
จะปรับระบบวิจัย  เร่ิมอย่างไรดี 
 
 เมื่อย้อนหลังคิดว่าท าไมจึงคิดเรื่อง “ปรับ – ปฏิรูประบบวิจัย” และเริ่มอย่างไร จึงได้เห็นว่าไม่ได้เริ่มอยาก
ที่จะท าเรื่องใหญ่แบบนี้แต่แรก แต่ค่อย ๆ เริ่มจาก หนึ่ง...เป็น...สอง...เป็น...สาม แล้วค่อย ๆ  ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว 
บางความคิด บางอย่างที่ท าก็ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับระบบวิจัย แต่สุดท้ายก็ร้อยเรียงเข้ามาได้ เข้าท านอง “ข้ันต้นเป็น
มะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา” 
 จากความพยายามรวบรวมผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น
หมวดหมู่ และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน ในช่วงที่ท าหน้าที่รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้สาน
ต่อมาเป็น “คลังปัญญาจุฬาเพ่ือประเทศไทย” (CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository) 
สมัยเป็นรองอธิการบดีด้านวิจัยและวิรัชกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้ความคิดน้ัน ประสบการณ์จากเรื่อง
นั้น น ามาสู่การจัดท า “คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thailand National Research Repository)” หนึ่งในมิติ
โครงสร้างพื้นฐานหรืออาจนับอยู่ในมิติการจัดการความรู้ก็ได้ 
 จากการจัดระบบระเบียบเรื่อง “การวิจัยในคน” ตอนเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ แล้วมา
แก้ไขปัญหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของจุฬาฯ แก้ปัญหาห้องปฏิบัติการที่ใช้สัตว์ทดลองหรือศูนย์
สัตว์ทดลองทั้งของคณะแพทยศาสตร์และของทั้งมหาวิทยาลัย ตามด้วยการจัดระเบียบการใช้สารเคมีของ
มหาวิทยาลัย เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ใช้จัดระบบระเบียบ “มาตรฐานการวิจัย” 
 จากประสบการณ์ทั้งในฐานะนักวิจัย ผู้บริหารงานวิจัยระดับคณะและมหาวิทยาลัย ที่ล าบากเดือดร้อนใน
การ “ว่ิงหาทุนวิจัย” จากแหล่งทุนภายนอกสถาบันที่มีหลายหน่วยงาน ระบบระเบียบต่าง ๆ นานา กลายเป็น 
“ความฝังใจ” ว่า “อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง” อยากท าสิ่งที่ได้รับการสอนสั่งมาว่า ถ้าเราไม่ชอบสิ่งใด ไม่ชอบถูก
ปฏิบัติอย่างไร เมื่อเรามีโอกาสที่จะไปรับผิดชอบดูแลเรื่องนั้น ก็ต้องไม่ท าแบบนั้นอีก กลายเป็นเป้าหมายที่จะให้มี 
“ระบบบริหารจัดการทุนแบบเอกภาพ – ระบบยื่นขอรับทุน ณ จุดเดียว” 
 ถ้าจะว่าไปความล้มเหลวที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องภาระงานแบบยืดหยุ่นให้เอื้อให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มี
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือแม้แต่มีศักยภาพในการวิจัย ให้สามารถทุ่มเทให้กับการวิจัยมากข้ึน ได้ลดภาระใน
การปฏิบัติงาน routine เป็นอีกหนึ่งในมิติที่ต้องปรับ ถ้าอยากปรับระบบ 
 เมื่อพูดถึง “วิจัย” เราก็จะมองผลผลิตว่าเป็นอะไรที่ใหม่ได้จากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วน ามา
วิเคราะห์เป็นข้ันเป็นตอน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เคยมีผู้พบเข้ามาเปรียบเทียบ ใช้หลักทางสถิติ 
หลักการตัดสินใจแบบมีเหตุมีผล มีตรรกะ แล้วร้อยเรียงสังเคราะห์ข้ึนมาเป็นผลผลิต ซึ่งท าให้เช่ือมั่นมากขึ้นว่ าจะ
สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าการลองผิดลองถูกสามารถช้ีแนะหนทางการพัฒนาที่ท าให้พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
ดังนั้นเมื่อจะ “ปรับ” “พัฒนา” หรือ “ปฏิรูประบบวิจัย” (หรือระยะหลัง ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ท่านอยาก
ให้ถึงขั้น “ปฏิวัติระบบวิจัย” ทั้งที ถ้าไม่ใช้ “กระบวนการวิจัย” ก็ดูกระไรอยู่ 
 ดังนั้นเมื่อเริ่มท า “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยของประเทศ” จึงเริ่มจาก “การวิจัย” โดยแท้ที่จริงแล้ว
ตอนท าเรื่องนี้เป็นการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นผลงานส าหรับหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ซึ่งได้มี



โอกาสเข้าไปศึกษาในรุ่นป ีพ.ศ. 2551 คือ วปอ. 2551 เป็นการท าแบบท า paper ท าผลงานส่งตามเงื่อนไขการศึกษา 
โดยลึกๆ ตั้งใจท าอย่างเต็มที่เพื่อชิงรางวัลเป็น “ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม” ของรุ่นที่จะมีการประกวดและตัดสินในช่วง
ท้ายของการศึกษาก่อนจบหลักสูตร (โดยหากได้รับรางวัลก็จะมีช่ือข้ึนบอร์ดหน้าห้องบรรยายทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ทหาร เพราะอาจมีความโน้มเอียงว่ามีสัดส่วนนักศึกษาสูงกว่า และหัวข้อน่าจะถูกใจกรรมการมากกว่า) ซึ่งก็เรียกว่า 
งานช้ินน้ีประสบความส าเร็จ คือ ได้รับรางวัลดังกล่าว และก็มีช่ือติดบอร์ด 
 เรียกได้ว่า ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิจัยเพื่อหวังผลในเชิงวิชาการ โดยหวังว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อาจน าเอาผลการวิจัย ข้อมูลต่าง ๆ เอาไปใช้ในการพัฒนา มิใช่ท าเพื่อจะ “ปฏิรูประบบวิจัย” จึงกล่าวได้ว่าเหมือน
เนื้อเพลงพื้นบ้านที่ว่า “ลาเอ๋ยลา...ข้ึนต้นเปน็มะลซิ้อน พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา” หรือที่แอ๊ดคาราบาวมาแปลงเปน็
ว่า “ข้ึนต้นเป็นล าไม้ไผ่ พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา” 
 แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นโชคชะตา ฟ้าลิขิต ในช่วงที่ท างานวิจัยเรื่องนี้ ทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร คือ พลเอกประสาท สุขเกษตร (ยศพลตรีขณะนั้น) เห็นชอบกับแนวคิดที่ว่า ควรจะเชิญคนที่เกี่ยวข้อง
มาวิพากย์ผลการศึกษา เพื่อจะได้ความเห็นเพิ่มเติมหรือแนะน าในการศึกษาดังกล่าวก็มีการวางแผนก าหนดเวลาและ
เลือกแขกรับเชิญมี ศ.นพ.อรรถสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ซึ่งมีประสบการณ์บริหารเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ท่านมาพร้อมกับ ศ.ดร.เยาวลักษณ์ (ขณะนั้นเป็น รศ. ปัจจุบันเป็น
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน) ศ.ดร.สันทัด โรจนสุนทร อดีตประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม ดร.วีรสิทธ์ิ  สิทธิไตรย์ ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและแผน เป็นต้น นอกจากจะได้รับ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเป็นการทดสอบแนวคิดที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ ขนาดไหน 
แล้วก็ยังท าให้เกิดสิ่งท้าท้ายข้ึนว่า ศึกษาวิจัยมาแล้ว เสนอแนวคิดว่าอยากจะพัฒนาอย่างไรมาแล้ว ไฉนจะไม่มาลอง
ท าดเูสียเลย ด้วยต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะว่างลงในช่วงเดือน ตุลาคม 2552 อันเป็น
ช่วงที่ส าเร็จการศึกษาพอดี ท าให้ตัดสินใจเข้ารับการสรรหาในช่วงเวลาต่อมา และเปลี่ยนจาก “อยาก” เป็น “ต้อง” 
พัฒนา  ต้องปรับระบบวิจัยให้ได้ หรือหากเป็นการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่จะเรียกว่า เป็นการ “ปฏิรูประบบวิจัย”           
ก็น่าจะได้ และเปลี่ยนจาก “ลอง” มา “ท าจริง” 
 แม้เมื่อผ่านกระบวนการสรรหามาแล้ว ก็พบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติทางราชการอีก ท าให้
กว่าจะเข้ามาเริ่มงานก็ประมาณเดือนเมษายน 2553 ระหว่างนั้นก็ได้ใช้เวลาทบทวนงานที่ศึกษามากับงานที่มีผู้ศึกษา
มา มีประสบการณ์ด าเนินงานด้านนี้มา รวมถึงได้พบ ได้ปรึกษา ได้หารือกับท่านผู้รู้อีกหลาย ๆ ท่าน กับศึกษางาน
ของ วช. โดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานภาพ หรือเช็คอุณหภูมิเพื่อว่าจะ “เริ่มอย่างไร”  
 ค าตอบก็คือ “แนวทางการพัฒนา การปรับ การปฏิรูประบบวิจัย” ต้องได้รับความเช่ือมั่น และต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง หากการจะพัฒนาหรือปรับระบบวิจัยตามที่ศึกษาค้นคว้าการใช้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบวิจัยของประเทศเสนอโดยคนที่ช่ือ สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ จะเป็นการเริ่มต้นทีส่ามารถคาดเดาได้ทันทีว่า
ล้มเหลว 
 
 


