความทันสมัย  
      และมีจํานวนมากเพียงพอตอการคนควา      

2) มหาวิทยาลัยมีระบบชวยเหลือในการยืมตํารา  เอกสาร  งานวิจัย   
      รวมถึงการชวยเหลือในการสืบคนขอมูล      

3) มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย  และมีความสะดวก 

ในการใชฐานขอมูลนั้น      

4) มหาวิทยาลัยมีวารสารเฉพาะสาขาทั้งที่เปนวารสารไทยและ
วารสารตางประเทศ      

      

 

ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิารงานวิจัย 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานโดยใชเกณฑคาคะแนน  ดังนี้ 
  5 หมายถึง  ทานเห็นวามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตรงตามขอความนั้นมากที่สุด 

  4 หมายถึง  ทานเห็นวามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตรงตามขอความนั้นมาก 

  3 หมายถึง  ทานเห็นวามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตรงตามขอความนั้นปานกลาง 

  2 หมายถึง  ทานเห็นวามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตรงตามขอความนั้นนอย 

  1 หมายถึง  ทานเห็นวามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตรงตามขอความนั้นนอยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานนโยบายและการวางแผนการวิจัย           

1) มีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร 
     การวิจัยของชาติหรือแนวนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ     
    การอุดมศึกษา           

2) กําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

     ของบุคลากร      

3)  มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยทุกประเภท      

4) มีนโยบายและวางแผนการสรางบรรยากาศการทํางานวิจัย      

5)  บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการวิจัย      

6) มีการจัดทําแผนกลยุทธดานการวิจัยทั้งแผนระยะยาวและ 

     แผนปฏิบัติการประจําป       

7)  มีระบบการถายทอดแผนการวิจัยสูการปฏิบัติอยางชัดเจน      

8) มีการวางแผนการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ 

     มหาวิทยาลัย      

9)   มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการวิจัยอยางชัดเจน      

10) มีการจัดทําแผนสงเสริมงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได      

11)  มีการจัดทําแผนการสงเสริมการตีพิมพ  เผยแพร ผลงานวิจัย       

12)   มีระบบและกลไกในการประเมินแผนการวิจัยอยางสม่ําเสมอ      

13)  มีการนําผลการประเมินแผนการวิจัยมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง      

ดานการจัดองคกรการวิจัย      

1)  มีการกําหนดบทบาท  ภารกิจ  เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ 

     อยางชัดเจน      

2)  มีการจัดรูปองคกรแบบผสมผสาน      

3)  มีรูปแบบโครงสรางองคกรและการบริหารงานที่ยืดหยุน      

4)  รูปแบบองคกรเอื้อตอการสงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรม 

     แบบรวมมือ      

5)  มีการจัดรูปองคกรเชิงรุกมุงหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก      

6)  มีสายบังคับบัญชาที่สั้น      

 
 
 
 



ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานการบริหารบุคลากรการวิจัย      

   1)  มีแผนพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยแกอาจารยและนักวิจัยอยาง
ตอเนื่อง      

   2)  มีการสงเสริมนักวิจัยรุนใหมใหริเริ่มทําวิจัย      

   3)  มีระบบพี่เลี้ยง(Mentor) ที่มีประสบการณใหแกนักวิจัยรุนใหม      

   4)   มีการอบรมใหความรูดานการวิจัยใหแกนักวิจัยอยางสม่ําเสมอ      

5) มีการสงเสริมใหนักวิจัยมีวัฒนธรรมการวิจัยที่มีทิศทางไปใน 

      แนวเดียวกัน      

   6)  มีการควบคุม ติดตามและประเมินผลงานการวิจัยอยางสม่ําเสมอ      

   7)  มีระบบการใหคุณใหโทษในการปฏิบัติแกนักวิจัยที่ไดรับทุน      

   8)  สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหม  ไดเขามารวมโครงการวิจัยกับหัวหนา 

  โครงการที่มีความสามารถสูง      

   9) สงเสริมใหนักวิจัยเขารวมเวทีสัมมนาวิชาการหรือเขารวมเปน 

  เครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายในหรือภายนอกประเทศ      

10)  เพิ่มแรงจูงใจในการวิจัยโดยกําหนดใหการวิจัยเปนภาระงาน 

       ของอาจารย      

11)  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหนักวิจัยทํางานวิจัยเปนทีม       

การบริหารทรัพยากรการวิจัย      

    1)  มีนโยบายและแผนการใชทรัพยากรการวิจัยอยางเปนระบบ      

    2) มีการสงเสริมและอํานวยความสะดวกแกนักวิจัยในระบบ                
  การคนควาขอมูล      

    3)  มีการจัดระบบสถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณแกนักวิจัย      

    4)   มีระบบบริหารฐานขอมูลนักวิจัย  งบประมาณการวิจัย      

    5)  มีการบริหารทรัพยากรการวิจัยโดยใชระบบคุณธรรม      

6) มีการจัดสรรงบประมาณแกโครงการวิจัยที่สอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย      

    7)  สงเสริมความคลองตัวในดานการเบิกจายงบประมาณการวิจัย      

    8)  มีการบริหารการใชจายเงินและทํารายงานการเงินในการทําวิจัย      

      

 
 
 



ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานการบริหารคุณภาพงานวิจัย      

   1)  มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยเปนในแนวทางเดียวกัน      

   2)  มีการบริหารคุณภาพตั้งแตกระบวนการกอนการทําวิจัยจนกระทั่ง 

  ถึงการประเมินผลงานวิจัย      

   3)  มีการประเมินผลงานวิจัยหลังจากนําผลไปใชประโยชน      

   4)   กําหนดเกณฑช้ีวัดคุณภาพงานวิจัยที่ชัดเจน      

   5)  มีการเนนคุณภาพของงานวิจัยเปนหัวใจสําคัญ      

   6)  มีระบบและกลไกในการควบคุม ติดตามและประเมินผลงาน 

      การวิจัยทุกขั้นตอน      

   7)  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้ง 

     ภายในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ      

   8)  มีคณะทํางานที่ทําหนาที่จัดการหรือดูแลผลงานใหมีคุณภาพ 

     เพื่อจดสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย      

   9)  มีการกําหนดเปาหมายใหเกิดผลลัพธเปนทรัพยสินทางปญญา      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 5  ขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 
  

ขอความกรุณาทานใหขอเสนอแนวทางการพัฒนาศักภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด             
ในปจจัยดานบุคลากรการวิจัย  ปจจัยดานทรัพยากรการทําวิจัย  และการบริหารงานวิจัย ที่ทาน เห็นวา
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการและใหความสําคัญที่สุด 

 

1. การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดานบุคลากรการวิจัย  นั้น ทานเห็นวา
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการหรือมีแนวทางอยางไรบาง 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................... 
2. การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดานทรัพยากรการวิจัย  นั้น ทานเห็นวา

มหาวิทยาลัยควรดําเนินการหรือมีแนวทางอยางไรบาง 
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ประวัติผูเขียน 
 

     นายวิชิต   กํามันตะคุณ เกิดเมื่อวันที่ 19  เมษายน  2512   ภูมิลําเนาเดิมอยูบานเลขที่ 24  หมูที่ 4  
ตําบลบุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เปนบุตรของนายจันทา กํามันตะคุณและนางมี  กํามันตะคุณ  
สมรสกับนางวิไลวรรณ  กํามันตะคุณ  ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานโนนเมือง  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอํานาจเจริญ   มีบุตร  2  คนคือเด็กชายฐปรัชชนก  กํามันตะคุณและเด็กชายภูมิแผนดิน  กํามันตะคุณ 

ประวัติการศึกษา   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา คณะวิชาครุศาสตร 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  เมื่อ พ.ศ. 2535  (โครงการคุรุทายาท)   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เมื่อ พ.ศ. 2540  
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  เมื่อภาคปลาย  ปการศึกษา 2548   

ประวัติการทํางาน  วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2535  เริ่มรับราชการครู  ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3  โรงเรียนชุมชน
บานคําพระ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหัวตะพาน  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ  วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2542  โอนไปรับราชการตําแหนงบุคลากร 4 งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ  วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542  ยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร 6  
(หัวหนางานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง)  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร  ตอมาไดปรับเปลี่ยนเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1    ปจจุบันรับราชการตําแหนงอาจารย  ระดับ 7  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   ตําแหนงบริหารเปนรองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด 

สถานที่ติดตอผูวิจัย  บานเลขที่ 113/7  หมูที่ 12  ตําบลเกาะแกว  อําเภอเสลภูมิ   จังหวัดรอยเอ็ด 45120  โทร 08-9845-

7132,    08-1380-3894,   0-4355-6006 ตอ 107   E-Mail : wk 


