
การปฏิรูปหน่วยวิจัย – นักวิจัย 
 

    
ตามที่ได้แสดงแนวคิดไปแล้วว่า หากการปฏิรูประบบวิจัยในมิติของนโยบายและทิศทางการวิจัย

ให้เกิดเอกภาพ และมีการจัดสรรทรัพยากรไปสนับสนุนงานวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ก าหนดไว้
ได้ นักวิจัย บุคลากรวิจัย หน่วยงานต้นสังกัด ที่อาจเรียกว่าเป็นหน่วยงานวิจัย ก็จ าเป็นต้องมีการรื้อปรับ
กระบวนเสียใหม่หรือปฏิรูปให้สอดคล้อง จึงจะสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ 

ปัจจุบันงานวิจัยส่วนใหญ่ท าโดยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนหนึ่งก็คือ มหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งคือ 
สถาบันวิจัย กรม กอง ในกระทรวงต่าง ๆ และส่วนหนึ่ง คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางที่เพิ่งจัดต้ังข้ึนใน
ระยะหลัง ๆ 

ส าหรับหน่วยวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ตามหลักการเดิมมีภารกิจหลกัอยู่
ที่การผลิตบัณฑิต ต่อมามีวิวัฒนาการให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เ กิด
ประโยชน์ บุคลากรในสายอาจารย์ที่มีความรู้และมีศักยภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และยังได้ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอก รวมถึง
การสร้างนักวิจัยด้วย หน่วยวิจัยในลักษณะของมหาวิทยาลัยน้ันยังมีพัฒนาการที่มุ่งเน้นการวิจัยแบบแยกส่วน 
มีการจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะด้านหรือศูนย์วิจัยเฉพาะด้านข้ึน ตัวอย่างในระยะแรกได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดต้ังสถาบันวิจัยข้ึนทีละแห่งสองแห่ง จนปัจจุบันมีสิบกว่าสถาบัน สถาบันวิจัยเฉพาะ
ด้านเกิดข้ึนตามแนวโน้มความต้องการของประเทศบ้าง เกิดข้ึนจากการดูตัวอย่างในต่างประเทศบ้าง ผนวกกับ
การประเมินศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยเหล่านี้  มีต าแหน่งนักวิจัยเต็มเวลาด้วย 
นอกเหนือจากการดึงเอาอาจารย์ในคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานกับสถาบัน  

ปัญหาหรืออุปสรรคของหน่วยงานวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยก็คือ อาจารย์ ซึ่งเป็นหลักของการวิจัย               
ยังถูกเน้นให้รับผิดชอบหลักในด้านการเรียนการสอนและสังกัดอยู่กับภาควิชาและคณะ มหาวิทยาลัย ถึงแม้จะ
มีนโยบายหรือแนวคิดจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และผลิตผลงานวิจัยออกมาจ านวนมาก  ก็ยังคงมีการ
ก าหนดภาระงานข้ันต่ าของอาจารย์ที่ก าหนดให้ท าหน้าที่สอนเป็นหลัก บางแห่งยังคงก าหนดให้สอนไม่ต่ ากว่า  

18 ภาระงาน (หรือครึ่งหนึ่งของเวลา)  ในขณะที่ก าหนดภาระงานวิจัยข้ันต่ า เป็นเพียงส่วนเสริม ระบุไว้เพียง
ประมาณ 4 – 5 ภาระงานเท่านั้น งานวิจัยยังคงหนีไม่พ้นรูปแบบเดิมในยุคก าเนิดมหาวิทยาลัยทีว่่า งานวิจัยเปน็
ความสนใจเฉพาะบุคคลและไม่ว่าจะสนใจมากหรือมีศักยภาพมากเท่าใดก็ตาม ก็ยังคงถูกก าหนดให้สอนเท่า ๆ 
กับอาจารย์ทั่วไปที่อาจไม่สนใจวิจัย ปัญหายังเกิดข้ึนอีกกับสถานภาพของนักวิจัยที่ถูกตีค่าต่ ากว่ าการเป็น
อาจารย์ ทั้งค่าตอบแทน แรงจูงใจ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท าให้ค่านิยมที่จะเป็นนักวิจัยน้อยมาก กลุ่ม
นักวิจัยที่มีฝีมือจึงผันตัวเองเข้าสู่สายอาจารย์เสียมาก การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและคณะ/ภาควิชา  ใน
มหาวิทยาลัย ก็ด าเนินการแบบแยกส่วนขาดการเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ไม่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
สถาบันวิจัยส่วนมากก็ถูกก าหนดให้บริหารจัดการให้สามารถดูแลตัวสถาบันเองได้ในระดับหนึ่ง ท าให้กลาย
สภาพไปรับจ้างเป็นที่ปรึกษา ท างานบริการวิชาการ มากกว่าท างานวิจัย ดังปรากฏในหลายสถาบัน 
สถาบันวิจัยจึงมักมีผลงานตามศักยภาพและความสามารถของผู้บริหาร 
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การออกแบบโครงสร้างหน่วยงานวิจัย ที่เป็นมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบการบรหิาร
บุคคลแนวใหม่ จึงเป็นสิ่งท้าทายในการปฏิรูประบบวิจัยในมิตินี้ ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพออกนอกระบบราชการ หรือที่เรียกกันว่า เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ไม่ใช่
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ สามารถสร้างระบบบริหารจัดการของตนเองให้คล่องตัวได้ น่าจะเอื้อให้ปฏิรูป
ระบบวิจัยในมิติน้ีได้ ตัวอย่างเช่น การบริหารงานบุคคลที่มีความยืดหยุ่นด้านภาระงาน การจ้างงานแบบไม่เต็ม
เวลา หรือบุคลากรสองสังกัดคือท างาน 2 แห่ง แต่มีลักษณะงานวิจัยที่เช่ือมระหว่างทั้งสองสังกัด การสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรในสายงานวิจัย การออกแบบโครงสร้างองค์กร ระดับภาควิชา คณะ สถาบันวิจัย 
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือและประสานกันโดยได้ประโยชน์แบบทวีคูณ 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังน่าจะตั้งเป้าหมายพัฒนาสถาบันวิจัยในสังกัดให้มีขีดความสามารถ 
และสร้างผลงานจนได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทางระดับชาติด้วย อีกทั้งควรขยายเครือข่ายไป
ยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะด้านน้ัน ๆ  กับเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อยกระดับการ
วิจัยเฉพาะด้านนี้ด้วย แนวคิดน้ีมี ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จาก New Jersey Institute of Technology เมื่อครัง้
ท าหน้าที่เป็นประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) มาช่วย สกอ. พัฒนา
โครงการ และจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยใช้แนวทางความร่วมมือแบบ Consortium เริ่มจาก              
6 ศูนย์ ปัจจุบันขยายข้ึนเป็นมากกว่าสิบแห่ง และแม้ว่าจะถูกประเมินว่าไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
แต่ก็ยังต้องสนับสนุนต่อเนื่อง อีกทั้ง ๆ ที่เมื่อแรกวางแผนน้ัน ศูนย์ความเป็นเลิศหรือ Center of Excellence 
(CE) เหล่าน้ี ควรจะสามารถแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและกจิกรรมอื่น ๆ  โดยที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
หลังจากทางรัฐบาลได้กู้เงินมาสนับสนุนช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้ว 
ศูนย์ความเป็นเลิศเหล่าน้ีก็ยังต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐหรือแม้แต่ทุนวิจัยแบบ in-house  

หน่วยงานวิจัยที่อยู่ในประเภทหน่วยงานราชการ กอง กรม ของกระทรวงต่าง ๆ ก็ยังมีอีกจ านวน
ไม่น้อยก็มักถูกละเลย ทั้ง ๆ ที่มีนักวิชาการที่มีวุฒิ มีความรู้ มีประสบการณ์ ก็คงเป็นเพราะอยู่ในระบบปิดของ
แต่ละกรม อีกทั้งยังไม่สามารถก าหนดทิศทางการ วิจัยให้ตอบปัญหาประเทศ เพราะมักต้องอิงพันธกิจของ
หน่วยงาน มากกว่าจะค านึงถึงภาพรวมของการวิจัยของทั้งประเทศ ลึกไปกว่านั้นนักวิจัย นักวิชาการก็เติบโต
ตามเส้นทางสายอาชีพ สายราชการได้ไม่ดี สู้ไปในสายบริหารจัดการจะดีกว่า นักวิจัยก็เบนเข็มไปเสียมาก 

หน่วยงานวิจัยในลักษณะสถาบันวิจัยน้ันจะดูเป็นรูปแบบองค์กรที่มุ่งเน้นการวิจัยมุ่งเป้าได้ชัดเจน
ที่สุด และมีบุคลากรในลักษณะนักวิจัยที่มีวุฒิปริญญาโท เอก จ านวนไม่น้อย หลายสถาบันได้รับช่ือให้เป็น 
สถาบันวิจัยหรือศูนย์วิจัยเฉพาะด้านแห่งชาติ ตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 4 ศูนย์หลังนี้อยู่ภายใต้ สวทช. มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระในก ากับของรัฐ 
นอกจากนี้ยังมีสถาบันหรือศูนย์อีกหลายลักษณะ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย  สถาบันวิจัยยาง ศูนย์ข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ รวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ สกอ. 
เป็นผู้สนับสนุนให้หลาย ๆ  มหาวิทยาลัยมาร่วมมือกันในลักษณะ Consortium อีก 11 ศูนย์ เช่น ศูนย์เช่ียวชาญ
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เฉพาะด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเคมี 
เป็นต้น  หน่วยวิจัยเหล่าน้ีแม้จะพัฒนาข้ึนมาได้ดี แต่ก็ยังเห็นว่าไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ที่จะท างานวิจัยให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และยังขาดความเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย ท าให้เสียโอกาสในการใช้
ประโยชน์ของสถาบันวิจัยในการสร้างคนรุ่นใหม่ บัณฑิตศึกษา ตลอดจนอาจขาดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการที่มี
อยู่ในมหาวิทยาลัย  ที่ส าคัญคือ ขาดการน าเอางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปต่อยอด ร่วมมือกับภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นจุดเด่นของศูนย์วิจัยนอกมหาวิทยาลัยน้ี 

การปรับปรุงรูปแบบองค์กรและการบรหิารจัดการหน่วยวิจัยในรูปแบบของหน่วยงานในกรม กอง 
กระทรวง จึงต้องเน้นให้ดึงเอาความร่วมมือจากหน่วยงานวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเข้ามา โดยหน่วยงานวิจัยของ
กระทรวงจะอยู่ใกล้ชิดปัญหา น่าจะสามารถตั้งโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการและมีความถนัดในเชิงพื้นที่ 
หากได้ผนวกกับความเข้มแข็งในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยในหลากหลายด้าน น่าจะท าให้เกิดการวิจัยที่มุ่ง
เป้าได้ และเกิดการน าไปใช้จริง ความร่วมมือยังช่วยเติมน้ าหล่อเลี้ยงในเชิงวิชาการให้นักวิจัยในกระทรวงให้
สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักวิจัย นักวิชาการ และไต่เต้าตามเส้นทางนี้แทนที่จะหันเหไป
สายบริหาร การปฏิรูปหน่วยวิจัยยังต้องออกแบบโครงสร้างองค์กรให้ส่งเสริมเส้ นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายวิจัยที่ควรเป็นหลักในหน่วยวิจัยน้ัน ๆ ด้วย 

สวทช. หรือส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ก ากับดูแล 4 ศูนย์เทคโนโลยี
แห่งชาติ ก็น่าจะปฏิรูปตนเองด้วยการผันตัวเองให้เปน็หน่วยงานวิจัยระดับชาติ (National Excellent Center)                  
ลดบทบาทการเป็นผู้จัดสรรทุนหรือ Funding agency เพื่อลดปัญหา Conflict of interest และความระแวง
ของหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ  โดยใช้งบประมาณภาครัฐที่ได้มาในการวิจัยมุ่งเป้าสนับสนุน  ต่อยอดผลงานวิจัยของ
หน่วยวิจัยอื่นให้ด าเนินการเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะพบว่า ข้ันตอนนี้
คือข้ันตอนที่เป็นอุปสรรค ซึ่งก็ตรงกับประเด็นที่ประเทศต้องการพัฒนา คือ งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้สร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ  

ความร่วมมือของหน่วยงานวิจัยในลักษณะมหาวิทยาลัยกับหน่วยวิจัยอื่น ๆ ส่วนมากมักหนีไม่พ้น
ที่ต้องค านึงถึงบุคลากรวิจัยที่จะได้กล่าวถึงอีกมิติหนึ่ง แต่ในลักษณะคล้ายกัน เช่น ใช้ระบบบริหารบุคลากรสอง
สังกัด การน าเอาสิทธิประโยชน์ที่สร้างแรงจูงใจในหน่วยงานวิจัยแบบหนึ่งไปใช้เอื้อประโยชน์แก่หน่วยวิจัยอีก
แบบหนึ่ง เช่น การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแบบพิเศษ เป็นต้น ขณะนี้แนวคิดในเรื่องการให้อาจารย์หรือ
นักวิจัยสามารถหมุนเวียนไปท าหน้าที่ในภาคเอกชนได้คล่องตัวข้ึน ก็เริ่มด าเนินการและตามโครงการ Talent 
Mobility  ที่ สวทน. ริเริ่มขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีการด าเนินงาน โดยมีการตั้งส านักงานข้ึนมาดูแลเฉพาะ ก็ถือเป็น
ค าถามต่อมาว่า คุ้มค่าหรือไม่ และกลายเป็นตัวกลางที่แทนจะเป็นผู้เช่ือมโยงมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม  
อาจกลายเป็นตัวขวางการพัฒนาความสัมพันธ์ University Industry linkage เพราะอาจมีกฎเกณฑ์ให้ต้อง
กลั่นกรอง ตรวจสอบ เป็นรูปแบบที่ “คุ้น ๆ” กันในระบบการบริหารประเทศไทย 

ประเทศไทยยังคงต้องการผลงานวิจัยและพัฒนาเฉพาะด้านเพื่อน ามาแก้ปัญหาหรือพัฒนา
จ านวนมากทั้งเพื่อประโยชน์แก่ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้เข้าประเทศ กับเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  สถาบันวิจัยเฉพาะทางไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบองค์กรแบบใด 
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จ าเป็นต้องปฏิรูปการบริหารจัดการและการพัฒนาการวิจัยให้เป็นไปตามที่ประเทศต้องการ และจะกลายเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทสูงมากในฐานะ “ผู้สร้างผลงานวิจัย”   

สถาบันวิจัยเฉพาะด้านเหล่านี้ยังต้องมี วิ วัฒนาการให้ท างานวิจัยในลักษณะ  R&D ที่มี  
Development Plan มากขึ้น ในขณะที่มองว่าหน่วยงานวิจัยในรูปแบบมหาวิทยาลัยจะเปน็ก าลังส าคัญส าหรบั
การสร้างผลงานวิจัยพื้นฐาน หรือวิจัยประยุกต์เบื้องต้น 
 

แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยในการปฏิรูประบบวิจัยท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย 
 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ควรต้องประเมินตนเองและก าหนดต าแหน่ง  (Positioning)                        
ของมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันมิใช่มุ่งเป้าว่าจะต้องพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหง่ชาติไปเสยี
หมดมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง  มุ่งเข้าไปเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ มหาวิทยาลัย                
9 แห่ง ที่ได้รับการประเมินเบื้องต้นจาก สกอ. น่าจะอยู่ในต าแหน่งนี้ ซึ่งก็น่าจะต้องพัฒนาให้เห็นภาพเช่นนี้ได้
ชัดเจน ตั้งแต่การก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยมากกว่าหรือเท่า ๆ กับการ
จัดการเรียนการสอน ก าหนดภาระงานของคณาจารย์ ให้น้ าหนักกับการวิจัยไม่น้อยกว่าการสอนมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาระบบ Mentoring ให้เป็นกระบวนการในการสร้างนักวิจัยด้วย 
 มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังสถาบันวิจัยเฉพาะทางแต่ละด้าน ตามศักยภาพในรูปแบบใหม่หรือปรบัรปู
แบบเดิมที่พบว่าไม่ค่อยประสบความส าเร็จดังที่กล่าวมาแล้ว และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีความยืดหยุ่น 
ให้อาจารย์ / นักวิจัย / นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท างานร่วมกันในสถาบันวิจัยเฉพาะทางนั้น ๆ 
 มหาวิทยาลัยควรมองเห็นเป้าหมาย นโยบายและทิศทางการวิจัยของประเทศเป็นหลัก ควบคู่ไป
กับการสร้างคน เพื่อให้ได้ “ผลงานวิจัย” ที่ใช้ประโยชน์ได้ไปพร้อมกันด้วย ขณะเดียวกันมองเห็นเป้าหมายใน
ความเป็นเลิศเชิงวิชาการ ให้พัฒนาความรู้ได้ทันกับความก้าวหน้าของวงวิชาการนานาชาติ ตามสัดส่วนที่
เหมาะสม  อีกทั้งควรพัฒนาระบบบริหารบุคคล ให้เอื้อต่อการดึงเอาทรัพยากรบุคคลจากภายนอกเข้ามา
สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเอื้อต่อการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าไปรับรู้ปัญหาที่จะน ามา
วิจัยได้จากต้นตอ  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว มีอิสระที่จะจัดท าระบบของตนเองได้ แม้แต่
มหาวิทยาลัยของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้เปิดช่องทาง 4+1 คือ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
สามารถอนุมัติให้บุคลากรหรืออาจารย์ออกไปท างานวิจัยร่วมกับภาคประชาสังคม หรือแม้แต่ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมได้ 1 วันในแต่ละสัปดาห์ แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการตามนี้มากนัก 

เรื่องที่ส าคัญอีกอย่างคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับการสร้างความร่วมมือระหว่างม
หาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิต  ระบบที่เอื้อให้มีการท างานวิจัยร่วมกันในประเด็นที่มีความสนใจ
ตรงกัน และต่างฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์ ซึ่งในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมามักไม่ประสบความส าเร็จเท่าทีค่วร 
เนื่องจากยังต้องปรับกระบวนทัศน์เข้าหากันในเรื่องของผลประโยชน์ ข้อเสนอคือ ในเบื้องต้นเมื่อทั้งสองฝ่าย
เพิ่งจะเริ่มร่วมมือในงานที่ยังอาจไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะขอรับน่าจะได้แก่ ทุน
วิจัย หรือทุนพัฒนาหรือทุนสนับสนุนการตั้ง chair professor มากกว่าผลประโยชน์ในเชิงตัวเงินที่อิงเชิงธุรกิจ 
เพราะภาคเอกชนง่ายที่จะตัดสินใจให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่เสนอแนะ เพราะอยู่ในรูปทั้งของ 
CSR (Corporate Social Responsibility)  อีกทั้งอาจได้สิทธ์ิในการหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ วิจัยและพัฒนา 
หรือแม้แต่การน าไปขอลดหย่อนในเชิงภาษีอีกด้วย ถ้าบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย 
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 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถใช้ศักยภาพของนักวิชาการต่างประเทศ/
มหาวิทยาลัยที่เช่ียวชาญเฉพาะด้านของต่างประเทศ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบก้า วหน้า             
รับ Visiting Professor ขณะเดียวกันก็ให้คณาจารย์ออกไปเป็น Visiting Professor ให้มหาวิทยาลัยอื่น 
 ถ้าจะพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบัณฑิตเพิ่มข้ึน ซึ่งแม้ทุกวันนี้จะยืดหยุ่นให้นักวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์  แต่ยังขาดกลไกในการพัฒนาไปถึงข้ันให้นิสิต
นักศึกษา ไปท างานวิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ยัง Active อยู่ ไม่ใช่เป็นเพียงอาจารย์ที่ปรกึษาร่วมทีเ่ข้ามาในช่วง
จัดประชุมหรือสอบวิทยานิพนธ์เท่านั้น  ทั้งนี้ขยายไปถึงการไปท างานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของเอกชนด้วย 
ความสัมพันธ์ที่สร้างข้ึนจะเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาอาชีพนักวิจัยในภาคเอกชนและการน าโจทย์วิจัยจาก
ภาคการผลิตมายังหน่วยงานวิจัย ท าให้หน่วยงานวิจัยสามารถสร้างผลงานจากการวิจัยที่จะน าไปใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 มหาวิทยาลัยอีกกลุ่มหนึ่ง น่าจะมุ่งเข้าไปเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยในพื้นที่โดยมุ่งเป้าทั้งในเชิง
วิชาการให้เป็นเลิศในศาสตร์ที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย และในเชิงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยไป
แก้ปัญหา / พัฒนาในพื้นที่  ในกลุ่มนี้ก็น่าจะต้องพัฒนาในแนวทางที่จะสร้างเครือข่ายวิจัยระดับพื้นที่/ภูมิภาค            
ที่มีทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้แก่ นักวิจัย  นักปฏิบัติการในพื้นที่ (เช่น ข้าราชการของกระทรวงต่าง ๆ                      
ที่รับผิดชอบภารกิจในพื้นที่นั้น) ภาคประชาสังคม (ทั้งกลุ่มบริหารคือ อบต. อบจ. และกลุ่มตัวแทนในชุมชน) 
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และใช้ความเห็นร่วมจากเครือข่ายในการค้นหาโจทย์วิจัยและใช้ความเห็นร่วมใน
การจัดล าดับความส าคัญ ทั้งนี้ให้พิจารณาควบคู่ไปกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมและในราย  

Sector ของประเทศ 
นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยการศึกษาจากกลุ่มต้นแบบ

ที่มีการพัฒนาข้ึนบ้างแล้ว หรือเสาะแสวงหาที่ปรึกษา อันจะท าให้เกิดนักวิจัยนอกระบบวิชาการ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้สามารถต่อยอดงานวิจัยวิชาการจากผู้เช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย ภายนอกเครือข่าย               
ที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ  เช่น ระบบ Visiting Professor ที่มาจากมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ในประเทศไทย 

การรวบรวมประสบการณ์จากการด าเนินงานการวิจัยในพื้นที่/ภูมิภาค น าเสนอจะช่วยให้เกิด
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค เพื่อให้สามารถรับการจัดสรรงบประมาณเพื่ อการ
วิจัยระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค เป็นวงจรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งถ้าสามารถพัฒนาระบบการท างาน
ร่วมกันของเครือข่ายที่มีคล้ายมหาวิทยาลัยรวมตัวกัน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มประชาสังคม รวมถึงระบบใน
การคัดเลือกผู้น าเครือข่ายเพื่อให้ได้ผู้น าที่มีคุณภาพ แต่ไม่ได้ใช้ระบบแต่งตั้งผูกขาดเฉพาะสถาบัน จะยิ่งท าให้
เกิดการกระจายความรับผิดชอบและพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด 

หน่วยงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางเช่น BIOTEC, MTEC ในสังกัด NSTDA  
หรือในสถาบันวิจัยเพื่อป้องกันประเทศ ซึ่งมีบุคลากรนักวิจัยอาชีพที่มีความรู้และเป็นนักวิจัยระดับปริญญาเอก
อยู่จ านวนมาก ดูเหมือนไม่ค่อยมีปัญหามากนักในด้านการท างาน เพราะสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานวิจัยได้
อย่างเต็มที่ ค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูงกว่าเงินเดือนข้าราชการทั่วไป ทุนวิจัยส่วนหนึ่งก็ได้รับจากสถาบันต้น
สังกัด ประเด็นของการพัฒนาน่าจะอยู่ที่ การสร้างผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะศูนย์ของ NSTDA นั้น จัดเป็นศูนย์เทคโนโลยี คือน่าจะพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ภาคการผลิตที่ปัจจบุนั
ต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผลงานเช่นนี้มีมากเท่าใดไทยเราสามารถพัฒนาหรือแม้แต่ระยะแรก
ดัดแปลงเทคโนโลยีนี้ต้องซื้อเพื่อทดแทนการซื้อได้ขนาดไหน  หรือพัฒนาเทคโนโลยีตามความถนัดของผู้วิจัย 
ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันก็นับว่า การน าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาข้ึนโดยยังมิได้หาพันธมิตรเชิงธุรกิจไว้ก่อน                       
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แต่มาเสนอภายหลังนั้นมีอัตราส าเร็จน้อยมาก อีกทั้งถ้าสามารถร่วมมือกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอด
งานวิจัยพื้นฐานแทนที่จะต้องท าวิจัยพื้นฐานเองก็จะยิ่งดี 

โมเดลของการสร้างเครือข่ายตั้งแต่เริ่มต้น รับโจทย์วิจัยจากภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม            
แล้วค้นหางานวิจัยพื้นฐานที่มีมาก่อน หาพันธมิตรจากมหาวิทยาลัย แล้ววิจัยต่อยอดหรือดึงอาจารย์ / นักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมาร่วมวิจัย  หรือรวมถึงรับนักศึกษาปริญญาโท – เอก มาร่วมงาน และท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของมหาวิทยาลัยก็ยิ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเป็นการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่จากการท างานวิจัย  ข้อดีของศูนย์เทคโนโลยีสังกัด NSTDA อีกอย่างคือมี Pilot Plant ที่จะ
ขยายหรือต่อยอดงานวิจัยที่พัฒนางานวิจัย ในระดับ Laboratory scale ข้ึนเป็น Manufacture scale  
 การประเมินความส าเร็จของศูนย์ลักษณะนี้ที่ได้พัฒนามานานกว่า 10 ปี น่าจะแสดงให้เห็นแนว
ทางการพัฒนาให้เห็นประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาได้มากข้ึน และช้ีให้เห็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ทั้งในตัวของ
ศูนย์เอง และปัจจัยภายนอก เช่น การสร้างแรงจูงใจแก่ภาคการผลิต และมหาวิทยาลัย ที่จะมาสร้างความ
ร่วมมือ ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรของหน่วยวิจัยลักษณะนี้ก็เป็นสิ่งส าคัญ กับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อความก้าวหน้าของนักวิจัย ซึ่งอาจจะกล่าวถึงในมิติของการพัฒนาบุคลากรวิจัย ตัวอย่างเช่น  ถ้า
วัดที่ผลงานตีพิมพ์ก็จะกลายเป็นวิจัยเชิงวิชาการเหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 หน่วยงานวิจัยที่อยู่กับกรม กอง กระทรวงต่าง ๆ  น่าจะเป็นหน่วยงานวิจัยที่รับปัญหาที่ประสบ
จริงมาใช้ในการวิจัย และสร้างผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตามก็พบว่ามีข้อจ ากัดในแง่ของคน 
คือนักวิจัยและผู้ช่วยตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน เพราะความก้าวหน้าในอาชีพราชการจะสะดุดอยู่ที่ระดับ
หนึ่ง ดังนั้นส่วนหนึ่งก็จะผันตัวไปท างานบริษัท หรือแม้แต่เปลี่ยนเส้นทางไปหลังจากท าหน้าที่นักวิจัย
นักวิชาการในกรมกองไม่นาน อีกทั้งขาดการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนไม่เหมาะสม เช่น ฐานข้อมูล แนวทางการพัฒนาน่าจะได้แก่  การสร้างระบบที่ร่วมมือกับนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยหรือในศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง หรือแม้แต่นักวิจัยในหน่วยงานวิจัย ของ กรม กอง กระทรวงอื่น 
เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้สามารถก้าวหน้าในสายงานวิชาการได้เท่าเทียมกับ
สายบริหาร 
 แนวทางการพัฒนาอีกอย่างคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยของ
กระทรวงกับบุคลากรของกระทรวง ที่จะน าความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา เพราะพบว่า
แม้จะอยู่ในกระทรวงเดียวกัน การส่งผลต่องานวิจัยเพื่อน าไปใช้ก็ไม่ง่ายนัก การท างานวิจัยยังต้องสมดุล
ระหว่างการสร้างผลงานวิจัยเพื่อขอรับการประเมินให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนกับผลงานที่เป็นไปตามความต้องการ
ของชุมชน พื้นที่ ภูมิภาค โดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติมากข้ึนด้วย  ระบบบริหารจัดการ
ทุนวิจัยของกรม กอง ยังพบว่าถูกจัดล าดับความส าคัญในล าดับท้าย ๆ  ท าให้คงมีงบประมาณที่ได้รับการจดัสรร
ไปส่วนหนึ่งถูกผันไปใช้จ่ายด้านอื่นที่ กรม กอง หรือกระทรวงเห็นความส าคัญมากกว่า 
 การพัฒนานักวิจัย/กลุ่มวิจัย ก็ถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ ปัจจัยเสี่ยงต่อความล้มเหลว พบว่าขณะนี้ไทยยังขาดแคลนนักวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพ ถึงแม้
ข้อมูลการส ารวจล่าสุดแสดงตัวเลขที่สูงข้ึน แต่น่าจะยังไม่ถูกต้อง ด้วยปริมาณนักวิจัยที่นับว่าเพิ่มข้ึนจาก
ปริมาณอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากข้ึน แต่สัดส่วนการท าวิจัยของอาจารย์น้อยมาก จนท าให้สัดส่วนของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ท าวิจัยไม่ถึง 20% ในขณะที่เรามักใช้ตัวเลข 0.33 FTE (Full-time Equivalent) คือ
อาจารย์ท างานวิจัย 1 ใน 3 การสร้างแรงจูงใจ มาตรการก ากับ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนน่าจะยังไม่แรงพอ 
และท าอย่างแยกส่วนระหว่างมหาวิทยาลัย สกอ. ที่ดูแลอาจารย์กับหน่วยบริหารจัดการวิจัย นอกจากนี้
ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของอาจารย์ นักวิจัย ยังอิงผลผลติงานวิชาการเป็นหลัก แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้
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จะกระตุ้นนักวิจัยในสายอาจารย์นี้ได้ส าเร็จ ผลงานวิจัยก็คงอยู่ได้แต่เชิงวิชาการ คือ มีผลงานตีพิมพ์มากขึ้น             
ก็ยังไม่ตรงกับเป้าหมายของประเทศอยู่ดี 
 การด าเนินการในช่วงที่ผ่านมาจึงได้ใช้ประสบการณ์และความริเริ่มของ สกว. และต่อมา สกอ. 
ร่วมสนับสนุนในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง โดยจัดสรรทุนแบบเฉพาะตัว แต่ให้มีระบบพี่เลี้ยง หรือ 
Mentor มาช่วย อย่างน้อยเพื่อปูนักวิจัยพื้นฐานให้แน่น และต่อยอดโดยการใช้ทุนสนับสนุนเป็นตัวล่อใน
ระดับสูงข้ึน ให้วิจัยในด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยและ สกอ. ปรับเรื่องการใช้ผลงานวิจัยในเชิงนี้ให้น ามาใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนี้
สูงข้ึนได้ด้วย ส่วนหลังนี้ได้ร่วมช่วยกันผลักดันจนได้รับการยอมรับในหลักการแต่วิธีการประเมินและทางปฏิบัติ
ก็ยังติดปัญหาอยู่ 

บัณฑิตศึกษาถือเป็นปัจจัยเสริมที่ส าคัญในการพัฒนาในมิตินักวิจัยแต่ต้องท าความเข้าใจใหม่ว่า 
ปริมาณบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกไม่ได้ผกผันตรงกับปริมาณและคุณภาพนักวิจัย ด้วยว่าจ านวนไม่น้อย
ไม่เคยวิจัยอีกเลย หลังได้รับปริญญา แต่ในช่วงศึกษานักศึกษาเหล่าน้ีมีศักยภาพในการท าวิจัยและผลิตผลงาน
ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งถ้าสนับสนุนดี ก็จะได้ผลงานมากขึ้น แต่ก็ต้องท าใจว่า จะเป็นผลงานในเชิงวิชาการเสียทั้งสิ้น 

จุดเน้นในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาจึงได้ใช้กลวิธีแบบบูรณาการคือ ตั้งเป้าหมายให้มีงานวิจัยในเชิง
พัฒนาอุตสาหกรรม และหวังว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะได้ไปท างานในภาคอุตสาหกรรม เป็นนักวิจัยใน
ภาคเอกชน วิธีการคือด าเนินมาตรการพัฒนาบัณฑิตศึกษาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง สกว. รับไปขับเคลื่อน               
ใช้โมเดลแบบบูรณาการ คือ จัดทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัยของนิสิต นักศึกษา โดยที่โจทย์วิจัยมา
จากภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมตกลงร่วมมือให้นักศึกษาใช้โจทย์นั้นมาเป็นโครงร่างวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ส่วนภาคอุตสาหกรรมก็อ านวยความสะดวกในการเข้าไปท า
วิจัยในโรงงานจริง แบบนี้ก็สามารถสร้างความคุ้นเคยและการแสดงความสามารถของนิสิตนักศึกษา                   
เมื่อศึกษาวิจัยส าเร็จ ผลการวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาหรือช้ีแนวทางพัฒนาในโรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมได้
จริง ผลการวิจัยน ามาใช้เป็นผลงานเพื่อปริญญาโท-เอกได้ และโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมจะรับบัณฑิตเหล่าน้ี
เข้าท างานก็สูงข้ึน ไทยก็จะมีนักวิจัยในภาคเอกชนเพิ่มข้ึน เพราะถ้าเอาแต่ส่งเสริมบัณฑิตในรูปแบบเดิม 
ผลผลิตก็คือวิจัยเชิงวิชาการและบัณฑิตก็มักเข้าสู่สายอาชีพอาจารย์ ซึ่งที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยเปิดใหม่มากข้ึน
ที่รองรับได้ แต่ปัจจุบันปริมาณความต้องการอาจารย์น้อยลง ไม่มีต าแหน่งให้บรรจุมากนัก การสนับสนุนทุน
บัณฑิตศึกษาแบบบูรณาการก็จัดข้ึนโดยสนับสนุนให้อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้า ท าให้มีการสร้างทีมท างาน
แบบมุ่งเป้าด้วย 

การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีพื้นฐานและถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสถือเป็นหัวใจ
ส าคัญเช่นกัน เพราะไม่ควรเหมาหรือคาดหวังว่า บัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จะเป็นนักวิจัยได้โดย
อัตโนมัติ จึงมีกระบวนการบ่มเพาะอบรมการเป็นนักวิจัยส าหรับบุคลากรรุ่นใหม่ ทั้งอาจารย์ ข้าราชการสาย
วิชาการในกระทรวง รวมถึงบุคลากรในภาคเอกชน ท าให้เกิดโครงการ “แม่ไก่” หรือ Training for The 
Trainers in R&D เพื่อให้สามารถด าเนินการพัฒนานักวิจัยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานได้ปริมาณมาก ๆ โดย
คุณภาพตรงตามก าหนดจากวิทยากรที่พัฒนาข้ึนให้มากเพียงพอ แล้วนักวิจัยที่ผ่านคอร์สฝึกอบรมก็เข้าสู่
กระบวนการรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ต่อไป 

นอกจากการพัฒนา “นักวิจัย” ในช่วงของการด าเนินการเมื่อปฏิรูประบบวิจัย ยังได้จัดโครงการ
อบรม “ผู้จัดการงานวิจัย” ซึ่งเพิ่งเริ่มด าเนินการได้ไม่นานและยังเป็นผู้จัดการงานวิจัยระดับต้น โดยหวังว่า
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิจัยจะได้มีความรู้ความสามารถและรับถ่ายทอดประสบการณ์มาช่วยในการบริหาร
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โครงการวิจัยให้กับนักวิจัยหรือหน่วยวิจัยด้วย เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่นักวิจัยต้องท าทุกอย่างตั้งแต่ท าวิจัยไป
จนถึงงานการเงิน การบัญชีและงานเสมียนหรือที่มักล้อกันว่า ท าทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ 
 แม้ว่าจะได้กล่าวถึงเฉพาะในส่วนหน่วยวิจัยภาครัฐ ในสถานการณ์จริง ที่มีการให้ความสนใจใน
การวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมากข้ึน ๆ  แต่ปัจจุบันหน่วยวิจัยของภาคเอกชนก็ท างานแยกส่วนอย่าง
ชัดเจนกับหน่วยงานวิจัยภาครัฐ เหตุผลส่วนหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า ผลงานวิจัยถือเป็นความลับเชิงธุรกิจ เพราะ
สร้างอ านาจการแข่งขัน แต่การสร้างความร่วมมือไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการปฏิรูประบบวิจัยในมิติของ
หน่วยงานวิจัยจึงต้องค านึงถึงและสร้างระบบการท างาน ซึ่งเอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย รวมถึงเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศด้วย กับน่าจะเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งที่ท าให้ภาคเอกชนเห็นความส าคัญของหน่วยวิจัยภาครัฐ 
และอาจน าไปสู่การจัดสรรเงินทุนวิจัยจากภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนภาครัฐ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมมากข้ึน 
 
 


