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การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพองค์การ

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา (1) แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน (2) การด�าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน  

(3) การเผยแพร่การวิจัยสถาบัน (4) การวิจัยสถาบันกับการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ (5) ปัญหาและอุปสรรคในการ

ด�าเนินการวิจัยสถาบัน (6) ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาในการด�าเนินการวิจัยสถาบัน ผลการศึกษาพบว่า (1) การวิจัยสถาบัน

เป็นการวิจัยท่ีท�าข้ึนในสถาบนัอดุมศกึษาโดยบุคลากรของสถาบันอดุมศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ 

ขอบเขตของการวิจัยสถาบันจะรวมถึง การวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา นักศึกษา บุคลากร อาคาร สถานที่ และการเงิน 

การวจิยัมีจดุมุง่หมายในการน�าไปใช้เป็นฐานข้อมลูประกอบการตัดสนิใจในการบรหิารและปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน

ของสถาบันอดุมศกึษา (2) มหาวิทยาลยัต่างๆ มกีารด�าเนนิการวจิยัสถาบนั และน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วงานด้านการวิจัยสถาบันเป็นงานส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยหรือศูนย์วิจัยของ

มหาวิทยาลัย ในขณะเดยีวกนักม็บีางมหาวิทยาลยัทีม่กีารตัง้หน่วยงานวิจยัสถาบนัขึน้มาด�าเนนิงานด้านนีโ้ดยตรง มกีารก�าหนด

นโยบายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยสถาบัน นอกจากนี้ ยังมี

การจัดตั้งสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยสถาบันกว้างขวางมากย่ิงขึ้นอีกด้วย (3) 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันมีวิธีการส�าคัญสามวิธีคือ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาที่ด�าเนินการวิจัย การตี

พิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารการวิจัยสถาบันโดยเฉพาะและในวารสารวิชาการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยัง

มีการน�าเสนอผลงานวิจัยสถาบันในการประชุมวิชาการท่ีจัดโดยองค์การและสถาบันต่างๆ (4) การด�าเนินการวิจัยสถาบันใน

มหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านนกัศกึษา (5) ปัญหาและอปุสรรคท่ีส�าคญัในการด�าเนินการวจิยัสถาบันคอืบคุลากร

ของสถาบนัอดุมศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการยงัขาดความรูแ้ละทกัษะในการวจิยัและต้องการพฒันา

ทักษะด้านนี้ให้สูงขึ้น และอีกประการหนึ่งคือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยสถาบันยังไม่เพียงพอ ส่วนด้านการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันนั้นยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องแหล่งการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการน�าเสนอในการประชุมวิชาการ

ยังไม่มากพอ (6) ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้คือ ควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการวิจัยเพิ่มสูงขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยสถาบันเพิ่มมาก

ขึ้น ส่วนด้านการเผยแพร่งานวิจัยสถาบันนั้นควรสนับสนุนให้มีการจัดท�าวารสารการวิจัยสถาบันโดยเฉพาะเพิ่มมากขึ้นและส่ง

เสรมิสนบัสนนุสมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันาอดุมศกึษาให้มีการจดัท�าวารสารการวจิยัสถาบันเป็นของสมาคมเองโดยตรง และ

สนับสนุนให้สมาคมมีการจัดประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันอย่างต่อเน่ืองโดยเพิ่มจ�านวนครั้งของการประชุมวิชาการให้มาก

ขึ้น และควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานวิจัยสถาบันในการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
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Institutional Research: A Tool 

for Improving Organizational Efficiency

Abstract
This paper aims to discuss: (1) The concept of institutional research; (2) Conducting and application of 

institutional research; (3) Publicity of institutional research; (4) Institutional research and organizational efficiency;  

(5) Problems and obstacles in conducting institutional research; and (6) Recommendations for improving the efficiency 

and effectiveness of institutional research in Thailand. Based on this study it was found that: (1) Institutional research 

is the research conducted in higher education institutions by staff of the institutions, especially the academic 

supporting staff. The scope of institutional research includes the study of curriculum, students, staff, facilities 

and finance. It is used as the data base for management decision making and improving the efficiency and 

effectiveness of the higher education institutions. (2) Most universities conduct institutional research and utilize it 

for improving the efficiency and effectiveness of the management of the university. It is considered a part of the 

functions of a research institute or center in most universities. In some universities an institutional research unit is 

established as the responsible organization for institutional research. Many universities establish policy, guidelines, 

rules, regulations and procedures relating to the management and administration of institutional research. A budget 

is also allocated for institutional research in many universities. In addition, an Institutional Research and Higher 
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Education Development Association was established to promote the conduct and application of the institutional 

research in Thailand. (3) The publicity of the results of the institutional research is conducted in three major ways: 

publicizing via the website of the university, publishing research articles in a specific institutional research journal 

or in other journals, both at national and international levels, and presenting research papers in the institution’s 

research academic conferences or in other academic conferences. (4) Most of institutional research projects 

conducted by Thai universities concentrate on students: (5) The major problems and obstacles in conducting and 

application of institutional research include: lack of knowledge and skills in research of the staff, especially those 

academic support staff of the university; budget availability is insufficient to support the institutional research 

projects, sources for publicizing institutional research is quite limited, both in terms of publishing in academic journals 

and academic conferences. (6) It is recommended that: various training and development programs should be 

developed to promote research knowledge and skills of the academic support staff of universities to help them 

to produce more institutional research, a sufficient budget should be allocated by universities to support and 

encourage their university staff to produce more institutional research, more institutional research journals should 

be established to provide a higher profile publicity platform for institutional research, the Institutional Research 

and Higher Education Development Association should play a more active role in promoting the conduct and 

application of institutional research (e.g., an institutional research journal should be established and operated by 

the Association, more training courses and academic conferences should be organized by the Association). More 

opportunities and support, including financial support, should be provided to university staff to enable them to 

participate in academic conferences and publication of papers in academic journals, both at the national level 

in Thailand and at the international level.

Keywords : Institutional Research, Higher Education Institution, University, Institutional Research Association, 

Implementation, Publication, Conference, Organizational Efficiency, Thailand



104 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทน�า
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นสถาบันที่มีความส�าคัญย่ิง

ของทุกชาติ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทอย่างสูงยิ่ง 

ในการพัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจหลักส�าคัญสี่ประการ

คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทาง

วิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิตท่ี

ส�าคัญของมหาวิทยาลัยจึงได้แก่บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงท่ีออก

ไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีผลงานวิจัยซ่ึงน�า

ไปสู่นวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาและน�าพาประเทศชาติ

ให้เจรญิก้าวหน้า มีการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมในการ

แก้ไขและป้องกันปัญหา และการด�าเนินการต่างๆ พร้อมทั้ง

สร้างเสริมและอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรมอันดงีามของสงัคม

และประเทศชาติ น�าไปสู่ผลลัพธ์คือสังคมมีความร่มเย็น มี

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้อง

เป็นองค์การที่มีความสามารถสูง (de 'Waak, 2010; Owen, 

Mundy, Guild, & R., 2001; Swanson & Holton III, 2001) 

และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Marquardt, 1996; Senge, 

1990; Waheed, 2015) สามารถด�าเนนิการและบรหิารจดัการ

โดยสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์การ (French, Bell, &  

Zawacki, 2005; McLean, 2006) เพ่ือปรบัปรงุผลการปฏบิตังิาน 

ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

การวิจัยสถาบัน (Institutional Research: IR) (Lasher, 

2011; Srisa-arn. Online, retrieved 10 June 2018) หรือการ

ศกึษาตนเอง (Self-study) (Hilliard & Taylor, 2010; MSCOHE, 

2007) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้เพ่ือพัฒนา

องค์การสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Suakamram & Lila, 2013; Theerakul. Online, retrieved 

28 November 2018)

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
1. ประวัติความเป็นมาของการวิจัยสถาบัน วิจัย 

สถาบนัมปีระวัตคิวามเป็นมาอย่างยาวนานถ้าจะนับจดุเริม่ต้น 

ในสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเร่ิมต้น เม่ือปี ค.ศ. 1701 นับถึง

ปัจจุบันเป็นเวลา 317 ปีแล้ว (Lasher, 2011) งานวิจัยที่

ถือว่าเป็นงานวิจัยสถาบันชิ้นแรกด�าเนินการโดยผู ้ก่อต้ัง 

มหาวิทยาลัยเยล (Yale) ซึ่งได้ท�าการศึกษาโครงสร้างของ 

มหาวทิยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) เพ่ือน�ามาใช้เป็นแนวทางใน

การพิจารณาการจัดวางโครงสร้างองค์การของมหาวิทยาลัย

ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเยลในปี ค.ศ. 1701 (Lasher, 2011)  

ท้ังนี้ W.H. Cowley นักประวัติศาสตร์การอุดมศึกษาผู้มี 

ชื่อเสียงได้ระบุไว้ในบทความของเขา ชื่อ “Two and a Half 

Centuries of Institutional Research” (สองศตวรรษคร่ึง 

ของการวจัิยสถาบัน) ท่ีได้น�าเสนอในการประชมุเชงิปฏิบตักิาร 

ท่ีจัดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหว่างรฐัภาคตะวนัตก  

(The Western Interstate Commission on Higher 

Education: WICHE) ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford 

University) ในปี ค.ศ. 1959 (Lasher, 2011) จึงถือได้ว่าการ

วิจัยสถาบันเกิดขึ้นจากการศึกษาเก่ียวกับมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันการศึกษาซึ่งต่อมาได้มีการน�าการวิจัยสถาบันไปใช้

อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา โดย

มกีารตัง้หน่วยงานการวจิยัสถาบนัขึน้มารองรบัการด�าเนนิการ

ในสถาบนัการศกึษาต่างๆ นอกจากนี ้มกีารก่อตัง้สมาคมการ

วิจัยสถาบัน (The Association for Institutional Research: 

AIR) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1966 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพใน

สถาบันอุดมศึกษา นบัถงึปัจจุบันเป็นเวลา 52 ปี แล้ว ปัจจบุนั

มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ Tallahassee, Florida สหรัฐอเมริกา มี 

งบประมาณด�าเนินงานปีหน่ึงคิดเป็นเงินหกล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 180 ล้านบาทต่อปี มีสมาชิก

มากกว่า 4,000 คน (Association for Institutional Research. 

Online: retrieved 23 June 2018)

ในปัจจุบันมีการน�าการวิจัยสถาบันไปใช้ในสถาบัน

อุดมศึกษาท่ัวโลกโดยได้ด�าเนินการท�านองเดียวกันกับท่ี

ด�าเนนิการในสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี ้ยังมกีารจัดต้ังสมาคม

การวิจัยสถาบันในระดับภูมิภาคต่างๆ ของโลกด้วย เช่น ใน

ยุโรปมีสมาคมวจัิยสถาบันยุโรป หรอื European Association 

for Institutional Research (EAIR) (Huisman, Hoekstra, & 
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Yorke, 2015) และในเอเชียมีการจัดตั้งสมาคมการวิจัยสถาบันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ South East Asia Association 

for Institutional Research: SEAAIR ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยโดยเริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 และมีการประชุมก่อตั้ง

เมื่อปี ค.ศ. 2001 เป็นต้น (SEAAIR Brief History. Online: retrieved 23 June 2018) มีกิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งการประชุม

วิชาการ ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจ�าทุกปี (SEAAIR Annual Conference. Online: retrieved 23 June 2018) และการออก

วารสารวิชาการเป็นต้น (SEAAIR, 2014)

ส�าหรบัในประเทศไทยได้มกีารน�าเอาการวจิยัสถาบันเข้ามาใช้ในสถาบันอดุมศกึษาในช่วงปี พ.ศ.2513-2518 (1970-1975)  

(Srisa-arn. Online, retrieved 10 June 2018) นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 48 ปีแล้ว โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยสถาบันขึ้นมา 

รองรบัด�าเนินการในสถาบนัอดุมศึกษาหลายแห่ง และต่อมาได้มกีารก่อต้ังสมาคมวจิยัสถาบนัขึน้ชือ่ว่า “สมาคมวจิยัสถาบนัและ

พัฒนาอุดมศึกษา” ใช้อักษรย่อว่า “สวพอ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Association of Institutional Research and Higher 

Education Development” ใช้อักษรย่อว่า “AIRHED” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร 

ศรีสอ้าน เป็นนายกสมาคม (Theerakul. Online, retrieved 28 November 2018) นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปีแล้ว โดยมี

วัตถุประสงค์หลักส่วนหนึ่งเพ่ือส่งเสริมการวิจัยสถาบัน น�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป 

2. ความหมายของการวิจัยสถาบัน การวิจัยสถาบันมีผู้ให้ค�าจ�ากัดความไว้หลากหลาย ดังตัวอย่างที่ Knight (2003) ได้

น�าเสนอไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : ตัวอย่างค�าจ�ากัดความของการวิจัยสถาบัน

ที่มา : จัดท�าตารางจากข้อมูลใน Knight, 2003, p.6
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จากค�าจ�ากัดความดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า การวิจัยสถาบันหมายถึง การวิจัยที่จัดท�าขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อน�าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน ก�าหนดนโยบาย และตัดสินใจ ทางการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือสามารถขยายความได้ 

ว่าเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการด�าเนินงาน สภาพแวดล้อม และกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการจัดหา

ข้อมลูส�าหรบัสนบัสนนุการวางแผน การก�าหนดนโยบาย และการตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาสามารถใช้หลกัการ 

วจิยั ได้แก่ ระบบการจดัการสารสนเทศ และการวิเคราะห์เชิงเปรยีบเทยีบ (Institutional Research Section, Planning Division, 

Maejo University, Online, retrieved 10 June 2018)

3. ความแตกต่างของการวจิยัสถาบนัจากการวจิยัแบบอืน่ การพจิารณาความแตกต่างของการวจิยัสถาบนัอนัมคีวามแตกต่าง 

จากการวิจัยแบบอื่นนั้นในเบื้องต้นอาจพิจารณาจากข้อเสนอของ Volkwein (2011) ซึ่งเสนอว่าการวิจัยสถาบันมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีงานส�าคัญสามส่วนที่เรียกได้ว่า เป็นสามเหล่ียมทองค�าของการวิจัยสถาบัน (IR Golden Triangle) ดังแสดงในภาพที่ 1  

ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของการวิจัยสถาบันคือมีงานส�าคัญสามด้านประกอบด้วย (1) งานด้านการรายงานและ

การวิเคราะห์นโยบายสถาบัน (2) งานด้านการวางแผน การรับนักศึกษา และด้านการบริหารการเงิน และ (3) งานด้านประกัน

คุณภาพ การประเมินผลลัพธ์ การทบทวนโครงการ งานด้านประสิทธิผล และงานด้านการให้การรับรอง ซึ่งเป็นงานส�าคัญที่มี

ส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา

จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นว่าการวิจัยสถาบันมีความแตกต่างจากการวิจัยแบบอื่น ทั้งนี้เนื่องจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

การวิจัยสถาบัน คือ การค้นหาข้อมูลที่จ�าเป็น การรวบรวม การวิเคราะห์ การตีความ การรายงานข้อมูล และข่าวสาร การ

วางแผน และการประเมินผล เป็นผู้คุ้มกันข้อมูลและข่าวสาร รวมทั้งให้การศึกษาแก่ผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร

อีกด้วย (Duties and Functions of Institutional Research. Online: retrieved 23 June 2561)

ภาพที่ 1 : สามเหลี่ยมทองค�าของการวิจัยสถาบัน

ที่มา : แปลจาก Volkwein, 2011, p.8.
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ทัง้นี ้ทรงธรรม ธรีะกลุ (Theerakul. Online, retrieved 

28 November 2018) ได้ระบุว่าการวิจัยสถาบันมีลักษณะที่

แตกต่างจากการวจิยัโดยทัว่ไปหลายประการ คือ (1) เป็นการ

ท�าวจิยัในหน่วยงาน สถาบนั หรอืองค์การใดองค์การหนึง่โดย

เฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากการวิจยัทัว่ไป (2) เป็นการท�าวจิยัตาม

ขอบเขต ลักษณะ หน้าที่ หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ  

หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละองค์การหรือสถาบันนั้นๆ  

(3) เป็นการท�าวจิยัท้ังปัญหาเฉพาะหน้าที ่หรือการวางนโยบาย

หรือแผนระยะยาวของสถาบัน (4) ผลงานการวิจัยสถาบัน  

ไม่เพยีงแต่จะน�ามาแก้ไขปัญหาหรอืก�าหนดนโยบายหรอืพฒันา

องค์การหรอืสถาบนันัน้ๆ เท่านัน้ แต่อาจจะน�าไปเป็นแนวทาง

ในการวิจัยสถาบันอ่ืนๆ ได้ (5) คณะผู้วิจัยเป็นบุคลากร  

นักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่สังกัดอยู่ภายในหน่วยงานหรือ

สถาบนัน้ันๆ (เว้นแต่จะมทีีป่รึกษาจากภายนอกร่วมด้วยกไ็ด้)  

(6) คณะผูว้จัิยควรเป็นนักวจิยัทางด้าน สงัคมศาสตร์ จติวทิยา 

สถติ ิสงัคมวิทยา มนษุยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรอื

การปกครอง เป็นต้น (7) แนวคิดหรือเป้าหมายหลักของการ

วิจัยสถาบัน คือ ให้สามารถน�าข้อมูลหรือข้อค้นพบต่างๆ 

จากการวิจัยไปใช้ประกอบในการแก้ปัญหา ก�าหนดนโยบาย

พัฒนาสถาบันหรือตัดสินใจในสถานการณ์ที่คับขัน เป็นต้น

4. กระบวนการในการด�าเนนิการวจิยัสถาบนั การวจัิย

สถาบันมีความแตกต่างจากการวิจัยแบบอื่นหลายประการ 

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยสถาบันเน้นท่ีการน�าไปใช้ในการปรับปรุงการด�าเนินงาน 

ของสถาบนัการศกึษาเป็นหลกั กระบวนการในการด�าเนนิการ 

วิจัยสถาบันจึงมีจุดเน้นที่แตกต่างจากการวิจัยแบบอื่น แม้ว่า

วิธีการวิจัยจะสามารถใช้ได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย

เชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสม การวิจัยและพัฒนา และ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 

ส่วนร่วมก็ตาม กระบวนการด�าเนินการวิจัยสถาบันโดยทั่วไป

จะมีลักษณะตามที ่Alford (Online: retrieved 28 November 

2018) ได้น�าเสนอไว้ดังภาพที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการ

วิจัยจะเริ่มจาก ค�าถามการวิจัย (Research Question) ไปสู่

การเกบ็รวบรวมข้อมลู (Data) น�าไปสูก่ารศกึษาหรอืแนวทาง

การอธิบายข้อมูล (Inquiry or hunches to explain data) น�า

ไปสูก่ารเกบ็ข้อมลูหรือการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเตมิ (More 

data/literature review) แล้วน�าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาและ

การเปลี่ยนแปลงด้วยความต้ังใจหรือจงใจท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

(Informed solutions and purposeful change) แล้วจงึมกีาร

ประเมินผลการแก้ไขปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลง (Evaluate 

solutions/changes) ซึ่งค�าถามการวิจัยจะเป็นตัวก�ากับใน

การด�าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ไปจนถงึการประเมินผลการแก้ไขปัญหาหรอืการเปลีย่นแปลง  

ดังนั้น การวิจัยสถาบันจึงมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาหรือการ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นส�าคัญอันเป็นความแตกต่าง

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของการวิจัยสถาบันจากการวิจัยแบบอื่นๆ 
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ภาพที่ 2 : กระบวนการวิจัยสถาบัน 

ที่มา : Alford. Online: retrieved 28 November 2018 

อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบการวิจัยสถาบันนั้นผู้วิจัยจะต้องค�านึงถึงลักษณะเฉพาะของการวิจัยสถาบันเป็นหลักว่า 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยหรือข้อมูลที่ต้องการน�าไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหานั้นมีลักษณะอย่างไร 

(Babbie, 2008; Kothari, 2004) เช่น OIRE (2014) ระบุว่าการวิจัยเชิงปริมาณเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานการวิจัยสถาบันมากกว่า

การวิจัยแบบอื่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวิจัยสถาบันอาจใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวทางของ James, Slater, & 

Bucknam (2012); Johnson (2012); Kemmis & McTaggart (2000) หรือการวิจัยและพัฒนาตามแนวทางของ Cates (1985); 

Gall, Gall, & Borg (2003) หรือจะใช้วิธีการต่างๆ ที่น�าเสนอไว้ในคู่มือการวิจัยสถาบัน โดย Howard, McLaughlin, & Knight 

(2012) ในการด�าเนินการได้

การด�าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
การด�าเนนิการเกีย่วกบัการวจิยัสถาบนัในส่วนนีจ้ะแบ่งออกเป็นสองตอนคอื การด�าเนนิการเกีย่วกับการวจิยัสถาบนัของ

สถาบันอุดมศึกษา กับ การด�าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันของสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา

1. การด�าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา จากข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่า 

นอกจากมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท�าการวิจัยสถาบันแล้วยังมีการด�าเนินการต่างๆ ท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการ

วิจัยสถาบันดังต่อไปนี้

 (1) การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยสถาบัน เนื่องจากการวิจัยเป็นภารกิจส�าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดย



สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 109

ทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีการตั้งหน่วยงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติภารกิจนี้โดยอาจเป็น 

สถาบันวิจัยหรือส�านักวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งท�าหน้าท่ี

ด�าเนินการวิจัยสถาบันด้วย และบางมหาวิทยาลัยได้มี

การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยสถาบันขึ้นมาด�าเนินการวิจัยโดย

เฉพาะ เช่น กรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น

หน่วยงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สังกัดส่วนแผนงาน

ของมหาวิทยาลัย แยกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอันเป็น

หน่วยงานกลางทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง เป็นหน่วยงานวิจัยสถาบัน สังกัดกองคลัง แยก

จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอันเป็นหน่วยงานกลางทางการ 

วจัิยของมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน 

วิจัยสถาบันและสารสนเทศ สังกัดกองแผนงาน แยกจาก 

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการอันเป็นหน่วยงาน

กลางทางการวิจัยของมหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิลู

สงคราม เป็นหน่วยงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สังกัด 

กองนโยบายและแผน แยกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อนัเป็นหน่วยงานกลางทางการวิจยัของมหาวทิยาลยั (Online, 

retrieved 13 November 2018) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น

หน่วยงานวจัิยสถาบนั สังกัดกองแผนงาน มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

(Online, retrieved 10 June 2018) เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ให้ความส�าคัญแก่งานวิจัยสถาบัน

เป็นอย่างมาก ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มิได้จัดตั้งหน่วยงาน 

วิจัยสถาบันโดยเฉพาะก็มีการท�าวิจัยสถาบันเช่นกัน เช่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Online, retrieved 

13 November 2018) เป็นต้นจากข้อมูลข้างต้นนี้จะเห็นว่า  

ต้นสังกัดของหน่วยงานวิจัยสถาบันในแต่ละมหาวิทยาลัย 

จะแตกต่างกนั ทัง้นี ้น่าจะขึน้อยูก่บัการจดัโครงสร้างองค์การ

ของมหาวิทยาลัยซึ่งแตกต่างกันออกไป

 (2) การส ่ง เสริมสนับสนุนการวิจัยสถาบัน  

มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความส�าคัญแก่งานวิจัยสถาบันโดย 

มีการก�าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 

การวิจัยสถาบันโดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการ 

ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ เช่น วิธีการ 

ขั้นตอน และกระบวนการในการขอทุนและการอนุมัติทุน

สนับสนุนการวิจัย เป็นต้น เช่น ในกรณีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง (Online, retrieved 13 November 2018) เป็นต้น

 (3) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

สถาบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความส�าคัญแก่งานวิจัย

สถาบนัโดยมกีารจดัสรรเงนิงบประมาณเพือ่เป็นทุนสนบัสนนุ

การวิจัยสถาบันแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น กรณ ี

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก�าหนดจ�านวนเงินทุน 

อุดหนุนการวิจัยสถาบันไว้ประกอบด้วยโครงการวิจัยขนาด

เล็กไม่เกิน 50,000.00 (ห้าหม่ืนบาท) และโครงการวิจัย

สถาบันขนาดปกติตั้งแต่ 50,000.00 (ห้าหมื่นบาท) ขึ้นไป  

(Online, retrieved 13 November 2018) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ก�าหนดทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน

ทุนละ 10,000.00-20,000.00 (หน่ึงหมื่นถึงสองหมื่นบาท) 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก�าหนดทุน 

สนับสนนุการวจิยัสถาบนัไว้เป็นสองแบบคอื กรณเีป็นประเภท

ทั่วไปวงเงินไม่เกิน 50,000.00 (ห้าหมื่นบาท) และประเภท

ก�าหนดหัวข้อการวิจัยวงเงินไม่เกิน 100,000.00 (หนึ่งแสน

บาท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก�าหนดทุนสนับสนุนการวิจัย

สถาบันไว้เป็นสองแบบเช่นกัน คือ กรณีเป็นประเภททั่วไป

วงเงินไม่เกิน 50,000.00 (ห้าหมื่นบาท) และประเภทก�าหนด

หัวข้อการวิจัยวงเงิน 50,000.00- 200,000.00 (ห้าหมื่น-สอง

แสนบาท) (Online, retrieved 29 November 2018) เป็นต้น 

จากข้อมลูข้างต้นนีจ้ะเห็นว่าจ�านวนเงนิทุนสนบัสนนุโครงการ

วิจัยสถาบันในแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันออกไป 

เริ่มตั้งแต่ 10,000.00 บาทไปจนถึง 200,000.00 บาท ซึ่งอาจ

จะขึน้อยูก่บัความจ�าเป็นและงบประมาณท่ีแต่ละมหาวทิยาลยั

สามารถจัดสรรได้

 (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยสถาบัน 

เนือ่งจากการวจัิยสถาบันเป็นการด�าเนนิการวจัิยโดยบคุลากร 

ของสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เอง 



110 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิง่บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ เพ่ือส่งเสรมิ

ให้มีการท�าวิจัยสถาบันในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ต่างๆ ได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรม เช่น กรณีของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารีได้มีการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรใน 

หัวข้อต่างๆ เช่น การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน การออกแบบการวิจัย

สถาบันและแผนการวิจัย เครื่องมือ วิธีการที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู สถติ ิและการใช้ SPSS เพือ่การวเิคราะห์ข้อมลู 

การเขียนรายงานวิจัยสถาบัน การเขียนบทความวิจัยสถาบัน

และการจัดท�าโปสเตอร์ เพื่อน�าเสนอในการประชุมวิชาการ 

เทคนิคการเขียนรายการอ้างอิงงานวิจัยสถาบัน (Online, 

retrieved 29 November 2018) เป็นต้น และมหาวิทยาลัย

ราชภฏัพบูิลสงคราม มโีครงการต่างๆ ในการ พัฒนาบคุลากร 

เช่น โครงการส่งเสริมการจัดท�าวิจัยสถาบันส�าหรับบุคลากร 

สายสนับสนุน โครงการพัฒนาความสามารถในการท�าวิจัย

สถาบันฯ โครงการส่งเสริมจัดท�าวิจัยสถาบันส�าหรับบุคลากร

สายสนับสนุน (Online, retrieved 30 November 2018) 

เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้นนี้จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในประเด็นต่างๆ 

ของทักษะทางด้านการวิจัยที่ครบวงจรการด�าเนินการวิจัย 

2. การด�าเนินการของสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนา

อุดมศึกษา สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาได้

ด�าเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการวิจัยสถาบันหลายด้าน 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการที่ส�าคัญคือการจัดประชุม 

วิชาการวิจัยสถาบัน (Jarungsirawat. Online, retrieved  

3 December 2018) จากข้อมูลที่สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ

สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาพบข้อมูลเก่ียวกับ

การจัดการประชุมวิชาการสามคร้ังคือ การประชุมวิชาการ 

เรื่อง การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต 

จัดเมื่อ 13-15 ธันวาคม 2555 การประชุมวิชาการ เรื่อง การ

วิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 

(Learning Outcome) จัดเมื่อ 26-27 มิถุนายน 2557 และ

การประชุมวิชาการ เรื่อง Big Data กับการวิจัยสถาบัน จัด

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 การประชุมสองครั้งแรกเป็นการ

ประชุมวิชาการท่ีมีการน�าเสนอผลงานวิจัยสถาบัน ส่วนการ

ประชุมครั้งล่าสุดเป็นการประชุมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย

พิเศษ และไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการน�าเสนอผลงาน

วิจัย (Association of Institutional Research and Higher 

Education Development. Online, retrieved 3 December 

2018)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน
ในปัจจุบันนี้การเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันนิยม

ด�าเนินการเผยแพร่ผ่านวิธีการที่ส�าคัญสามวิธีดังต่อไปนี้คือ

1. การเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของสถาบนัอดุมศกึษา การ

เผยแพร่โดยวิธีนี้เป็นการน�าเอาผลงานวิจัยสถาบัน มาบรรจุ

ไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น กรณีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (Online, 

retrieved 13 November 2018) เป็นต้น 

2. การเผยแพร่ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย

สถาบันโดยตรง เช่น วารสารการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น หรือวารสารอื่นที่มีลักษณะเป็นวารสารการวิจัย

สถาบัน เช่น วารสารการพัฒนางานประจ�าสูง่านวิจัย (JPR2R) 

มหาวิทยาลัยมหิดล (Online, retrieved 13 November 

2018) นอกจากนี้ยังมีการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยสถาบัน

ในต่างประเทศด้วย เช่น วารสารการวิจัยสถาบันของสมาคม

การวิจัยสถาบันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Journal of 

International Research South East Asia-JIRSEA) (Online: 

retrieved 13 November 2018) นอกจากนี้ ยังมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการอื่นๆ อีกด้วย เช่น วารสารธรรมศาสตร์ 

(Wilaem, Poomsumrit & Wannachote, 2014) เป็นต้น

3. การเผยแพร่โดยการน�าเสนอในการประชุมวิชาการ 

การเผยแพร่โดยวิธีการนี้กระท�าโดยน�าเสนอบทความใน

การประชุมทางวิชาการของสมาคมการวิจัยสถาบันและ
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พัฒนาการอุดมศึกษา (สวพอ) (Online, retrieved 13 

November 2018; Jarungsirawat. Online, retrieved 3 

December 2018) และการน�าเสนอบทความวิจัยสถาบัน

ในการประชุมทางวิชาการของสมาคมการวิจัยสถาบันแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAAIR Annual Conferences. 

Online: retrieved 13 November 2561) ซึ่งจัดเป็นประจ�า

ทุกปี นอกจากนี้แล้วยังมีการน�าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการอื่นโดยทั่วไปอีกด้วย

การวิจัยสถาบันกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
องค์การ 

1. การวิจัยสถาบันกับประสิทธิภาพองค์การ การ

วิจัยสถาบันเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการบริหารองค์การ 

(Boonraksa, 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวิจัยเพ่ือใช้

ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพองค์การในสถาบัน

อุดมศึกษา (Theerakul. Online, retrieved 28 November 

2018; Jarungsirawat. Online, retrieved 3 December 

2018: Ketnil, 2017) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการผลิตหรือการ

ด�าเนินงานที่ได้ผลผลิต (Output) มากกว่าเดิม โดยไม่มีการ

เปล่ียนแปลงระดับของปัจจัยน�าเข้า (Input) หรือการผลิต

ที่ได้ผลผลิตเท่าเดิมโดยการลดระดับของปัจจัยน�าเข้าลง 

(Billyard & Donohue, 2015) ซึ่งรวมถึงท�างานที่ใช้ทรัพยากร 

เท่าเดิม แต่ได้ผลงานมากขึ้น เป็นต้น ในขณะเดียวกัน สิ่งที่

ต้องค�านึงถึงควบคู่กันไปก็คือ ประสิทธิผล (Effectiveness) 

ซึ่ง Kreitner (2007) อธิบายว่า ประสิทธิผลเป็นการท�างาน

โดยใช้ทรพัยากรท่ีไม่จ�ากดัเพ่ือให้บรรลวัุตถปุระสงค์ กล่าวคอื 

ประสิทธิภาพมุ ่งการประหยัด ส ่วนประสิทธิผลมุ ่ ง ท่ี 

ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพจึงต่างจากประสิทธิผล เพราะ

ประสิทธภิาพเป็นการวดัผลงานขององค์การว่าท�าในสิง่ทีต้่อง

ท�าได้ดีเพียงใดในขณะที่ประสิทธิผลเป็นการพิจารณาคุณค่า

เกี่ยวกับสิ่งที่องค์การควรต้องท�า ซึ่งในสถาบันอุดมศึกษา

นั้นการขับเคล่ือนที่มุ ่งเน้นประสิทธิภาพอาจเป็นการลด

ประสทิธผิลและคณุภาพของการสอนและการเรยีนได้ (Kenny,  

2008) ดังนั้น ในการด�าเนินการจึงต้องสร้างสมดุลระหว่าง

ประสิทธิภาพกับประสิทธิผล

2. การวิจัยสถาบันกับปัจจัยที่ใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพองค์การ การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การ

นั้นจ�าเป็นจะต้องพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีจะส่งผลให้เกิด

ประสทิธภิาพเพือ่น�ามาวดัและประเมนิระดบัประสทิธภิาพซึง่

ในการวดัประสทิธภิาพของสถาบนัอดุมศกึษานัน้แนวทางหน่ึง

สามารถด�าเนินการโดยการเปรียบเทียบปัจจัยน�าเข้า (Input) 

กับผลที่เกิดขึ้น (Output) (Adamu, Soon, & Ahmad, 2017) 

ปัจจัยท่ีใช้ในการก�าหนดหรืออธิบายประสิทธิภาพสถาบัน

อุดมศึกษามีหลายปัจจัย (Economic Policy Committee.  

Online: retrieved 29 November 2018) ประกอบด้วย  

(1) นโยบายพนักงาน (Staff Policy): การจ้าง การเลิกจ้าง 

และค่าจ้าง (2) ความยดืหยุน่ด้านผลผลติ (Output Flexibility): 

เนื้อหาหลักสูตรและการสอบ การจัดการเรียนระยะสั้น และ

การเรยีนแบบอืน่ ทางเลอืกส�าหรบันสิตินกัศกึษา การก�าหนด

จ�านวนนสิิตนกัศึกษา การเคล่ือนย้ายระดับภูมิภาคและระดบั

โลก (3) การประเมินสถาบัน (Institutional Evaluation):  

(4) กฎเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน (Funding Rules): การ

สนับสนุนจากภาครัฐ ผลกระทบของการประเมินคุณภาพต่อ 

การให้การสนับสนุน การสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น  

ค่าเล่าเรยีน ธรุกจิการกูย้มื (5) ผลกระทบต่อโอกาสทีจ่ะได้รับ

การว่าจ้าง (Impact on Employability); (6) การปฏิรูปและ

แผนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา (Recent and planned 

reforms of the tertiary education system) 

ในท�านองเดียวกนัในการประเมนิประสทิธภิาพองค์การ

ของสถาบันการศึกษานั้นยังอาจใช้แบบการวิเคราะห์ห่อของ

ข้อมูล (Data Envelopment Analysis: DEA) ได้อีกด้วย 

ซึ่ง Wolszczak-Derlacz (2014) ได้ก�าหนดปัจจัยต่างๆ ใน 

การประเมนิประกอบด้วย ปัจจยัน�าเข้า (Inputs) คอื ยอดรวม 

ค่าใช้จ่าย (Total Expenditure) จ�านวนพนักงานด้าน 

วิชาการ (Academic Staff) จ�านวนพนักงานสนับสนุน 



112 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Administrative Staff) จ�านวนนิสิตนักศึกษา (Total 

Number of Students) ส่วนผลผลิต (Outputs) คือ จ�านวน 

บทความ (Number of Articles) เอกสารการตีพิมพ์อื่นท่ี 

นอกเหนอืจากบทความทางวทิยาศาสตร์ (Publications other 

than Scientific Articles) และจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา 

(Graduates) (Wolszczak-Derlacz, 2014) 

เ ม่ื อพิ จารณาป ัจ จัยการก� าหนดหรื อประ เมิน

ประสิทธิภาพองค์การของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมานี้ 

จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับขอบเขตของการวิจัยสถาบัน 

ซึ่งเป็นการวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึง  

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (Jarungsirawat. Online, retrieved  

3 December 2018) ได้เสนอประเดน็การวิจยัสถาบันด้านต่างๆ 

ไว้ดงัต่อไปนีค้อื (1) ด้านนักศกึษา ประกอบด้วย การวเิคราะห์ 

นักศึกษาใหม่ วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา วิเคราะห์การ 

ตกออกซ�้าชั้น วิเคราะห์การสละสิทธิ์ของนักศึกษา วิเคราะห์

ลักษณะนักศึกษาที่เหมาะสม วิเคราะห์บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

และวิเคราะห์ความเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) ด้านคณาจารย์และบุคลากร 

ประกอบด้วย การประเมนิการสอน การประเมนิประสทิธภิาพ

ของอาจารย์ การศึกษา สภาพ ขวัญก�าลังใจ ของอาจารย์/ 

บุคลากรอ่ืนๆ การพัฒนาอาจารย์/บุคลากร และศักยภาพ 

ของบุคลากร (3) ด้านหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย 

การวิเคราะห์หลักสูตร การประเมินหลักสูตร และพัฒนาการ

ด้านหลักสูตร (4) ด้านการประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม 

ประกอบด้วย การประเมนิคร่ึงแผนฯ/สิน้แผนฯ ระยะ 5 ปี การ

ประเมนิโครงการตามแผน การประเมนิโครงการหรอืกจิกรรม

ต่างๆ ของคณะ/มหาวทิยาลยั (5) ด้านการทะเบยีนนกัศกึษา 

ประกอบด้วยวิธีการสอบคัดเลือก วิธีการรับสมัคร ความ

ต้องการในการเรียนวิชาต่างๆ และวิชา/สาขาที่นักศึกษา

ต้องการเรียน (6) ด้านการวิเคราะห์นโยบาย ประกอบด้วย  

การวิเคราะห์นโยบายด้านต่างๆ และวิเคราะห์เป้าหมาย  

(7) ด้านระบบข้อมูล/ฐานข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์

ฐานข้อมูลบุคลากร วิเคราะห์ฐานข้อมูล หลักสูตร วิเคราะห์

ฐานข้อมูลการเงิน และวิเคราะห์ฐานข้อมูลอาคาร (8) ด้าน 

งบประมาณและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การวเิคราะห์หลักเกณฑ์ 

วิธีการจัดสรรงบประมาณของคณะ/มหาวิทยาลัย วิเคราะห ์

ค่าใช้จ่ายในลกัษณะต่างๆ วเิคราะห์แนวโน้มงบประมาณในปี 

ต่อไป วเิคราะห์ภาระงบประมาณทีท่ีเ่ป็นค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร 

วิเคราะห์แนวทางในการจัดหารายได้ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

และวิเคราะห์การพึ่งพาตนเองด้านเงินรายได้ (9) ด้านอาคาร

สถานท่ี ประกอบด้วย การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จาก

อาคารและสถานท่ีตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ของการ

เรยีนการสอน การบรหิาร การบรกิาร วเิคราะห์ความต้องการ

ใช้พื้นที่ การใช้อาคาร และวิเคราะห์ความต้องการ/แนวโน้ม

ของสาธารณูปโภค เป็นต้น

3. การใช้ผลการวจิยัสถาบนัเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ

องค์การ ในทางปฏิบัตินั้นได้มีการท�าการวิจัยสถาบันเพื่อ

น�าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การในสถาบัน

อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์

ของมหาวทิยาลยัต่างๆ ทีส่ามารถสบืค้นได้จากมหาวทิยาลยั 

4 แห่ง มีผลงานวิจัยสถาบันรวม 78 โครงการ ประกอบ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากปี 2556-2561 ได้

ด�าเนินการวิจัยสถาบันรวม 16 โครงการ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง ในช่วงปี 2556-2557 ได้ด�าเนินการวิจัยสถาบัน

รวม 3 โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วง

ปี 2556-2559 ได้ด�าเนินการวิจัยสถาบันรวม 55 โครงการ  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ในช่วงปี 2556-2560 ได้ด�าเนนิการ 

วิจัยสถาบันรวม 4 โครงการ (Online, retrieved 13 

November 2018) จากข้อมูลข้างต้นนีจ้ะเหน็ว่ามหาวทิยาลยั

ราชภัฏพิบูลสงครามมีการด�าเนินโครงการวิจัยสถาบันมาก

ท่ีสุดคือมีจ�านวน 55 โครงการในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกันกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน เพื่อให้เห็นภาพของตัวอย่างข้อเสนอแนะ

จากผลงานวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยทั้งสี่แห่งข้างต้น จึง

ขอน�าเสนอตัวอย่างในตารางที่ 2



สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 113

ตารางที่ 2 : ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากงานวิจัยสถาบันที่สามารถน�าไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การ
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ที่มา : Heebkaew, Sinparu and Ruangsiri, (2014). Planning Division, the 0ffice of the President, Mahasarakam 

University (2015). Research Committee, Finance Division, Ramkhamhaeng University (2014); Traitham, (2016). Online, 

retrieved 13 November 2018) 

จากตารางที ่2 ทีไ่ด้น�าเสนอตวัอย่างข้อเสนอแนะจากงานวิจัยสถาบันด้านต่างๆ ส่ีด้าน โดยน�าเสนอด้านละหนึง่โครงการ 

คือด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านการเงินและการคลังนั้นจะเห็นได้ว่า 

ข้อเสนอแนะต่างๆ จากงานวจิยัสถาบันดงักล่าวนีส้ามารถน�าไปใช้เป็นฐานในการตัดสนิใจด�าเนนิการในการปรบัปรงุประสิทธภิาพ

องค์การของสถาบันอุดมศึกษาได้

ปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัยสถาบัน
จากการศกึษาครัง้นีพ้อสรปุได้ว่ามปีระเดน็ปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคญัเกีย่วกบัการท�าวจัิยสถาบนัสามประเดน็คอื ประการ

แรก ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรผู้ท�าวิจัยสถาบัน ประการที่สอง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการ

ท�าวิจัยสถาบัน และประการที่สาม คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน
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1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรผู้ท�าวิจัยสถาบัน 

ปัญหาด้านนีม้ปีระเดน็ทีส่�าคญัประกอบด้วยสมรรถนะทางการ

วิจัยของบุคลากร การตระหนักรับรู้เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับ

การวิจัยสถาบัน การจัดสรรเวลาที่ใช้ในการท�าวิจัยสถาบัน

 (1) สมรรถนะทางการวิจัยของบุคลากร จากการ

ศกึษาพบว่าบุคลากรส่วนหนึง่โดยเฉพาะอย่างย่ิง บคุลากรสาย

สนับสนุนวิชาการยังขาดความรู้ความสามารถด้านการวิจัย

สถาบัน และต้องการเพ่ิมสมรรถนะใน การท�าวจิยัสถาบนัเพือ่

ให้สามารถท�าวิจัยสถาบันได้ดีขึ้น (Wilaem, Poomsumrit & 

Wannachote, 2014; Kasarntikul, Daothiang & Naowong, 

1981)

 (2) การตระหนักรับรู้เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการ

วจิยัสถาบนั จากการศกึษาพบว่าบคุลากรส่วนหนึง่ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังขาดการตระหนัก

รับรู ้เกี่ยวกับนโยบายด้านการวิจัยสถาบัน เช่น ในด้าน 

ค่าตอบแทนและด้านอืน่ๆ จ�าเป็นต้องประชาสมัพันธ์และสร้าง 

ความรูค้วามเข้าใจให้แก่บุคลากร ผ่านวธิกีารต่างๆ ให้มากขึน้  

(Kasarntikul, Daothiang & Naowong, 1981; Wilaem, 

Poomsumrit & Wannachote, 2014).

 (3) การจัดสรรเวลาที่ใช้ในการท�าวิจัยสถาบัน 

จากการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนหน่ึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประสบปัญหาด้านการจัดสรร

และการบริหารเวลาในการท�าวิจัยสถาบัน เนื่องจากภารกิจ

งานประจ�ามีมาก ท�าให้ไม่สามารถท�าการวิจัยสถาบันได้

ตามที่ประสงค์ (Research Committee, Finance Division, 

Ramkhamhaeng University, 2014: Wilaem, Poomsumrit & 

Wannachote, 2014; Kasarntikul, Daothiang & Naowong, 

1981). 

2. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจ

ในการท�าวิจยัสถาบนั ปัญหาด้านนีม้ปีระเดน็ทีส่�าคญัประกอบ

ด้วย แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน แหล่งการศึกษา

ค้นคว้ารวมท้ังอปุกรณ์และเครือ่งมอืท่ีใช้ในการท�าวจิยัสถาบนั  

การน�าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ในการพิจารณาความดี 

ความชอบประจ�าปี

 (1) แหล่งเงนิทนุสนบัสนุนการวจิยัสถาบนั จากการ

ศึกษาพบว่าการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการ

วิจัยสถาบันยังไม่เพียงพอต่อการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัย

ควรจัดสรรงบประมาณส่วนนี้เพ่ิมมากขึ้น (Kasarntikul, 

Daothiang & Naowong, 1981; Wilaem, Poomsumrit & 

Wannachote, 2014)

 (2) แหล่งการศึกษาค้นคว้ารวมทั้งอุปกรณ์และ

เครื่องมือที่ใช้ในการท�าวิจัยสถาบัน จากการศึกษาพบว่าการ 

อ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการท�าวจัิยสถาบนัยงัไม่เพียงพอ  

เช่น แหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ ต�ารา 

รวมท้ังเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น (Research Committee, Finance Division, 

Ramkhamhaeng University, 2014: Wilaem, Poomsumrit & 

Wannachote, 2014; Kasarntikul, Daothiang & Naowong, 

1981). 

 (3) การน�าผลงานวจิยัสถาบนัไปใช้ในการพจิารณา

ความดคีวามชอบประจ�าปี จากการศึกษาพบว่านโยบายเกีย่วกับ

การน�าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ในการพิจารณาความดีความ

ชอบประจ�าปียังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ จึงควรก�าหนดนโยบายให้ชัดเจนเพื่อ

เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ท�าวิจัย

สถาบนัมากขึน้ (Kasarntikul, Daothiang & Naowong, 1981; 

Ketnil, 2017) 

3. ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการเผยแพร่ผลงานวจัิยสถาบนั 

ปัญหาด้านนีม้ปีระเดน็ทีส่�าคญัประกอบด้วย ความจ�ากดัของ

ช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน และการสนับสนุนการ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน

 (1) ช่องทางเผยแพร่ผลงานวจิยัสถาบนั การเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยสถาบันในป ัจจุบันมีช ่องทางการเผยแพร ่ 

ค่อนข้างจ�ากัด กล่าวคือส่วนใหญ่จะเผยแพร่โดยผ่านเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัยที่ท�าการวิจัยสถาบัน ส่วนการน�าเสนอใน

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบันโดยเฉพาะยังมีจ�ากัด เช่น 
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จากข้อมูลปัจจุบันการประชุมวิชาการวิจัยสถาบันซึ่งจัดโดย

สมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันาอดุมศกึษา (Online, retrieved 

13 November 2018) ยังขาดความสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

ในท�านองเดียวกันการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสถาบันโดยวารสาร

การวิจัยสถาบันโดยตรงก็ยังมีข้อจ�ากัดในด้านแหล่งการตี

พิมพ์ เช่นกัน 

 (2) การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน 

การน�าเสนอผลงานวิจัยสถาบันในการประชุมวิชาการวิจัย

สถาบันและการประชุมวิชาการอื่น ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายใน

การเข้าร่วมประชุมด้วย ในขณะเดยีวกนั ในการตพิีมพ์ผลงาน 

วจัิยสถาบันในวารสารต่างๆ กมี็ค่าใช้จ่ายในการตพิีมพ์เช่นกัน  

จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันแก่บุคลากรผู้ท�าการวิจัยสถาบัน

ในอัตราที่เหมาะสมและเพียงพอ (Wilaem, Poomsumrit & 

Wannachote, 2014)

สรุปและเสนอแนะ 
1. สรุปผลการศึกษา บทความน้ีได้ศึกษาเกี่ยวกับ

แนวคิดการวิจัยสถาบันซึ่งเป็นการวิจัยที่ท�าโดยบุคลากรของ

สถาบันอดุมศกึษาเพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลูในการตดัสนิใจในการ

บรหิารและปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสถาบัน 

อุดมศึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้าน

นักศึกษา ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และทรัพยากร

ต่างๆ และด้านการเงินและการคลัง การด�าเนินการวิจัย

สถาบันโดยสถาบันอุดมศึกษามีการด�าเนินการหลายอย่าง  

เช่น บางสถาบันมีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยสถาบันขึ้นมา 

รบัผดิชอบงานด้านนีโ้ดยตรง มกีารก�าหนดระเบยีบกฎเกณฑ์

ต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนให้บคุลากรได้ท�าการวจิยัสถาบัน 

มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทนุสนบัสนนุการวจิยัสถาบนั 

มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ

ท�าวิจัยสถาบัน ส่วนการด�าเนินการของสมาคมวิจัยสถาบัน 

และพัฒนาอุดมศึกษามีการส ่ง เสริมการวิ จัยสถาบัน 

หลายอย่าง เช่น การจัดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน 

เป็นต้น ในด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันนั้นมีการ

ด�าเนินการโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา

ทีท่�าการวจิยัสถาบนั การน�าเสนอในการประชมุวชิาการ และ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ โครงการวิจัยสถาบันที่

ด�าเนนิการโดยมหาวทิยาลยัต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน

นกัศกึษา ส่วนปัญหาและอปุสรรคในการท�าวจิยัสถาบนัพร้อม 

ข้อเสนอแนะจะได้น�าเสนอในตอนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา จากการศึกษาด้าน

ปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัยสถาบันสรุปได้ว่ามีปัญหา 

ส�าคัญสามประเด็น คือ ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบุคลากร 

ผู้ท�าวิจัยสถาบัน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุนและ 

แรงจูงใจในการท�าวิจัยสถาบัน และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว 

ข้างต้นจึงขอน�าเสนอข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 (1) ด้านบุคลากรผู้ท�าวิจัยสถาบัน ควรจัดให้มี

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท�าวิจัยสถาบัน 

ให้แก่บุคลากรท่ีขาดความรู ้และทักษะในการท�าการวิจัย

สถาบันให้มีความสามารถสูงขึ้น เพิ่มมากขึ้น มีแผนงาน

และโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการวิจัย

สถาบันแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ สนับสนุนการ

จัดสรรเวลาและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเวลาในการ

ท�าวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรตามความจ�าเป็นและตามท่ี 

เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

 (2) ด้านปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจ สถาบัน

อุดมศึกษาควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ�าปีเพื่อ

การวิจัยสถาบันให้เหมาะสมกับสภาพและความจ�าเป็นของ

แต่ละสถาบัน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท�าวิจัยสถาบัน

ให้เหมาะสมตามความจ�าเป็น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ต่างๆ หนังสือ ต�ารา และทรัพยากรการวิจัยอ่ืนๆ  

และควรก�าหนดนโยบายการน�าเอาผลงานวิจัยสถาบันไป

ประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบประจ�าปี และเผยแพร่

ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

 (3) ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน ควร 
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ส่งเสรมิให้มกีารจดัท�าวารสารวชิาการส�าหรบัการวจัิยสถาบัน

โดยเฉพาะเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด

ประชุมวิชาการวิจยัสถาบนัโดยเฉพาะให้มากขึน้ โดยสมาคม

วิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาควรเข้ามามีบทบาทด้านนี้

เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านการจัดประชุมวิชาการวิจัยสถาบันอย่าง

สม�่าเสมอและควรจัดท�าวารสารวิจัยสถาบันเป็นของสมาคม 

วิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาโดยตรง ควรจัดสรร 

งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบนั ทัง้ด้าน

การน�าเสนอผลงานในการประชมุวจิยัสถาบนั และการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันแก่บุคลากรทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

ข้อจ�ากัดและคุณประโยชน์ของบทความ
1. ข้อจ�ากัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการ

ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาจาก หนังสือ ต�ารา รายงาน

ทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ บทความ

วจิยั และข้อมลูต่างๆ จากเวบ็ไซต์ของสถาบนัอดุมศกึษาและ

สถาบันหรือองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือเอาความ

สะดวกและความสามารถในการเข้าถงึข้อมลูเป็นส�าคญั จงึมี

ข้อจ�ากดัในการน�าไปใช้ในการสามญัการ แต่กส็ามารถใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปได้

2. คุณประโยชน์ ภายใต้ข้อจ�ากัดดังกล่าวข้างต้น 

บทความนี้ได้น�าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อแตกต่างจากบทความ

วิชาการในเรื่องที่คล้ายคลึงกันนี้ในอดีตท่ีส�าคัญสามส่วน

คือ การด�าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน การเผยแพร่งาน

วิจัยสถาบันในประเทศไทย และการใช้ผลการวิจัยสถาบัน

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การโดยน�าตัวอย่าง

ประเดน็ผลการวิจัยสถาบนัทีส่ามารถน�าไปใช้ในการปรับปรงุ 

ประสิทธิภาพองค์การได้จากโครงการวิจัยสถาบันจ�านวน  

78 โครงการ จากสถาบันอุดมศึกษาสี่สถาบันมาน�าเสนอไว้
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