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ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาชั้นสูงท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนการผลิตผลงานทางงานวิชาการ  เป็นองค์กรแห่งการผลิตและสร้างความรู้และวิชาชพีให้แก่มวลชน 

จึงได้รับความไว้วางใจจากสังคมให้ปฏบัิติภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหาร

วชิาการแกส่ังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากภารกจิดังกล่าว การวิจัย ถือได้วา่เป็นหน้าท่ีส าคัญ

ของอาจารยใ์นมหาวทิยาลัยท่ีจะชว่ยเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวชิาการ เน่ืองจากเป็นการสร้างความรู้ใหม่

เพื่อน ามาประยุกตใ์ชแ้ละถ่ายทอดความรู้สูผู่้เรียน 

การวิจัยจึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหมเ่พื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย เป็นภารกิจท่ีส าคัญควบคู่กับ

การสอนเพราะการวจิัยเป็นการสร้างปัญญา (Gazzaniga, 1998 ; พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์, 2542-2543: 93) 

นอกจากอาจารย์จะท าหน้าท่ีในการสอนนักศึกษาเป็นงานหลักแล้ว อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะต้องมีหน้าท่ี

แสวงหาความรู้และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ บทบาทของอาจารย์ด้านวิชาการจึง

ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้พร้อมด้วยคุณวุฒิ เป็นผู้ใฝ่ความรู้ ใฝ่หาวิชาการเพิ่มเติม ติดตามผลงานและ

ความก้าวหน้าทางวิชาการอยูเ่ป็นกิจวัตร เพราะหน้าที่ของอาจารยจ์ะเกี่ยวพันกับการส่งเสริมวชิาการต่างๆ 

(เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์, 2547: 46) การสร้างความรู้ใหม่จึงจ าเป็นต้องใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

และต่อยอดความรู้และเป็นภารกิจท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการน าความรู้ท่ีได้ไปสอนและ

ฝึกอบรมเป็นการสร้างความก้าวหนา้ทางวชิาการหรือความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยท่ีไม่ศึกษาวจิัย

และไม่มีเนื้อหาใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน จะมีเพียงรวบรวมความรู้จากผู้วิจัยหรือต าราหรือน าไปสอน

เท่านั้น แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ในการเป็นมหาวทิยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องจัดให้มีการวิจัย

เพื่อให้เป็นไปตามภาระหนา้ท่ีส าคัญของสถาบัน และเป็นไปตามความคาดหวังทางสังคม (บรรจง หมายม่ัน, 

2545, ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ, 2547)   

มหาวิทยาลัยเอกชนยังมีงานวิจัยค่อนข้างต่ า ยังไม่มากเท่าท่ีควร (ไพศาล หวังพานิช, 2541 : 14) 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนมีเงินทุนหมุนเวียนค่าใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัยท่ีได้มาจากค่าหน่วยกิตของ

นักศกึษาแทบท้ังสิน้ มหาวิทยาลัยจงึตอ้งระมัดระวังเร่ืองเงินทองเป็นพิเศษ แต่ระบบการศึกษานั้นจะมุง่หาแต่

ผลก าไรแบบการค้าเหมือนธุรกิจประเภทอื่นไม่ได้ บางแห่งเจ้าของและอธิการบดีหรือคนๆ เดยีวกันเป็นระบบ

ครอบครัว  ดังนั้นในบางคร้ังจึงท าให้ผู้ใตบั้งคับบัญชาอึดอัดใจเมื่อยื่นเร่ืองเสนอของบประมาณท าวจิัย (อุไร

วรรณ ธนสถิตย์, 2540: 54) นอกจากนี้อาจารย์ในมหาวทิยาลัยก็ยังขาดความรู้และทักษะในการท าวจิัย ไม่

เห็นความส าคัญของการท าวิจัย ขาดผู้น าในการท าวิจัย  ขาดแรงจูงใจท่ีเป็นเงิน และขาดแรงจูงใจด้าน

ชื่อเสียง/เกียรติยศ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญอยา่งยิ่งในการท าวิจัย (วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2541: 

30) ดังนั้น สิ่งแรกท่ีจ าเป็นต้องมีในมหาวิทยาลัยนั้นคือ สถาบันนั้นๆ จะต้องมีกลุ่มแกนหลักทางวิชาการ 
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(Academic Core) จะต้องมีระบบการบริหารท่ีมุ่ งสร้างการวิจั ย ท่ีมีคุณภาพ ระบบการบริหารของ

มหาวิทยาลัยจะต้องเอื้ออ านวยและจูงใจให้นักวิชาการสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) ภาระหน้าท่ี (Mission) ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างชัดเจน  (เศ

กสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, 2545: 37) 

การบริหารงานวิจัย มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการบริหารมหาวิทยาลัยหลายส่วน เช่น นโยบาย กล

ยุทธ์ งบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ความชัดเจนของการพิจารณาภาระ

งาน และลิขสิทธ์ิทางปัญญาท่ีจะช่วยส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจต่อการสร้างงานวิจัยคุณภาพ (มานิต 

บุญประเสริฐ และคณะ, 2546: 155) จึงต้องมีการสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมี

คุณภาพสูง และพยายามป้องกันไม่ให้มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพต่ า กระตุ้นให้อาจารย์สร้างองค์

ความรู้ใหม่แล้วน าไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนมีน้อยมาก (Kerr, 1982 ; Arends, 

1994)    

จากสภาพและความส าคัญของภารกิจด้านการวิจัยในมหาวทิยาลัยเอกชนยังปรากฏผลไมเ่ป็นท่ีน่า

พอใจและเหมาะสม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษารูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน  

ตลอดจนการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชนยังเป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ เนื่องจากจะส่งผลต่อการ

ผลิตผลงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยเอกชนท้ังในดา้นคุณภาพและปริมาณ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารงานวจิัยของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ระเบียบวิธีวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้  

ผู้มีส่วนรว่มในการวิจัย 

การวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยแบ่งผู้มีสว่นร่วมในการวจิัยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.  ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่  ผู้บริหารและ  

อาจารย์ประจ า จากมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีให้ข้อมูลได้ชัดเจน และสมบูรณ์ ตลอดจนอนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไป

เก็บ รวมรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อสภาพการบริหารงานวิจัยในมหาวทิยาลัยเอกชน จ านวน 5 แห่ง 

ได้แก่   มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสยาม 

และ  มหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ จ านวน 181 คน   

2.  ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาประเด็นการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน  ได้แก่ รอง

อธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบดี หัวหน้าสาขาวชิา จ านวน 25 คน จากมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีอนุญาตให้ผู้วจิัยเข้า

ไปเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 5 

แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัย

สยาม และมหาวทิยาลัย          เกษมบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ก าหนดบุคคลท่ีจะให้ข้อมูลและส่ง

รายช่ือให้แกผู่้วิจัยเพื่อด าเนนิการนัดหมายวัน และเวลาสัมภาษณ์ 

3.  ผู้มีสว่นร่วมในการศกึษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน  

ได้แก่ ผู้บริหารงานวจิัยในมหาวทิยาลัย  จ านวน 9 คน 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน การ

ด าเนนิการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ 1   ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด โครงสร้าง วิธีการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

ขั้นท่ี 2 ศกึษาสภาพการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยวิธีการดังนี้ 

1)  การใช้แบบสอบถามค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

เอกชน ท่ีเปิดด าเนินการมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ประจ า 

จ านวน 181 คน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบณัฑิตย ์และมหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย ์   

ขั้นตอนที่  1   ศกึษาแนวคิด โครงสร้าง วิธีการและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

                       กับการบริหารงานวจิัยในมหาวทิยาลัยของรัฐ 

(ผลลัพธ์  :     ได้กรอบแนวคิดในการวจิัย, ประเด็นในการสร้างเครื่องมือ) 

ขั้นตอนที่  2   ศกึษาสภาพการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

(ผลลัพธ์  :    ได้ขอ้มูลสภาพการบริหารงานวจิัย, แนวทางการร่างรูปแบบ) 

ขั้นตอนที่  3  ร่างรูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

(ผลลัพธ์  :    ได้ร่างรูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน) 

ขั้นตอนที่  4  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัย

เอกชน 

(ผลลัพธ์  :    ได้ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงรูปแบบ

การบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน) 

ขั้นตอนที่  5      ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

(ผลลัพธ์  :         รูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน) 
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2)  การสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน จาก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสยาม 

และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวจิัย คณบด ีหัวหนา้สาขาวชิา จ านวน 25 คน 

ขั้นท่ี  3 ร่างรูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

ขั้นท่ี  4  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน โดย

วธีิการจัดกลุม่สนทนา (Focus Group) กับผู้บริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัย จ านวน 9 คน  

ขั้นท่ี  5  ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

เครื่องมอื  แบบสอบถาม/ประเด็นการสัมภาษณ ์ 

การรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวิธีการตามขั้นตอน ดงันี้ 

1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

2.  การสัมภาษณ์ผู้มสี่วนร่วมในการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน   

3.  การจัดกลุ่มสนทนาผู้บริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วจิัยวเิคราะห์ขอ้มูลในลักษณะดังตอ่ไปน้ี 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) 

ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการจัดกลุ่มสนทนาในลักษณะพรรณนา

วเิคราะห ์ (Descriptive) 

สรุปผลการวิจัย  การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า 

สภาพการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ( = 3.03) ดังนี้ 1) การ

สร้างวัฒนธรรมวจิัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.29) 2) การพัฒนานักวิจัย โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ( = 3.02) 3) ด้านการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( = 2.93)  และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

( = 2.86)   

ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า  มหาวิทยาลัย

เอกชนมีการก าหนดนโยบายชัดเจนในการด าเนินการและบริหารงานวิจัย แต่ไม่มีหรือไม่ได้ก าหนดขึ้นเป็น

มาตรการ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนยังเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการสอน (Teaching University) ยังไม่ได้
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เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) อย่างสมบูรณ์ ระดับคณบดีมบีทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริม

และสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย โดยการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวทิยาลัยหรือส่วนกลาง ตลอดจน

การประกาศในท่ีประชุมทุกคร้ังเพื่อให้อาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย ส่วนระดับหัวหน้า

สาขาวิชา บทบาทและหน้าท่ีในการจัดภาระงานด้านการสอนให้เอื้อตอ่การท าวิจัยของอาจารย์ 

 

ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน จากการจัด

กลุ่มสนทนา พบว่า 1) การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ประกอบด้วย การสร้างจิตวิจัย การสร้างบรรยากาศการ

วจิัย และการจัดการความรู้ 2) การพัฒนานักวิจัย ประกอบด้วย การสร้างผู้น านักวิจัย การพัฒนาอาจารย์

นักวิจัย การฝึกและอบรมอาจารยผ์ู้สอน การผลิตบัณฑิตวิจัย 3) การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการ

วิจัย ประกอบด้วย การอ านวยการ การประสานงาน การบริหารจัดการงบประมาณ 4) การติดตามและ

ประเมินผล ประกอบด้วย การจัดการตน้ทาง  การจัดการกลางทาง การจัดการปลายทาง 
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ภาพประกอบ 2  รูปแบบการบริหารงานวจิัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

 

การอภปิรายผล 

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวม พบว่า สภาพการ

บริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.03)  ดังผลงานวิจัยของ 

วินัย  ด าสุวรรณ (2542) ท่ีพบว่า แนวโน้มบรรยากาศการวิจัยท่ีดีในระดับคณะและมหาวิทยาลัยจะส่งผล

ทางอ้อมให้อาจารย์มุ่งวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลงานวจิัยของ บุบผา เป็ดทิพย ์(2543) ที่วจิัย

พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนมีปัญหาและความต้องการในการท าวิจัยด้านการเงิน ด้านเวลา ด้าน

เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์  และบุคลากรช่วยงานวิจัยอยู่ ในระดับมาก แสดงว่าการบริหารงานวิจัยใน

รูปแบบการบรหิารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

 

การบริหาร 

งานวิจัย 

การสร้าง 

วัฒนธรรม

วจิัย 

การพัฒนา 

นักวิจัย 

การจัด

ทรัพยากร

และ

งบประมาณ 

การวจิัย 

การสร้างจติวิจัย 
 

การสร้างบรรยากาศการวจิัย 
 

การจัดการความรู้ 

การสร้างผู้น านักวจิัย 

 

การพัฒนาอาจารย์นักวิจัย 
 

การฝกึและอบรมอาจารย์

ผู้สอน 
 

การผลิตบัณฑิตวิจัย 

การอ านวยการ 
 

การประสานงาน 
 

การบริหารจัดการ

งบประมาณ 

การจัดการต้นทาง 
 

การจัดการกลางทาง 
 

การจัดการปลายทาง 

รูปแบบ 

การบริหาร

งานวิจัย 

ใน

มหาวิทยาลัย 

เอกชน 

การตดิตาม

และ

ประเมนิผล 
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มหาวิทยาลัยควรมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นกว่าปัจจุบัน เนื่องจากการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยแต่ละ

แห่งจะมสีภาพท่ีแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน 

พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนมีการก าหนดนโยบายชัดเจนในการด าเนินการและบริหารงานวิจัย แต่ไม่มีหรือ

ไม่ได้ก าหนดขึ้นเป็นมาตรการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนยังเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการสอน (Teaching 

University)  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2545) วิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยส่วน

ใหญ่มนีโยบายและเป้าหมายท่ีจะพัฒนาสู่การเป็นมหาวทิยาลัยวิจัย แตย่ังพบวา่ยังขาดการบริหารงานวิจัยท่ี

มีประสิทธิภาพ  ผลงานวจิัยส่วนใหญ่ยังมีลักษณะรับองค์ความรู้จากต่างประเทศมากกว่าสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง นักวิจัยท่ีมีคุณภาพยังมีน้อย การท าวิจัยยังมีลักษณะเป็นงานวิจัยเดี่ยวมากกว่างานวิจัยเป็นทีม 

ผลงานวิจัยส่วนใหญ่มีลักษณะแยกส่วน งานวิจัยในลักษณะสหสาขาวชิายังมีน้อย และผลงานวจิัยส่วนใหญ่

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้ประโยชนไ์ด้อยา่งแทจ้ริง 

ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ 1) การ

สร้างวัฒนธรรมวิจัย ประกอบด้วย การสร้างจิตวิจัย การสร้างบรรยากาศการวิจัย และการจัดการความรู้ 2) 

การพัฒนานักวิจัย ประกอบด้วย การสร้างผู้น านักวิจัย การพัฒนาอาจารย์นักวิจัย การฝึกและอบรมอาจารย์

ผู้สอน การผลิตบัณฑิตวิจัย 3) การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการวิจัย ประกอบด้วย การอ านวยการ 

การประสานงาน การบริหารจัดการงบประมาณ 4) การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย การจัดการต้น

ทาง การจัดการกลางทาง การจัดการปลายทาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิโรจน์ ผลพันธิน (2548) ที่

พบว่าควรให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน      มีส่วนร่วมในงานวิจัยระดับชาติมากขึ้น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

ควรก าหนดนโยบายให้สถาบันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร ด้านการจัดรูปองค์กร ควร

ผสมผสานระหว่างรูปแบบเครือข่ายกับรูปแบบ ยืดหยุ่น/นวัตกรรม มีสายบังคับบัญชาท่ีสั้น เน้นความคล่องตัว

และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ บริหารงานวิจัยโดยใช้นโยบายยืดหยุ่น การวิจัยเชิงรุกและสนับสนุนการวิจัย

ตามโครงการพิเศษต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล ควรสร้างและพัฒนา    ท้ังนักวิจัยท่ีมีต าแหน่งอาจารย์และ

ต าแหน่งนักวิจัย และนักวิจัยในบัณฑิตศึกษา ด้านงบประมาณ ควรใช้ระบบคุณธรรม เอื้ออ านวยความสะดวก

ตอ่การท าวจิัย โดยเนน้ผลลัพธ์ท่ีได้จากผลงานวจิัยเป็นหลัก 

ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยเอกชนได้มีการก าหนดนโยบายในการสร้างผลงานวิจัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

วจิัย แตค่วรมกีารน านโยบายมาปฏบัิตแิละเอื้อให้อาจารย์พัฒนาผลงานวจิัย 

2. มหาวิทยาลัยเอกชนควรได้มีการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการเชื่อมโยงแหล่งสนับสนุนทุนการ

วจิัยท้ังภายในและภายนอก 

3. มหาวิทยาลัยเอกชนควรได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่อการด าเนินงานการบริหาร

งานวจิัยโดยเฉพาะ  ไมค่วรเป็นต าแหนง่ท่ีซ้ าซ้อนกันกับรองอธิการบดีฝ่ายอ่ืนๆ  

4. มหาวิทยาลัยเอกชนในฐานะท่ีเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีจะต้องปฏิบัติภารกิจท่ีส าคัญในการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาค้นคว้า การวิจัย โดยการจัดตั้งโครงการพี่เลี้ยง (Mentor’s Project) โดย
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การจัดหา     พี่เลี้ยงท่ีมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการวจิัยเพื่อเป็นท่ีปรึกษาและให้ความรู้

แก่อาจารย์ท่ียังขาดความรูด้้านการวจิัย 

5. คณะวิชาควรได้มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัย หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยในการบริหาร

งานวจิัยภายในคณะวิชา 

6. มหาวิทยาลัยควรได้มีการจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้อาจารย์เห็นความส าคัญของการผลิต

ผลงานวจิัย 

7.  ควรมีการตั้งเป้าหมายและวางแผนในการผลิตผลงานวิจัยในระดับคณะวิชา ตลอดจนระดับ

มหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารและอาจารย์ว่าการวิจัยเป็นภารกิจท่ี

ส าคัญต่อการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้น าผลการวจิัยมาประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

 


