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ความนํา 
การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้อง ในสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการรวบรวม

ข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ซึ่งเป้าหมายที่สําคัญของ
การวิจัย คือ การได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่ต้องการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เป็นการกระทําอย่างมี
ระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  การวิจัยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่สําคัญ 2 ประการ คือ การวิจัยเพ่ือความรู้
ทางวิชาการ และการวิจัยประยุกต์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่นําผลมาใช้ในทางปฏิบัติโดยตรง    

ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ที่เน้นการนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรงและทํา
อย่างต่อเน่ือง โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการปรับปรุง
และพัฒนา ซึ่งเรามักจะเรียกการวิจัยในลักษณะน้ีว่า “การวิจัยสถาบัน” ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเองก็ได้ให้
ความสําคัญกับการวิจัยสถาบัน โดยพิจารณาได้จากที่มีการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัยสถาบัน
โดยตรง มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทํางานวิจัยสถาบัน โดยมีการให้ทุนสนับสนุน รวมทั้งการมี
เครือข่ายการวิจัยสถาบัน เป็นต้น  ผลที่ได้จากการวิจัยสถาบันนอกจากจะนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาสถาบันแล้วยังเป็นผลงานทางวิชาการท่ีสามารถนําไปใช้ในการขอรับการประเมินเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของผู้ทําวิจัยได้อีกทางหน่ึง (วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2549 : 1 – 2) นอกจากน้ีใน
ความหมายเพ่ือการประกันคุณภาพการวิจัยสถาบัน หมายถึง การดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินเก่ียวกับองค์กร เพ่ือใช้
ผลการวิจัยเชิงประเมินน้ันมาประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรน้ันต่อไป รวมทั้งมีการกําหนดให้การวิจัยสถาบันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 
(สํานักวิจัยสถาบันและประเมินผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2549 : 1) 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดต้ังสมาคมวิจัยสถาบันขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน เป็นนายกสมาคมและผู้ริเริ่มจัดต้ังในนามสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนา
อุดมศึกษา (Association of Institutional Research and Higher Education Development)  
           ในบทความน้ีผู้เขียนในฐานะที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญและจําเป็นของการ
วิจัยสถาบันที่จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาองค์กร จึงเน้นการนําเสนอเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย
สถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจได้ตาม
สมควร 
 

แนวคิดและหลักการท่ัวไป 
ธรรมชาติของการวิจัยสถาบัน มีแนวคิดหรือปรัชญาในการวิจัย ดังน้ี 
1. เป็นการทําวิจัยในหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยทั่วไป 
2. เป็นการทําวิจัยตามขอบเขต ลักษณะ หน้าที่ หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นใน

แต่ละองค์กรหรือสถาบันน้ัน ๆ  
 
 
*นักวิชาการชาํนาญการพเิศษ, หัวหนา้หน่วยวิจัยสถาบันบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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3. เป็นการทําวิจัยทั้งปัญหาเฉพาะหน้าที่ หรือการวางนโยบายหรือแผนระยะยาวของสถาบัน 
4. ผลงานการวิจัยสถาบัน ไม่เพียงแต่จะนํามาแก้ไขปัญหาหรือกําหนดนโยบายหรือพัฒนาองค์กรหรือ

สถาบันน้ัน ๆ เท่าน้ัน แต่อาจจะนําไปเป็นแนวทางในการวิจัยสถาบันอ่ืน ๆ ได้ 
5. คณะผู้วิจัยเป็นบุคลากร นักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่สังกัดอยู่ภายในหน่วยงานหรือสถาบันน้ัน ๆ (เว้นแต่

จะมีที่ปรึกษาจากภายนอกร่วมด้วยก็ได้) 
6. คณะผู้วิจัยควรเป็นนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา สถิติ สังคมวิทยา มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

กฎหมาย หรือการปกครอง เป็นต้น 
7. แนวคิดหรือเป้าหมายหลักของการวิจัยสถาบัน คือ ให้สามารถนําข้อมูลหรือข้อค้นพบต่าง ๆ จากการวิจัย

ไปใช้ประกอบในการแก้ปัญหา กําหนดนโยบายพัฒนาสถาบัน หรือตัดสินใจในสภาวการณ์ที่คับขัน เป็นต้น 
กล่าวโดยสรุป หลักการทั่วไปของการวิจัยสถาบันควรจะมีลักษณะดังน้ี  
1. ใช้ระยะสั้น หวังผลเร็ว เพราะต้องการใช้ข้อมูล อาจจะไม่เกิน 6 เดือน 
2. ขั้นตอนการนําเสนอโครงร่างต้องรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนมาก อาจจะเขียนโครงการประมาณ 1 – 2 เดือน 

รวมถึงขั้นตอนการพิจารณา และการอนุมัติด้วย 
3. งบประมาณต้องอนุมัติเร็ว และเพียงพอ 
4. ผู้ทําการวิจัยสถาบันต้องได้รับการลดภาระงานอ่ืน ๆ ให้น้อยลง เพราะการดําเนินการอาจจะไม่ทันกับ

ระยะเวลาที่กําหนด และอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ 
5. ผู้ทําการวิจัยอาจจะวิจัยเด่ียวหรือวิจัยเป็นทีมวิจัยก็ได้ 
6. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และคนต้องมีความพร้อม 

(สํานักวิจัยสถาบันและประเมินผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2549 : 1 – 2) 
การวิจัยสถาบันหากจะกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือการวิจัยในงานประจําของสถาบันน่ันเอง ซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่

ของการปรับปรุงและพัฒนางานประจําที่ทําอยู่ทุกวันด้วย โดยสามารถนํางานที่ทําอยู่มาใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับ
การวางแผนการวิจัย เปรียบเทียบวิธีการทํางานระหว่างวิธีการทํางานที่ใช้กันอยู่เดิมกับวิธีการที่คิดขึ้นหรือประยุกต์
จากท่ีผู้อ่ืนคิดไว้แล้ว ซึ่งเช่ือว่าน่าจะเป็นวิธีการท่ีดีกว่าเดิมในด้านในด้านหน่ึง เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า ใช้
เวลาน้อยกว่า ลดขั้นตอนลง และปลอดภัยกว่า เป็นต้น  หากมีการวางแผนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ป้องกันอคติได้
อย่างรัดกุม มีการต้ังคําถามวิจัยอย่างชัดเจน มีการประมวลผลอย่างน่าเช่ือถือ และได้ข้อสรุปใหม่จากงานวิจัย ก็จะ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถาบันได้ (วิจารณ์  พานิช. 2546 : 91) 
 นอกจากน้ี หลักการสําคัญของการวิจัยสถาบันคือจะต้องไม่แปลกแยกจากการทํางานปกติ แต่จะต้องเป็น
ระบบที่ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการของสถาบันที่เกิดขึ้นเป็นวงจรของการพัฒนาสถาบันน้ัน ๆ จึงจะ
ทําให้ผู้ทําวิจัยเกิดความรู้สึกว่าการวิจัยสถาบันไม่ได้เป็นเรื่องยาก น่าเบ่ือ และสร้างภาระให้มากขึ้นกว่างานที่ทําอยู่
ตามปกติ  แต่ตรงกันข้ามกลับทําให้เกิดความรู้สึกสนุกกับการทํางานและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ที่สําคัญคือ
สถาบันจะได้งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสถาบัน โดยทั่วไปสรุปได้ 4 ประการ ดังน้ี 
1. วิจัยเพ่ือแก้ปัญหา เมื่อสถาบันมีปัญหาหรืออุปสรรค จําเป็นต้องมีการวิจัย สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจ ติดตาม และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของสถาบัน เช่น ปัญหานักศึกษาที่ลาออกกลางคัน ปัญหานักศึกษา
เข้าศึกษาในสถาบันน้อย เป็นต้น 

2. วิจัยเพ่ือการตัดสินใจ ในกรณีที่ไม่มีปัญหา แต่ต้องการตัดสินใจในบางเรื่อง เช่น การขยายวิทยาเขต การ
เปิดหลักสูตรใหม่ เป็นต้น หากมีผลงานวิจัยที่มีข้อมูลสนับสนุนและยืนยันได้ก็จะทําให้การตัดสินใจเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
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3. วิจัยเพ่ือวางแผนอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานของสถาบันได้อย่างเหมาะสม เช่น  

การศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางสังคม แนวโน้มของนักศึกษา และแนวโน้มของสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การดําเนินงานของสถาบัน เป็นต้น 

4. วิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญและคํานึงถึง
เพราะสถาบันอุดมศึกษาจะคงอยู่ได้ด้วยคุณภาพและความเป็นเลิศ ปัจจุบันมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งจะดําเนินการในเรื่องการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี ต่อครั้ง 
สถาบันจึงต้องมีการประเมินคุณภาพภายในของตนเอง โดยการทําวิจัยสถาบันควบคู่ไปกับการดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ 
ด้วย 

สรุปได้ว่าการวิจัยสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกําลังออกนอกระบบ และสภาพการแข่งขันระหว่าง
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีสูง  ดังน้ัน การวิจัยสถาบันจึงเป็นการเตรียมฐานข้อมูล เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
สถาบันใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงาน ทําให้สถาบันรู้ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และที่
สําคัญ คือ การวิจัยสถาบัน มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และความเป็นเลิศให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา (ภัทรพรรณ  เล้านิรามัย. 2544 : 1)  รวมทั้งทําให้เกิดการบูรณาการระหว่างการวิจัยและการ
เรียนการสอนซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการพัฒนา การเรียนการสอน 
สามารถใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา แล้วจึงนําเอาผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งถือเป็นวงจรของการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์ต่อสถาบันเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ียังสามารถใช้การวิจัยสถาบันเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาภารกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน อุดมศึกษา เช่น 
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 
 

ลักษณะของการวิจัยสถาบัน 
การดําเนินการวิจัยสถาบันเป็นการสลับกันระหว่างการทํางานของกระบวนการต่อไปน้ี (สํานักวิจัยสถาบัน

และประเมินผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2549 : 2) 
1. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D คือ การวิจัยที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมที่

เป็นทางเลือกใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพงาน โดยผลลัพธ์ของการวิจัยจะปรากฏให้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ผลการวิจัยประเภทสื่อ/ช้ินงาน (Material) และประเภทแบบหรือวิธีการทํางาน (Procedure / Process) 

2. การพัฒนาและวิจัย (Development and Research) หรือ D&R คือ การเน้นการพัฒนามากกว่าการ
วิจัย โดยถือว่าการวิจัยเป็นเพียงส่วนน้อยของกระบวนการพัฒนา 

ทั้งน้ี ในกระบวนการของการวิจัยสถาบัน ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย และตรงเวลา โดยข้อมูลที่นํามา
วิเคราะห์ไม่ควรมีเฉพาะข้อมูลภายใน แต่ควรมีข้อมูลภายนอกด้วย ข้อมูลภายในอาจประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร การเงินการคลัง โปรแกรม หลักสูตร และทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก ที่สําคัญจะต้องพัฒนา
ฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับการศึกษาวิเคราะห์ในประเภทต่าง ๆ ตลอดจนต้องมีการนําผลการศึกษาไปใช้เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การวางแผน และการประเมินผลของสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อไป 
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ตัวอย่างข้อมูลที่ควรศึกษาในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ (2548) 
 

การวิจยัสถาบันเครื่องมือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้
หน่วยงานหรือองค์กรในอุดมคติ คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ คนที่ทํางานในองค์กรนอกจากทํางานตามหน้าที่

แล้วยังมีกิจกรรมที่ทําให้เกิดการเรียนรู้จากการทํางาน ทําให้ผู้ทํางานได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การวิจัยสถาบัน
ซึ่งเป็นการวิจัยในงานประจําจึงน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดที่เป็นเครื่องมือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็น
เครื่องมือพัฒนาบุคลากรขององค์กรควบคู่ไปด้วยกัน 

กิจกรรมเพ่ือการพัฒนางานในลักษณะของ QCC (Quality Control Circle) QA (Quality Assurance)  
QI (Quality Improvement)  TQC (Total Quality Control) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการคิด    การปรึกษาหารือ
กันในกลุ่ม  ตัดสินใจเลือกดําเนินการพัฒนางานและเป้าหมายของการพัฒนา หาวิธีการพัฒนางาน  ดําเนินการ
พัฒนางาน  เก็บข้อมูลก่อนและหลังการพัฒนางานเพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนางาน  หากมองในความหมายที่กว้าง 
ก็คือ การวิจัยอย่างง่ายน่ันเอง กิจกรรมเหล่าน้ีคือกระบวนการพัฒนาบุคลากร และมีส่วนเสริมสร้างความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน (วิจารณ์ พานิช. 2546 : 91 – 92) 
 
 
 
 

Data Base ในสถาบันอุดมศึกษา 

Internal Data Base External Data Base 

- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านนักศึกษา 
- ด้านการเงิน – การคลัง  
- ด้านทรัพยากร 
- ด้านโปรแกรมการศึกษา – หลักสูตร  
- ฯลฯ 

ผลกระทบจาก 
- นโยบายของรัฐบาล 
- นโยบายอุดมศึกษา 
- ความต้องการของสังคม และผู้ประกอบการ 
- การกระจายอํานาจ 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- ความต้องการของชุมชน 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- การจ้างงาน 
- วัฒนธรรม ประเพณี 
- ฯลฯ 
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การวิจยัสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในความหมายเพ่ือการประกันคุณภาพ การวิจัยสถาบัน หมายถึง การดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินเก่ียวกับ

องค์กรเพ่ือใช้ผลการวิจัยเชิงประเมินน้ันมาประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ ขององค์กร  การวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องให้
ความสําคัญและคํานึงถึงเพราะสถาบันอุดมศึกษาจะคงอยู่ได้ด้วยคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปัจจุบันมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งจะดําเนินการในเรื่องการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี ต่อคร้ัง สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการประเมินคุณภาพภายในของตนเองโดยการ
ทําวิจัยสถาบันควบคู่ไปกับการดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลสําหรับการยืนยันและตรวจสอบกับผล
การประเมินเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีในมุมมองของการประกันคุณภาพ การวิจัยสถาบันมี
บทบาทและมีส่วนสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ ดังน้ี  

1. ช่วยสร้างชุดของข้อมูลหลักฐานที่หลากหลายและน่าเช่ือถือให้แก่งานประกันคุณภาพของสถาบัน  
2. ช่วยช้ีให้เห็นผลลัพธ์ / ผลกระทบของงานด้านต่าง ๆ ในการดําเนินงานของสถาบัน 
3. ช่วยสร้างระบบงานบริหารและวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการตรวจสอบตนเอง และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
4. ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบัน 
นอกจากน้ี มิติใหม่ที่น่าสนใจและสะท้อนให้เห็นความสําคัญของการวิจัยสถาบันต่อการประกันคุณภาพ

กล่าวคือการวิจัยสถาบันจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพของสถาบันน้ัน ๆ โดยควรจะมีการวิจัย
สถาบันเพ่ือสร้างฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องและรองรับตามเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพ และตัวบ่งช้ีที่
สถาบันกําหนดหรือตามที่หน่วยงานภายนอกที่จะมาประเมินสถาบันกําหนดขึ้น หากสามารถดําเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรมก็จะส่งผลให้ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันเกิดความเข้มแข็งและประสบผลสําเร็จตามตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บทสรุป : การวิจัยสถาบันเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาองค์กร 
การวิจัยสถาบันเป็นเสมือนกระจกส่องดูตนเองว่าได้ปฏิบัติหรือบริหารจัดการสถาบันตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่สถาบันได้กําหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานเจ้าสังกัดของสถาบันน้ัน ๆ หรือไม่ อย่างไร ทั้งน้ีเพ่ือจะได้มีข้อมูล
สําหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง
เป็นวงจรของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองไม่มีที่สิ้นสุด จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยสถาบันเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร และขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรผู้ทํางานวิจัยสถาบันได้พัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและมีโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองควบคู่ไปด้วยกันกับการพัฒนาองค์กรด้วย 

ดังน้ัน องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับจะต้องให้
ความสําคัญและส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องน้ีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยดําเนินการพร้อม ๆ กันไปกับการกระตุ้นให้
บุคลากรได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิจัยสถาบัน มีการทํางานวิจัยอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง และที่สําคัญต้อง
เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันเกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้า
ต่อไปอย่างไม่หยุดน่ิง 
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