
ระบบวิจัยหรือวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 ถ้ามองว่า การวิจัย คือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูล ประมวลเข้ากับความรู้
บางอย่างที่มีอย่างที่เคยรูก้ันอยู่ แล้วน ามาจ าแนกแจกแจงวิเคราะห์เป็นข้ันเป็นตอน บางอย่างโดยใช้สถิติเข้ามาช่วย 
แล้วพิสูจน์ว่าค าตอบที่คาดคะเนไว้ส าหรับค าถามในการวิจัยถูกต้องหรือไม่ เช่ือถือได้เพียงใด ก็อาจดูเหมือนว่าการ
วิจัยจะยุ่งยากซับซ้อน ต้องการคนมีความรู้สูงและก็ท าได้ยาก แต่ถ้ามองกันอีกด้าน ค าถามในการวิจัยเกิดจาก
ปัญหาที่สังคมในประเทศประสบอยู่ และการแก้ปัญหาโดยคิดวิธีข้ึนเองโดยไม่ผ่านกระบวนการที่กล่าวมาแล้ว ก็คง
เป็นเสมือนลองผิดลองถูก และจะต้องลองสักกี่ครั้งกี่หน จึงจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน หากแม้จะยากแต่เกิด
ประโยชน์มากมายเช่นน้ีก็จ าเป็น และงานวิจัยเหล่าน้ีแหละ คืองานวิจัยที่สังคมอยากได้ ถึงเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพราะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 ประเด็นที่ว่าจะเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง หนึ่งนั้นต้องมีผู้ท าการวิจัย สองมีผู้
บอกว่าอยากให้วิจัยงานเรื่องอะไร สามคือผู้ที่ให้ทุนในการท าวิจัย สี่ก็คือผู้ที่น าท างานวิจัยไปใช้ ทั้ง 4 องค์ประกอบ
ต่างก็มีแนวทางการด าเนินงานของแต่ละองค์ประกอบที่ยังต้องท างานสัมพันธ์กัน จึงจะเป็นระบบ และ
องค์ประกอบอาจถือเป็นระบบย่อยหรือมิติย่อยๆในระบบใหญ่ก็ได้ 
 อยากให้ลองเปรียบเทียบเรื่องระบบวิจัยกับร่างกายของคนเรา ซึ่งเช่ือว่าอยู่ได้โดยมีระบบย่อยๆ หลาย
ระบบเช่ือมโยงกัน ตัวอย่างเช่น ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทและ
สมอง เป็นต้น แต่ละระบบย่อมต่างมีวิธีการท างานของตัวเอง ระบบหายใจก็จะท างานโดยหายใจเอาอากาศเข้าไป
ผ่านจมูก ผ่านคอหอย ออกไปยังหลอดลมจนถึงปลอด แล้วท างานสัมพันธ์ต่อกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่
น าเอาเลือดมารับอ๊อกซิเจนจากอากาศที่หายใจเข้าไปที่ปอด แล้วหลอดเลือดที่มีออกซิเจนก็จะหมุนเวียนไปตาม
ร่างกายน าออกซิเจนไปด้วยได้แก่เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ เป็นพลังงาน ส่วนอากาศที่ปอดถูกแลกเปลี่ยนเอาอ๊อกซิเจน
ออกไปแล้วก็ถูกน าออกจากปอดโดยกลับทางเดิม คือร่างกายหายใจออกมา ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ
ร่างกายมีความซับซ้อน ไม่ใช่เฉพาะระบบหนึ่งกับอีกระบบหนึ่งเท่านั้น อย่างระบบทางเดินอาหารก็มีวิธีการน า
อาหารเข้าร่างกายผ่านปาก คอหอยไปยังหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร เพื่อย่อยต่อไปเป็นสารอาหารเล็กๆที่
ร่างกายดูดซึมเอาไปใช้เป็นพลังงาน ก็มีส่วนสัมพันธ์มากเกี่ยวกับระบบหายใจ เพราะมีทางเดินที่ตัดกันอยู่บริเวณ
คอหอย ดังนั้นระหว่างการกลืนอาหาร ร่างกายก็จะมีการปิดช่องทางหายใจ ไม่ให้อาหารเข้าไปในหลอดลมเรียกว่า
ท างานสัมพันธ์กัน หากต่างระบบต่างคนต่างท างาน ในการนี้ก็จะเกิดการส าลักเพราะอาหารเข้าไปอยู่ในทางเดิน
หายใจ ก็เกิดปัญหา ในระบบวิจัยก็ควรมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือในแต่ละองค์ประกอบหรือระบบย่อยต่างต้องมี
วิธีการมองของตนเอง แต่ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กันกับระบบย่อยอื่นๆ ซึ่งทุกวันน้ีดูเหมือนระบบย่อยต่างๆของระบบ
วิจัยดูเหมือนจะไม่สัมพันธ์กันเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น การจัดสรรทุนวิจัยที่แม้ว่าขณะนี้มีวิธีการที่ดีพอสมควร แต่
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรตรงกับทีอ่ยากให้วิจัยหรือไม่คือต้องตามนโยบายเปา้หมายของประเทศมากน้อยเพียงใด 
หรือเมื่อนักวิจัยท างานเสร็จสิ้นแล้วมีกลไกการน าไปใช้ประโยชน์หรือเช่ือมโยงกับระบบย่อยของผู้ใช้ป ระโยชน์
งานวิจัยมากน้อยเพียงใด 
 นอกจากวิธีมองระบบวิจัยว่ามี 4 องค์ประกอบดังกล่าวแล้ว ยังอาจพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งว่ามีระบบ
ย่อยหรือมิติย่อยๆอยู่อย่างน้อย 9 มิติ ได้แก่  

1. มิติด้านนโยบายและทิศทางการวิจัย 
2. มิติด้านองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย 



3. มิติด้านหน่วยวิจัยหรือองค์กรที่ท าการวิจัย 
4. มิติด้านเงินทุนสนับสนุนที่ส่งเสริมการวิจัย 
5. มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. มิติด้านบุคลากรวิจัย 
7. มิติด้านมาตรฐานการวิจัย 
8. มิติด้านการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งในภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
9. มิติด้านการประเมินผล 

 ในแต่ละมิติในปัจจุบัน พบว่ายังมีปัญหาอยู่ไม่มากก็น้อย ยิ่งการประสานระหว่างมิติแต่ละมิติ ยิ่งดูมีปัญหา 
ดังนั้นหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจ าเป็นต้องปฏิรูประบบวิจัยดังกล่าว และบางคนถึงกับวิจารณ์ว่า
เดิมอาจไม่มีระบบวิจัยด้วยซ้ าไป เพื่อสร้างเอกภาพ ความสมดุล ลดหรือขจัดความขัดแย้งเพราะปัญหาต่างๆ ล้วน
บั่นทอนการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าในการใช้วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
 หน่วยงานหรือองค์กรที่ถูกวางบทบาทให้ท าหน้าที่นี้มาตั้งแต่ต้นคือสภาวิจัยแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ซึ่งอดีตจนถึงปัจจุบันได้จัดท าเป็นแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติเป็นระยะๆเรื่อยมาจนถึงแผนฉบับที่ 8 ซึ่งจะประกาศใช้ในการเป็นแผนที่น าทางด้านการวิจัย ในช่วงปี พ.ศ. 
2555-2559 การจัดท าแผนนโยบายฯมีพัฒนาการเรื่อยๆมา โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมและพยายามให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วน อ้างอิงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค าถามก็คือ 
แผนนโยบายฯ เกิดประโยชน์เพียงใดและหน่วยวิจัยหรือผู้วิจัยได้ใช้แผนนี้น าทางเพียงใด ผลการประเมินนโยบาย
ทราบว่า หน่วยงานที่แม้จะถูกก าหนดให้น าเสนอโครงการวิจัยผ่าน วช. เพื่อรับทราบความเห็นชอบก่อนน าไปตั้ง
งบประมาณประจ าปี จะใช้เพื่ออ้างอิงในการของบประมาณ แต่ก็ยังมีงานวิจัยบางส่วนซึ่งสูงถึง 30 -40% ที่มิได้
อ้างอิงแผนนโยบายฯ นี้ แต่อิงแผนของต้นสังกัดเช่นกระทรวงโดยใช้เหตุผลว่า แผนนโยบายที่วางไว้ค่อนข้างกว้าง
ขาดนโยบายเฉพาะทาง อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงในแต่ละภาคส่วนก็อยู่ในสภาพที่ต่างคนต่างคิดนโนบายการ
วิจัยในแง่มุมของตน และขยายผลไปสู่หน่วยงานหรือองค์กรที่จะอิงกลุ่มนโยบายเฉพาะที่เกี่ยวกับงบประมาณ เช่น
นโยบายวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของ สวทช. นโยบายการวิจัยด้านการเกษตรของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยิ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและมี
งบประมาณของตนเอง โดยไม่มีข้อก าหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบ จาก วช. ด้วยแล้ว ก็ทราบว่าได้วางหรือ
ก าหนดนโยบายการวิจัยของตนเองและใช้เป็นแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้วย นโยบายราย Sector หรือเฉพาะ
ทางด้านวิจัยจะพบในแผนพัฒนาด้านน้ันๆ ตามที่กระทรวงหนึ่งๆรับผิดชอบ 
 หน่วยงานระดับชาติ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานระดับปฏิบัติการวิจัย เช่น มหาวิทยาลัย ได้เคยวิจารณ์
ประเด็นนี้ต่อเนื่องมาว่า ประเทศไทยดูเหมือนจะมีองค์กรที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยหลายหน่วยงาน 
และก็เคยมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาโดยผู้บริหารระดับสูงที่ก ากับดูแลการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มอง
ว่า การวิจัยที่ประเทศไทยต้องเน้นในขณะนี้คือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอที่จะยุบเลิก วช. หรือ
ลดบทบาทรวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานระดับแผนและนโยบายคือ ส านักนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งในช่วงก่อนจัดต้ังก็มีประเด็นถกเถียงกันมากข้ึน บทบาทที่ซับซ้อนและคาบเกี่ยวกัน แต่ในที่สุดก็จัดต้ัง



ข้ึนในปีพ.ศ. 2551 ในขณะที่ส านักนโยบายและแผนของแต่ละกระทรวงก็ได้รับแนวคิดที่ต้องเพิ่มงานวิจัยและ
พัฒนาในแผนพัฒนาทางกระทรวง 
 นอกจากหน่วยงานภาครัฐ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมก็ให้ความสนใจต่อการวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนมีการก าหนดแผนและนโยบายในการพัฒนา มีการก าหนดทิศทางและความต้องการงานวิจัยและพัฒนาที่
จะตอบสนองต่อความก้าวหน้าของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่สภารับผิดชอบ 
 และเนื่องจากสถาบันการศึกษาข้ันสูงหรืออุดมศึกษาในปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและกระจายไปทั่วทุก
ภาคของประทศ ค าถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือ มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคจะมีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาพื้นที่ได้อย่างไร นโยบายหรือทิศทางการวิจัยกับภาครัฐน่าจะมีความจ าเป็นด้วยในเชิงพื้นที่  
นอกเหนือจากนโยบายราย Sector 
 ค าถามเดิมๆ ที่ต้องตอบก็คือ เราจะบูรณาการแผนนโยบายและทิศทางการวิจัยต่างๆเหล่าน้ีได้อย่างไร ที่
ให้ทั้งภาพกว้างเห็นว่า การวิจัยจะถูกก าหนดอย่างไรเพื่อให้สร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศในการขับเคลื่อนไปสู่
สังคมฐานความรู้ ในขณะเดียวกันมีภาพลงลึกในแต่ละ sector ว่าในด้านนั้นๆ ต้องการการวิจัยอย่างไร รวมถึงใช้
อ้างอิงเพื่อการวางแผนการวิจัยที่อิงพื้นที่หรือเชิงภูมิภาคด้วย 
 การปฏิรูประบบวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่คงต้องแสดงให้เห็นการบูรณาการและความสัมพันธ์ของแผน
นโยบายทิศทางรวมถึงยุทธศาสตร์การวิจัยน้ี รวมถึงน่าจะได้ช้ีน าว่าองค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะปรบับทบาทความ
รับผิดชอบของตนอย่างไร  
 
การด าเนินการก่อนปฏิรูป 

วช. เชิญหน่วยงานที่บริหารจัดการวิจัย 6 ส. มาร่วมคิดและก าหนดเป้าหมาย ทิศทางแล้ว จัดท านโยบาย 
แผน พบว่า ในทางปฏิบัติสามารถด าเนินการร่วมกัน และ วช. กับ สวทน. ได้รับ การสนับสนุนอย่างดีให้เป็น
หน่วยงานน า (Leading Agency) ด้านนี้ โดยสามารถรับนโยบายและเป้าหมายจากหลายๆ sector เข้าไปผนวก
รวม ซึ่งหน่วยงานบริหารจัดการมีความพึงพอใจ 
 การบูรณาการในระดับที่สูงกว่าหน่วยงาน เช่น ระดับประธานคณะกรรมการ หรือปลัดกระทรวง หรือ
รัฐมนตรี อาศัยเวทีที่ร่วมกันท าความเข้าใจและออกแบบในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 


