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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ผู้วิจยั นิศา อบุลทิพย์ 
ปริญญา การศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จกัรกฤษณ์ โปณะทอง  

  
การวิจยันีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย  4.0 เพ่ือ

จดัท ายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย  4.0  และเพ่ือตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย  4.0 โดยมีการด าเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคนิควิธีวิจัยแบบ  EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยใช้ผู้ เช่ียวชาญ 
20 ท่าน; ระยะที่ 2 จดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์หากลยุทธ์ด้วยเทคนิค Tows Matrix; ระยะที่ 3 ตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้วยการประชมุวิพากษ์ โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน 

            ผลการวิจยัพบวา่ 

            1) อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ตามฉนัทามติของผู้ เช่ียวชาญ 
(Median  ³  3.50, Interquartile Range  £  1.50) พบว่า  มีทั ง้สิ น้  96 แนวโน้ม  โดยแยกเป็นองค์ประกอบได้ทั ง้สิ น้  12 องค์ประกอบ 
ได้แก่  เป้าหมายการวิจยั นโยบายการวิจยั  โครงสร้างพืน้ฐาน  การพฒันานักวิจยั  กระบวนการบริหารงานวิจัย  เครือข่ายงานวิจัย ธรรมาภิ
บาล  วฒันธรรมการวิจยั  ทนุอดุหนนุการวิจยั  การติดตามประเมินผล  การเผยแพร่ผลงานวิจยั  และการสนบัสนนุงานวิจยั 

            2) ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย  4.0 มี 5 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 
ดังนี ้ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและเป้าหมายการวิจัย ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัย ประกอบไปด้วย 1 กล
ยุทธ์  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนงานวิจัย ประกอบไปด้วย 6 กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เครือข่ายงานวิจัย ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ และ
ยทุธศาสตร์ที ่5 วฒันธรรมการวิจยัและธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย 2 กลยทุธ์ 

            3)  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอดุมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 มีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 87.97 และปรับปรุงได้  5 ยทุธศาสตร์ 20 กลยทุธ์ ดงันี ้ยทุธศาสตร์ที่ 1 นโยบายการวิจยั ประกอบไป
ด้วย 3 กลยทุธ์ ยทุธศาสตร์ที่ 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั ประกอบไปด้วย 7 กลยทุธ์  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดัการงานวิจยั ประกอบไป
ด้วย 6 กลยทุธ์  ยทุธศาสตร์ที ่4 เครือข่ายการวิจยั ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ และยทุธศาสตร์ที่ 5 วฒันธรรมการวิจยัและธรรมาภิบาล ประกอบไป
ด้วย 2 กลยทุธ์ 
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             The objective of this research is (1) to study the administration of a future research in higher education 

institutions in the context of Thailand 4.0 (2) the development of research administration strategies in higher education institutions 
in the context of Thailand 4.0; and (3) to confirm that the research administration strategies employed by higher education 
institutions are in accordance with the context of Thailand 4.0.  There were three phases to conducting this research; as follows: 
to study future research administration in higher education institutions in the context of Thailand 4.0 by twenty experts using the 
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR). Next, the environmental data was collected using SWOT analysis techniques along 
with TOWS Matrix strategy analysis were used to formulate a research strategy which was then verified by seventeen experts. The 
final procedure involves seven experts to validate the proposed strategy. 

               The result of this study indicated the following; 

               1.  According to the consensus (median ≥ 3.50, Interquartile Range ≤ 1.50), the results of the research 
indicated that there were a total of ninety-six trends, which were categorized into twelve main categories: research objective, 
research policy, basic structure, researcher development, research management process, research network, good governance, 
research culture research grants, monitoring and evaluation, the dissemination of research results, and research support. 

               2. The strategies for research administration in higher education institutions in the context of Thailand 
4.0 included five strategies, with twelve strategies as follows: strategy one: research policy and gold consisted of two strategies, 
strategy two: The development researchers consisted of one strategy, strategy three: The support research consists of six 
strategies, Strategy four: the research network consisted of one strategy, and Strategy five: the culture of research and good 
governance consisted of two strategies. 

               3. The results of the validation strategy for research administration in higher education institutions in the 
context of Thailand 4.0 were appropriate at 87.97 percent and improvements   five strategies, with twenty strategies as follows: 
strategy one: research policy consisted of three strategies, strategy two: The research infrastructure consisted of seven strategies, 
strategy three: research management consists of six strategies, Strategy four: the research network consisted of two strategies, 
and Strategy five: the culture of research and good governance consisted of two strategies. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลัง 

ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลาย  
เชิงวฒันธรรม และการที่ประเทศไทยจะสามารถได้เปรียบเชิงแข่งขนั จะต้องมีการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั การที่รัฐบาล
ด าเนินนโยบายในการพฒันาประเทศด้วยการใช้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ซึ ่งเป็นแนวคิดท่ี
ต้องการปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขบัเคลื ่อนด้วยนวตักรรม 
(Value-Based Economy) และเป็นการขบัเคลื ่อนให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง 3 มิติส าคญัคือ  
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภณัฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวตักรรม 2) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ 3) เปลี ่ยนจากการขบัเคลื ่อนประเทศไทยด้วย
ภาคอตุสาหกรรมไปสู่การขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (สวุิทย์ 
เมษินทรีย์ และคณะ. ออนไลน์) เพื่อน าพาประเทศไทยให้หลดุพ้นจาก 1) กบัดกัประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) กล่าวคือ ประเทศไทยไม่สามารถที่จะขยบัขึน้ไปแข่งขนักบั
ประเทศคู่แข่งขนัท่ีขบัเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
อาทิ อิตาลี ญ่ีปุ่ น หรือเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกนั ก็ไม่สามารถขยบัลงมาแข่งขนักบัประเทศคู่
แข่งขนัท่ีขบัเคลื่อนด้วยการผลิตสินค้าต้นทนุต ่า ด้วยแรงงานจ านวนมหาศาลและราคาถกูอย่าง
จีนหรือเวียดนามได้ 2) กบัดกัความเหลื่อมล า้ ( Inequality Trap) กล่าวคือช่องว่างของรายได้
โอกาสของคนจนกบัคนรวยห่างออกมากขึน้ และ 3) กบัดกัความไม่สมดลุย์ ( Imbalance Trap) 
(สถาบนัการจดัการความรู้เพื่อสงัคม.: ออนไลน์) ความสามารถด้านการวิจยัของประเทศจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัที่ส ่งผลต่อการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา.  2552: 15) และขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติดงักล่าว
ข้างต้น แต่จากข้อมลูการรายงานของธนาคารโลก (Public Disclosure Authorized) เกี่ยวกบั
การวิจยัพบว่า ประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตงานวิจยัที่มีคณุภาพอย่างเพียงพอ โดยประเมิน
จากตวัชีว้ดัด้านนวตักรรมต่างๆ เช่น สิทธิบตัร สาเหตหุลกัของความล้มเหลวคือ มีรูปแบบการ
จดัการที่ไม่เป็นระบบ (ธนาคารโลก. ออนไลน์) นโยบายและทิศทางงานวิจยัของประเทศขาด
ความชดั เจน ประเทศไทยละเลยการสร้างความ รู้และนวตักรรม ส งัคมไทยไม ่ได้ใ ช้
กระบวนการวิจยัประกอบการตดัสินใจด้านเศรษฐกิจ สงัคม หรือภยัพิบตัิต่าง ๆ โครงสร้าง
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พืน้ฐานระบบวิจยัอ่อนแอ งานวิจยัส่วนมากไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์หรือเกิดประโยชน์
แก่สงัคม (สขุสนัต์ หอพิบูลสขุ. ออนไลน์)  

การวิจยัเป็นพนัธกิจส าคญัประการหนึ ่งในสถาบนัอดุมศกึษา  ปัจจุบนัการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษามีการพฒันาคณาจารย์ให้มีความรู้และทกัษะการวิจยัเพื่อพฒันา
คณุภาพการเรียนรู้ในทกุคณะ/สาขาวิชา มีการส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจยัและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจยักบัหน่วยงานภายนอกระดบัชาติ
และสากล การจดัสรรงบประมาณส่งเสริมการวิจยัสร้างสรรค์ ส่งเสริมทัง้อาจารย์ บุคลากร 
นกัศกึษาให้มีสมรรถนะด้านการวิจยัระดบัสากล ส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา
และพฒันาระบบฐานข้อม ูลเพื ่อการวิจยัของคณะ/สาขาวิชา (โกสมุ สายใจ.  2560 : 54)  
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล ระบุว่า รูปแบบการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษามี 6 ประเด็นได้แก่ 
(1) การจดัองค์กรการบริหารงานวิจยัมี 3 รูปแบบคือ รูปแบบราชการ รูปแบบยืดหยุ่น/นวตักรรม 
และรูปแบบเครือข่าย (2) การบริหารงานบคุคล พบว่าสถาบนัอดุมศึกษามีความพยายามที่จะ
เพิ่มปริมาณและคณุภาพของนกัวิจยั โดยสนบัสนนุให้มีการสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ จดัการศกึษา
ความรู้ด้านการวิจยั (3) มีการบริหารงบประมาณการท าวิจยัจากหน่วยงานกลางระดบันโยบาย 
คือ ส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการก าหนดนโยบายการ
วิจยัระดบัชาติเพื่อเป็นแนวทางในการขอทนุสนบัสนนุการวิจยัให้กบันกัวิจยัทัว่ประเทศ (4) การ
บริหารคณุภาพ ในด้านก าหนดมาตรฐานงานวิจยัจะเน้นโครงการวิจยัที่ได้รับทนุสนบัสนนุจาก
ภายในสถาบนัเองมากว่าโครงการวิจยัที่ได้รับทนุสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก โดยการ
บริหารมี 3 ขัน้ตอน คือ พฒันาโครงการวิจยัตามแบบฟอร์มมาตรฐานการอนุมตัิโครงการ การ
ประเมินผลการวิจยัจะท าการประเมินจากการรายงานความก้าวหน้า ประเมินผลงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ ส าหรับกระบวนการพฒันาโครงการวิจยัมี 3 รูปแบบ ได้แก่ ใช้กลไกของผู้ทรงคณุวฒุิ 
ใช้กลไกของคณะกรรมการคณะวิชา คณะกรรมการบริหารสถาบนั และผู้ทรงคณุวฒุิ ใช้กลไก
ของคณะกรรมการบริหารสถาบนัและผู้ทรงคณุวฒุ ิเป็ นผู้พ ิจารณาอนุมตั ิโครงการซึง่ มี
ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้จากภายในและภายนอกสถาบนั ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยัส่วนใหญ่
นกัวิจยันิยมเผยแพร่ผลงานวิจยัในประเทศมากกว่าการน าเสนอในต่างประเทศ (5) การเช่ือมโยง
ระบบวิจยัในสถาบนัอดุมศ ึกษากบัผู้ ใช้ประโยชน์ม ี 2 กลุ ่มค ือ เอกชนและช ุมชนโดยมี
ความสมัพนัธ์ 2 รูปแบบคือ ผู้ ใช้ประโยชน์เป็นทัง้ผู้สนบัสนนุการท าวิจยัและผู้ ใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจยั และผู้ ใช้ประโยชน์เป็นทัง้ผู้สนบัสนุนการท าวิจยั ผู้ ร่วมวิจยั และผู้ ใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจยั และ (6) ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบเครือข่ายแบ่งได้ 3 ระดบั คือ ภายใน
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สถาบนั ระหว่างสถาบนั และระหว่างสถาบนัอดุมศึกษาในประเทศ กบัสถาบนัอดุมศกึษา
ต่างประเทศ (สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล.  2559: 15-16) อย่างไรก็ตามตวัเลขต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัดชันีชีว้ดั
ด้านการวิจยัในฐานข้อมลูระดบันานาชาติ Scopus บ่งชีว้ ่าผลงานวิจยักว่าร้อยละ 90 ของ
ประเทศมาจากภาคมหาวิทยาลยั (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2552 : 15) อีกทัง้
งานวิจยัยงัถกูน าไปใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาการจดัล าดบัมหาวิทยาลยัโลกจากหลาย ๆ องค์กร 
เ ช ่น  QS World University Rankings, Times Higher Education, Webometric University 
Ranking, University Ranking by Academic Performance เป็นต้น โดยผลการประเมินอนัดบั
มหาวิทยาลยัโลกล่าสดุโดย Times Higher Education (THE) พบว่า อนัดบัของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยยงัไม่อยู่ในอนัดบัท่ี 1-50 แม้ว่าจะมีมหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบั 1, 2, 3 ของประเทศไทย (University 
of Nottingham. Online) นอกจากนี ้นพวรรณ บุญธรรม (2553: 4) ได้ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การ
พฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั พบว่า การบริหารการวิจยัที่มี
คณุภาพเป็นองค์ประกอบส าคญัในการเพิ ่มขีดความสามารถและยกระดบัการว ิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาโดยมีตวัแปรที่เก่ียวกบัการบริหารงานวิจยัที่ส าคญั ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐาน
ขององค์กร สภาพแวดล้อม วฒันธรรมองค์กร สิ ่งสนบัสนนุต่าง ๆ และสาธร ทรัพย์รวงทอง 
(2555: 5) ที่ศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิจยัเพื่อการพฒันาท้องถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฎั ระบุ
ว่า การติดตามประเมินผล ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมการด าเนินงาน การวางแผน 
แรงจูงใจ การจดัการความรู้ เป็นองค์ประกอบส าคญัในการเพิ่มศกัยภาพในการบริหารงานวิจยั 
รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) เร่งพฒันามหาวิทยาลยั
วิจยัของประเทศสู่ระดบัโลก (World Class) ซึ ่งนโยบายดงักล่าวสอดคล้องกบักรอบแผน
อดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ท่ีระบุว่ามีการจดักลุ่มมหาวิทยาลยัเป็น 
4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยั และมหาวิทยาลยับณัฑิตศึกษา (2) กลุ่มมหาวิทยาลยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) กลุ่มมหาวิทยาลยั 4 ปีและมหาวิทยาลยัศิลปศาสตร์ (4) กลุ่ม
วิทยาลยัชุมชน  โดยที่กลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัควรมีส่วนส าคญัในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
รวมถึงการมีส่วนช่วยยกระดบัการวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ระบบ (ส านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา.  2552: 14)  
สถาบนัอดุมศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) จ านวน 

173 แห่งในประเทศไทย (สมาคมสภามหาวิทยาลยั (ประเทศไทย). ออนไลน์) มีมหาวิทยาลยัท่ี
ได้รับการพิจารณาคดัเลือกให้เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 
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พ.ศ.2552 จ านวน 9 มหาวิทยาลยั  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ม ห า ว ิท ย า ล ยั ข อ น แ ก ่น  ม ห า ว ิท ย า ล ยั เ ช ีย ง ใ ห ม ่  ม ห า ว ิท ย า ล ยั ม ห ิด ล  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. ออนไลน์) 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกให้เป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ดงันีค้ือ  ต้องเป็นมหาวิทยาลยัที่มี
อยู่ปรากฎอยู่ในอนัดบัไม่ต ่ากว่า 500 ตามนิยามการจดัอนัดบัในฐานข้อมลูการจดัล าดบั
มหาว ิทยาลยัโลกของ THE-QS ประจ าปี  2008 หากไม ่ม ีชื ่อในการจดัอ ันดบั ต้องเป็น
มหาวิทยาลยัที่มีผลงานวิจยัในฐานข้อมลูระดบันานาชาติโดยภาพรวม (Scopus) ไม่ต ่ากว่า 
500 เร่ืองใน 5 ปีล่าสดุ และมีผลงานวิจยัระดบันานาชาติท่ีโดดเด่นอย่างน้อย 2 ใน 5 สาขาของ 
THE-QS  มีสดัส่วนอาจารย์วฒุิปริญญาเอกมากกว่า ร้อยละ 40 ของจ านวนอาจารย์ทัง้หมด  
สามารถบ่งชีท้ิศทางและเอกลกัษณ์ความเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติได้  และเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลยัต้องมีคณุภาพและต้องมีข้อมลูที่ถกูต้องทนัสมยัในฐานข้อมลูของส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา.  2552: 17)   

สถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งมหาวิทยาลยัที่ได้รับการ
พิจารณาคดัเลือกให้เป็นมหาวิทยาลยัวิจยันัน้ จ าเป็นต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลงัจะ
เกิดขึน้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนทศัน์ของการพฒันาประเทศ เป็น
จุดเร่ิมต้นของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 1) ยทุธศาสตร์ด้านความ
มัน่คง 2) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 3) ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ 4) ยทุธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สงัคม 5) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  
6) ยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ ผ่านกระบวนการ
จดัท ายทุธศาสตร์ชาติเพื่อการขบัเคลื่อนสู่การปฏิบตัิ และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
โดยท่ีภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีการจดัท าแผนแม่บทส าหรับประเด็นการพฒันา ประเด็น
การปฏิรูป ซึ่งในบางประเด็นการพฒันาอาจมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงส าคญัใน
เชิงโครงสร้าง กลไก และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจึงจะสามารถขบัเคลื่อนการพฒันาในเร่ืองนัน้ ๆ ได้
สมัฤทธ์ิผล (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  ออนไลน์) และยงั
เป็นการผลกัดนัให้เกิดการปฏิรูปการวิจยัและพฒันากบัปฏิรูปการศึกษาอีกด้วย (มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม.  ออนไลน์)   
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จากการศึกษาผลงานวิจยัของสภุาพร พงษ์ภิญโญโอภาส (2555 : 8) ที่ได้ศึกษาเร่ือง 
การพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า 
ปัญหาการว ิจ ยัในสถาบนัอดุมศ ึกษามีปัจจยั ที ่ส ่งผลต ่อสภาพการบริหาร งานว ิจยัใน
มหาวิทยาลยั ได้แก่ ด้านวฒันธรรมและด้านกฎหมาย สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของนพวรรณ 
บุญธรรม (2553: 4) ที่ได้ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การพัฒนาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยั ระบุว่า โครงสร้างพืน้ฐานขององค์กร วฒันธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม สิ่ง
สนบัสนนุต่าง ๆ เป็นปัจจยัความส าเร็จที่จะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ระบบการบริหาร
จดัการด้านงานวิจยัจึงมีตวัแปรเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานในการท าวิจยั การบริหารงานวิจยั การ
บริหารทรัพย์สินทางปัญญา การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยั แรงจูงใจในการท าวิจยั และการ
เช่ือมโยงงานวิจยักบัการเรียนการสอน (สายสดุา เตียเจริญ.  2554: 5)  รูปแบบของการบริหาร
วิจยัมีความสมัพนัธ์กบัการติดตามประเมินผล ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมการด าเนินการ 
การวางแผน วฒันธรรมองค์กร แรงจูงใจ และการจดัการความรู้ (สาธร ทรัพย์รวงทอง.  2555: 7) 
ประกอบกบัลกัษมณ สมานสินธุ์ (2558 : 5) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การน าเสนอแผนที่น าทางส าหรับ
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก พบว่า ยงัมีข้ อจ ากดัในด้านการ
จดัหารายได้และงบประมาณ และด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การจดัตัง้กองทนุคงยอดเงิน
ตนัยงัคงมีการด าเนินการเป็นส่วนน้อย มีเพียงการจดัตัง้เป็นกองทนุเฉพาะกิจต่าง ๆ และการ
ระดมทุนจากศิษย์เก่ายงัมีการด าเนินการน้อย โครงสร้างมหาวิทยาลยัยงัยึดติดกบัระบบราชการ 
ซึ่งมหาวิทยาลยัควรมุ่งเน้นสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ สร้างวฒันธรรมการเป็นมหาวิทยาลยั
ชัน้เลิศ และมีการจดัหารายได้ที่ยัง่ยืนจากการสร้างงานวิจยัและการบริหารวิชาการร่วมกบั
ภาครัฐและภาคเอกชน  นอกจากนี ้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารด้านงานวิจยั และคณาจารย์ท่ีมี
ผลงานวิจยัเชิงนวตักรรมในสถาบนัอดุมศึกษา พบว่า สภาพปัญหาของการบริหารงานวิจยั คือ 
นโยบายและทิศทางการวิจยัขาดความชดัเจน 2) การวางแผนและยทุธศาสตร์ไม่สมัพนัธ์กบัการ
สอนหรือความต้องการของสงัคม 3) ระบบการบริหารงานวิจยัยงัไม่ตอบโจทย์ตามยทุธศาสตร์ท่ี
ก าหนด 4) กระบวนการสนบัสนุนการวิจยัขาดความยืดหยุ่นเอือ้ต่อการวิจยั 5) ขาดความพร้อม
ด้านเวลาในการท าวิจยั 6) การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอและขาดโปร่งใส  7) ขาด
คณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ต่อภาคเอกชน หรืออตุสาหกรรม 8) ไม่มีศนูย์กลางเช่ือมโยงระหว่างนกั
วิชาและภาคเอกชนหรืออตุสาหกรรม 9) ขาดความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาคเอกชนหรือ
อตุสาหกรรม  10) ไม่มีเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 11) ขาดทศันคติเชิงบวกในการสร้าง
ผลงานวิจยัและคณุภาพการสอน 12) ขาดความรู้ในเร่ืองการพฒันานวตักรรม 13) ขาดแรงจงูใจ
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ของนกัวิจยั  14) ขาดการปรับตวัของมหาวิทยาลยัให้ทนัเหตกุารณ์  (ผู้แทนผู้บริหารและ
คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา.  2560: สมัภาษณ์) ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี ้เป็นข้อจ ากดัที่เกิด
จากนโยบายและทิศทางหรือแนวทางการปฏิบตัิด้านการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
การก าหนดการด าเนินงานท่ีชดัเจนภายใต้ทิศทางในระยะยาวท่ีสถาบนัอดุมศึกษาก าหนดไว้จะ
ช่วยให้การบริหารจดัการด้านงานวิจยับรรลผุลภายใต้บริบททางสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งการก าหนดนโยบายและทิศทางหรือแนวทางการปฏิบตัิดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดจากกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมจากทัง้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ เก่ียวข้องกบั
สถาบนัอดุมศึกษา เพื่อให้เกิดความชดัเจนและสามารถน าไปพฒันาแนวทางปฏิบตัิด้านการ
บริหารงานวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัจึงเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาระบบการบริหาร
งานวิจยัและเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคลื่อน เน่ืองจากยทุธศาสตร์จะสามารถปรับปรุงการ
ด าเนินงานทัง้ระบบ และยงัสามารถก าหนดรูปแบบของการปฏิบตัิท่ีมีส่วนช่วยในสร้างนวตักรรม
การบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ. 2548. 79)  วิธีการ
ที ่จะใช้ในพฒันายทุธศาสตร์เพื ่อให้ได้ ข้อมลูที ่ส าคญัอนัจะเป็นประโยชน์ต ่อการพฒันา
ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัตามบริบทประเทศไทย 4.0 คือ การวิจยัอนาคต (Futures 
Research: FR) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิจยัท่ีใช้ระเบียบวีธีการหาความรู้เก่ียวกบัอนาคตด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) เพื ่อที่จะมองถึงเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี
น่าจะเป็นไปในอนาคต และมีกิจกรรม 3 ขัน้ตอน คือ การวางแผน การพยากรณ์ และการ
ตดัสินใจเพื่อศึกษาเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต (ชมพนูุช ร่วมชาติ.  
2548: 54-55)  

จากสภาพและปัญหาของการบริหารงานวิจยั ตลอดจนนโยบายของรัฐที่ต้องการให้
เกิดการพฒันาระบบการบริหารจดัการ ซึ่งเป็นการสนองตอบนโยบายประเทศไทย 4.0 และเป็น
การเตรียมความพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงสงัคมดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันายทุธศาสตร์
การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์การ
บริหารงานวิจยัให้สถาบนัอดุมศึกษาน าไปประยกุต์ใช้ นอกจากนี ้ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัจะเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดทิศทาง การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม การก าหนดยทุธศาสตร์ 
การด าเนินยทุธศาสตร์ ตลอดจนการประเมินผลและการควบคมุซึ่งจะน าไปสู่การบริหารงานวิจยั
ในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1.  ศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 

4.0  
2.  จดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 

4.0  
3.  ตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศ

ไทย 4.0  
 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาระบบการบริหาร

งานวิจยั และเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคลื่อน เน่ืองจากยทุธศาสตร์จะสามารถปรับปรุงการ
ด าเนินงานทัง้ระบบ และยงัสามารถก าหนดรูปแบบของการปฏิบตัิท่ีมีส่วนช่วยในสร้างนวตักรรม
การบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่ขบัการเคลื่อนด้วยนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลยี 
และความค ิดสร้างสรรค์  ผลการว ิจยันี จ้ะท าให้ ได้ยทุธศาสตร์การบริหารงานว ิจยัใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นประโยชน์ท่ีส าคญัในการน าไปใช้ประโยชน์
ได้ดงันี ้

ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  ผลการวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จะช่วยขยายองค์ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานวิจยั
ในสถาบนัอดุมศกึษา ส าหรับสถาบนัอดุมศกึษาทกุพืน้ท่ีในประเทศไทย 

ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ   ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยน าไปปรับใช้ในการก าหนดเป็นยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา
เพื่อสง่เสริมให้เกิดนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากการวิจยัและ
พฒันา  ซึง่จะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม (Value-Based Economy) 
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

การพฒันายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 ในครัง้นี ้มีขอบเขตการวิจยั ดงันี  ้
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลของการวิจัย  
ผู้วิจยัเลือกผู้ เช่ียวชาญเป็นกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในการวิจยัจ านวนทัง้สิน้ 44 ท่าน ใช้วิธีเลือก

แบบเจาะจง ใช้วิธีเทียบเคียงจากจ านวนของผู้ เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิจยัเชิง
อนาคต ซึ่งจากการวิจยัของโทมสั ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan.  1971; ชนิดา รักษ์
พลเมือง.  2551: 46) ระบุว่า การใช้จ านวนผู้ เชี่ยวชาญ 17 คนขึน้ไปจะมีความคลาดเคลื่อน
ลดลงอย่างคงที่ และคลาดเคลื่อนน้อยมากเท่ากบั 0.02 ดงัตาราง 3.1 โดยก าหนดกลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูในการวิจยัในแต่ละระยะการศึกษา ดงันี ้ 

1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูการศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0  

ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในระยะท่ี 1 จ านวน 20 ท่าน ตามขนาดกลุ่มผู้ ให้ข้อมลู
ตามความเหมาะสมได้ดงันี ้ 

1.1  ผู้บริหารด้านงานวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ  
จ านวน 6 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ บริหารด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 

1.2  อาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ จ านวน 
10 ท่าน มีคณุสมบตัิเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไป และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ
หรือเคยได้รับทนุอดุหนนุวิจยัจากหน่วยงานวิจยัของประเทศ  

1.3  ผู้แทนจากหน่วยงานนอกสถาบนัอดุมศึกษาท่ีให้การสนบัสนุนทุนวิจยั จ านวน  
4 ท่าน  

2 .  ก ลุ ่ม ผู ้ ใ ห ้ข ้อ ม ลู ที ่ใ ช ้ใ น ก า ร จ ดั ท า ย ทุ ธ ศ าสต ร ์ก า รบ ร ิห า ร ง าน ว ิจ ยั ใ น
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

ผู้วิจยัก าหนดกลุม่ผู้ให้ข้อมลูในระยะท่ี 2 จ านวน 17 ท่าน ดงันี ้
2.1 ผู้บริหารด้านงานวิจยัหรือผู้บริหารของสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยั

วิจยัแห่งชาติ จ านวน 5 ท่าน  
2.2  อาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ จ านวน 

12 ท่าน มีคุณสมบตัิส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการระดบัไม่ต ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์การวิจยัไมต่ ่ากวา่ 5 ปี 
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3. กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูที่ใช้ในการตรวจสอบและยืนยนัยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอมุศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในระยะท่ี 3 จ านวน 7 ท่าน ตามขนาดกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ี
เหมาะสม ดงันี ้

3.1  ผู้บริหารด้านการวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ
หรืออาจารย์ประจ าในสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติท่ีส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึน้ไป   

3.2  นักวิชาการภายนอกสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
สถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 3 ท่าน 

ช่วงระยะเวลาการศึกษาอนาคต 
ช่วงระยะเวลาการศึกษาอนาคตในการวิจยัครัง้นี ้ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2561-2580 ตาม

ระยะเวลายทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการขบัเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ผู้วิจยัก าหนดตวัแปรคือ องค์ประกอบของการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีได้

จากการศึกษาข้อมลูจากเอกสารวิชาการ ต ารา งานวิจยัที่เก่ียวข้อง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
แนวคิดของนกัวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 16 ท่าน พบ 23 องค์ประกอบของการ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา และน ามาสงัเคราะห์โดยก าหนดและคดัเลือกคะแนน
ความถ่ี (Frequency) 5 คะแนนขึน้ไป ตามแนวคิดของ สภุางค์ จนัทวานิช (2551.  หน้า 13) มา
เป็นตวัแปรในการศกึษา จ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) นโยบายการวิจยั (2) โครงสร้าง
พืน้ฐาน (3) ทุนอดุหนุนวิจยั (4) การติดตามประเมินผล (5) การเผยแพร่ผลงานวิจยั (6) การ
พฒันานกัวิจยั (7) การบริหารจดัการ (8) การเชื่อมโยงเครือข่าย (9) การมีธรรมาภิบาล และ 
(10) วฒันธรรมการวิจยั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยั หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบนัอดุมศึกษาท่ี

บอกถึงทิศทางหรือแนวทางปฏิบตัิการบริหารงานวิจยั ซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาก าหนดขึน้เพื่อชีน้ า
การปฏิบตัิงานในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และจงัหวะเวลาที่สอดคล้องกนัเพื่อให้
สามารถประสาน ติดตาม ก ากบัดแูลสถาบนัอดุมศึกษาสู่พนัธกิจด้านการวิจยัตามเปา้หมายท่ี
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วางไว้ โดยยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในวิจยันี  ้  ประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค์หลกั ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และเป้าประสงค์ของกลยทุธ์ ดงันี  ้

1.1  วิสยัทศัน์ หมายถึง สิง่ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาปรารถนาท่ีจะเป็นหรือไปถึง 
1.2  พนัธกิจ หมายถึง สิ่งท่ีสถาบนัอดุมศกึษาท า ซึง่พนัธกิจเหล่านีจ้ะเป็นสิ่งท่ีท าให้

บรรลวุิสยัทศัน์ มีความสมัพนัธ์กบัประเด็นยทุธศาสตร์ 
1.3  เปา้ประสงค์หลกั หมายถึง สิ่งท่ีสถาบนัอดุมศกึษาต้องการจะเห็นหรือให้เกิดขึน้

หลงัมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กบัประเด็นยทุธศาสตร์    
1.4  ประเดน็ยทุธศาสตร์ หมายถึง ข้อก าหนดของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีบอกถึงทิศทาง

หรือแนวทางปฏิบตัิการบริหารงานวิจยั ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาก าหนดขึน้เพื่อชีน้ าการปฏิบตัิงานใน
อนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

1.5  กลยทุธ์ หมายถึง เทคนิคหรือแนวทางการด าเนินงานเพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์   
1.6  เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ หมายถึง สิ่งท่ีสถาบนัอุดมศกึษาต้องการจะเห็นหรือให้

เกิดขึน้หลงัมีการด าเนินการตามกลยทุธ์และเปา้ประสงค์นัน้มีความเป็นไปได้ 
2.  การบริหารงานวิจยั หมายถึง การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการพฒันางานวิจยัตาม

แนวปฏิบตัิ 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ เพื่อให้การวิจยัมีความก้าวหน้า
เป็นไปตามเป้าหมายสามารถเพิ่มปริมาณและคณุภาพของงานวิจยัตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มี 10 องค์ประกอบ ดงันี  ้

2.1  นโยบายการวิจยั  หมายถึง หลกัการหรือแนวทางการวิจยัท่ีก าหนดไว้ และใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ การบริหารจัดการ การวางแผน การตดัสินใจ และการ
ควบคมุและติดตามการปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

2.2  โครงสร้างพืน้ฐาน หมายถึง สิ่งท่ีสถาบนัอดุมศกึษาพฒันาขึน้เพื่อใช้รองรับการ
บริหารงานวิจยัสู่การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมภายใต้วิสยัทัศน์และเป้าหมายท่ีชัดเจน
ภายในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น  ฐานข้อมูล ระบบการวิจัยและพัฒนา ระบบการ
เสริมสร้างบคุลากร ระบบทรัพย์สนิทางปัญญา 

2.3  ทุนอุดหนุนวิจัย หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
งานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบของงบประมาณ มีลกัษณะของโครงการวิจยัท่ีแตกต่างกนัไป 
เช่น การวิจยัพืน้ฐาน การวิจยัประยกุต์ การวิจยัและพฒันา สิง่ประดิษฐ์/นวตักรรม การวิจยัสถาบนั 
การวิจยัเชิงนโยบาย 
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2.4  การติดตามประเมินผล  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมลูงานวิจยัตัง้แตร่ะยะต้น
น า้ กลางน า้ และปลายน า้เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลบัในการตรวจสอบและตดัสินใจในคุณค่าของ
งานวิจัยนัน้ ๆ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการด าเนินง านตาม
แผนปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 

2.5  การเผยแพร่ผลงานวิจยั หมายถึง การเผยแพร่ผลงานวิจยั หมายถึง การรายงาน
ผลการวิจัยซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานการวิจัย คู่มือ บทความวิชาการ จัดประชุม
เผยแพร่ผลงานวิจัย น าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมระดบัชาติ นานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
น าเสนอผลท่ีค้นพบไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตัิหรือเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการวิจยัตอ่ไป โดยผู้
เผยแพร่ผลงานวิจยัควรค านงึถึงจริยธรรมและมาตรฐานการด าเนินการเผยแพร่ 

2.6  การพฒันานกัวิจยั หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงนกัวิจยั
ให้มีศกัยภาพด้านการวิจยัมากขึน้ ได้แก่ การส่งเสริมพฒันานกัวิจยัให้มีศกัยภาพอย่างเป็นระบบ 
มีการสนบัสนนุทนุการวิจยัอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนดภาระงานวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม และมีการ
สร้างวฒัธรรมด้านการวิจยัภายในสถาบนัอดุมศกึษา 

2.7  การบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานโดยอาศยัทรัพยากรต่าง ๆ 
ในการอ านวยความสะดวกเพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ภายใต้องค์ประกอบท่ีส าคญัได้แก่ 
การวางแผน การจดัองค์การ การอ านวยการ การประสานงาน และการควบคมุงาน 

2.8  การเช่ือมโยงเครือข่าย หมายถึง  การประสานหรือติดต่อสัมพนัธ์ทัง้ในระดบั
บคุคล ระดบัหน่วยงาน ระดบัองค์กร ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ เพื่อการด าเนินกิจกรรมด้าน
การวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

2.9  การมีธรรมาภิบาล หมายถึง  การบริหารจัดการบนพืน้ฐานของความถูกต้อง 
โดยค านึงถึงหลกัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมี
สว่นร่วม การกระจายอ านาจ นิติธรรม ความเสมอภาค และมุง่เน้นฉนัทามติ 

2.10  วัฒนธรรมการวิจัย  หมายถึง  ผลรวมจากสิ่งท่ีปฏิบัติกันจนเป็นนิสัยจาก
ความคิด สภาพแวดล้อมของกลุ่มสังคม ส่งผลมาถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออก และผลลัพธ์ทาง
งานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นภายในสถาบนัอดุมศกึษา 

3.  สถาบนัอดุมศกึษา หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรท่ีจดัการศกึษาในระดบัต่อเน่ือง
จากระดบัมธัยมศึกษา ในงานวิจยันี ้ได้แก่ มหาวิทยาลยัในประเทศไทยภายใต้การก ากบัดแูล
ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  
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4.  บริบทประเทศไทย 4.0 หมายถึง แนวคิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม โดยมีฐานคิดหลกั คือ เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า “โภค
ภณัฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวตักรรม” เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่
การขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้  

5. อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  
หมายถ ึง  ภ าพอนาคต ที ่ไ ด้ม าจากกา รศ กึษาอนาคตภาพการบร ิห า ร ง านว ิจ ยั ใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคนิควิธี EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research)  

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 เป็นการวิจยัอนาคตที่มุ่งศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบันอดุมศกึษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Future 
Research (EDFR) ของรองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พลูภทัรชีวิน ตามองค์ประกอบการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีผู้วิจยัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ขึน้ เพื่อน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามา
จดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทยด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และ TOWS Matrix  สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการ
วิจยัได้ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั  

การบริหารงานวจิัยใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
1. นโยบายการวิจยั 
2. โครงสร้างพืน้ฐาน 
3. ทนุอดุหนนุวิจยั 
4. การติดตามประเมินผล 
5.การเผยแพร่ผลงานวิจยั 
6. การพฒันานกัวิจยั 
7. การบริหารจดัการ 
8. การเช่ือมโยงเครือข่าย 
9. การมีธรรมาภิบาล 
10. วฒันธรรมการวิจยั 

อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุม 
ศกึษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 

 

ยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุม 
ศกึษาตามบริบท 
ประเทศไทย 4.0 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศ

ไทย 4.0  ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
1.  แนวคิดในการบริหารงานวิจยั 
2.  การบริหารงานสถาบนัอดุมศึกษาไทย 
3.  แนวคิดเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัประเทศไทย 4.0 
5.  เทคนิคการวิจยัอนาคต 

 
แนวคดิการบริหารงานวิจัย 

การบริหารงานวิจยั เป็นกระบวนการด าเนินงานโดยอาศยัทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
อ านวยความสะดวกให้บรรลวุตัถปุระสงค์จากหลกัการบริหารของนกัทฤษฎีหลายท่าน เช่น (เอช 
อาร์ โน้ต.  ออนไลน์) 

หลกัการบริหารตามแนวคิดของเฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ที ่ให้ความส าคญักบั
บุคลากร ระบบการท างาน ระบบค่าตอบแทน ไปจนถึงระบบสวสัดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่แรงงาน และสร้างความภกัดีต่อองค์กรในคราวเดียวกนัด้วย อาศยัปัจจยัหลกั 5 ปัจจยั 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์กร (Organizing) การบงัคบับญัชีหรือสัง่การ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การควบคมุ (Controlling)  

หลกัการบริหารของเอ ็ดวาดส์ เดมมิ ่ง  (Edward Deming) ที ่กล ่าวถึงระบบการ
บริหารงานแบบ PDSA หรือ Plan-Do-Study-Act และได้พฒันามาเป็น PDCA หรือ Plan-Do-
Check-Act หรืออาจเรียกว่าวงจรเดิมมิ่ง (Deming Cycle)  

หลกัการบริหารของลินดลั เออร์ว ิค และลเูธอร์ ก ูล ิค (Lyndall Urwick & Luther 
Gulick) ท่ีมุ่งเน้นไปยงัวิธีการท างานตลอดจนพฤติกรรมของการบริหารงานของผู้บริหารระดบัสงู
เป็นหลกั ยึดหลกัการ PDSDCoRB ในการบริหาร ได้แก่ 

P-Planing: การวางแผน ตลอดจนการวางโครงสร้างการท างาน 
O-Organizing: การจดัองค์กรตัง้แต่การก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่ง อ านาหน้าท่ีความ

รับิดชอบ ตลอดจนการก าหนดส่งงาน การแบ่งงานกนัท าอย่างมีระบบระเบียบ  
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S-Staffing: การจดัการเก่ียวกบับุคลากรในองค์กร ตัง้แต่การจดัอตัราก าลงั การสรรหา 
การจดัต าแหน่ง การพฒันา  

D-Directing: การอ านวยการ ตัง้แต่หน้าที่ในการตดัสินใจ วินิจฉัย สัง่การ ออกค าสัง่ 
ไปจนถึงการมอบหมายภารกิจให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ตลอดจนภาวะการเป็นผู้น า 

Co-Co-ordinating: การประสานงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้การทางานบรรลุ
เป้าหมายด้วยดี รวมไปถึงการประสานงานในแต่ละส่วนให้สอดคล้องกนัด้วย เพื่อให้การท างาน
ส าเร็จอย่างมีประสิทธภาพสงูสดุ 

R-Reporting: การรายงานการปฏิบตัิงานตัง้แต่งานส่วนบุคคลไปจนถึงองค์กร เพื่อให้รู้
ถึงการท างานของฝ่ายต่าง ๆ และควบคมุให้ด าเนินไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้และสามารถ
ตรวจสอบตลอดจนประเมินผลได้ 

B-Budgeting: การบริหารงบประมาณ ตัง้แต่การประเมินงบประมาณ การจดัท าบญัชี 
การตรวจสอบด้านการเงิน ไปจนถึงการน างบประมาณมาใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสดุ 

หลกัการบริหารของชาน คิม (W.Chan Kim) ใช้หลกัการบริหารกลยทุธ์ทะเลสีน า้เงิน 
หรือ Blue Ocean Stategy โดยไม่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการที่มีอยู่เดิม แต่จะเน้นใน
การสร้างความต้องการขึน้มาใหม่หรือที่เรียกว่า Deman Creation ก่อให้เกิดประโยชน์หรือ
คณุค่าทัง้ต่อองค์กรหรือลกูค้า โดยลกูค้าก็จะได้รับคณุค่าที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง ในขณะท่ี
องค์กรก็จะได้ลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จ าเป็น และน าไปสู่การเติบโตขององค์กร มีแนวทางในการ
วิเคราะห์เพื่อหาความต้องการขึน้มาใหม่ 4 แนวทาง ได้แก่  

1. การยกเลิก (Eliminated) ซึ่งแนวความคิดที่ว่าของบางอย่างเราเคยคิดว่าลกูค้า
ต้องการ แต่ความเป็นจริงแล้วอาจไม่มีความต้องการอยู่เลยก็ได้ ให้ลองหาของท่ีลกูค้าต้องการท่ี
แท้จริงด ูซึ่งบางครัง้อาจจะไม่เคยมีอยู่ในตลาดด้วยซ า้ 

2.  การลด (Reduced) การเข้าใจในคณุค่าของสินค้าที่มีแนวความคิดต่างจากระบบ
อตุสหากรรม ซึ่งระบบอตุสาหกรรมจะส่งเสริมให้มีการผลิตให้มาก บางครัง้การผลิตอาจเกิน
ความต้องการของตลาด หรือผลิตเพื่อสร้างความต้องการจนเกิดพอดี ประเมินว่าลกูค้ามีความ
ต้องการมาก แต่อนัที่จริงอาจไม่ต้องการอย่างที่คิด การลดตามแนวคิดแบบอตุสาหกรรมนีอ้าจ
สร้างความพอดีในการบริโภค และไม่สร้างการบริโภคที่มากจนเกินความจ าเป็นด้วย ใน
ขณะเดียวกนัก็ช่วยลดงบประมาณลงได้มาก 

3.  การเพิ่ม (Raised) มีการลดก็ย่อมมีการเพิ่ม ปัจจยับางอย่างอาจจ าเป็นต่อตลาด 
ในส่วนนีห้ากการเพิ่มมีปริมาณท่ีมากก็อาจคิดในรูปแบบอตุสาหกรรมการผลิตได้  
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4.  การสร้าง (Created) ผลิตภณัฑ์บางอย่างอาจยงัไม่เคยมีในตลาด เป็นช่องว่างทาง
อตุสาหกรรม มีความต้องการสงู หรืออาจเป็นการสร้างตลาดใหม่ สร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ และสร้าง
ความต้องการใหม่ๆ ให้เกิดการบริโภค เป็นต้น 

ส าหรับความหมายของการบริหารงานวิจยัมีหลากหลายแตกต่างกนัไป ตามแนวคิด
ของนกัวิจยั นกัวิชาการ และสมาคมเครือข่ายวิจยัท่ีเก่ียวข้อง น าเสนอได้ดงันี ้

วิจารณ์ พานิช (2546: 5) ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิจยัเป็นการประยกุต์ใช้
หลกัการและวิธีการด้านการจดัการ เพื่อดงึศกัยภาพของคนในสงัคมสร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีพึง
ประสงค์    

นิพนธ์ ศขุปรีดี (2549: 15) ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิจยั หมายถึง การบริหาร
จดัการเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพของงานวิจยั  

เฉลิมลาภ ทองอาจ (ออนไลน์) ระบุว่า การบริหาร (management)  หมายถึง  การ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ระบบท่ีด าเนินการอยู่นัน้ สามารถให้ผลอนัเป็นเป้าหมายของระบบ หรือ
บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของระบบนัน้  ด้วยเหตนีุ ้การบริหารการวิจยัจึงหมายถึง การด าเนินการ
ต่างๆ เพื ่อให้การวิจยัสามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ อย่างไรก็ตาม 
ความหมายของการบริหารการวิจยัได้ขยายขอบเขตที่กว้างขึน้ กล่าวคือ หมายรวมถึงการ
ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้มีการผลิตหรือสร้างสรรค์การวิจยั   การวางแผนการวิจยั  การติดตาม

และควบคมุดแูลการวิจยัให้ด าเนินไปตามแผนการเผยแพร่และใช้ผลงานวิจยั ขอบเขตหรือภาระ
งานของการบริหารการวิจยั จึงอาจแบ่งได้ตามระยะหรือขัน้ตอนส าคญัในการวิจยัเป็น    3  ระยะ
ได้แก่  1)  ระยะการบริหารก่อนการวิจยั  2)  ระยะการบริหารระหว่างการวิจยัและ  3)  ระยะการ
บริหารหลงัการวิจยั  ซึ่งในแต่ละระยะฝ่ายสนบัสนุนจะต้องเข้าไปด าเนินการ เพื่อให้การวิจยัผ่าน
อปุสรรคและด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปได้  

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (ออนไลน์)  ได้ก าหนดความหมายของการบริหารการวิจยัไว้
ว่า  การบริหารการวิจยั หมายถึง  การจดัการงานวิจยัให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น  การพิจารณาข้อเสนอการวิจยั การติดตามประเมินผล  การ
ประชุมสมัมนาหรือฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการวิจยั การพฒันาระบบสารสนเทศการวิจยั การ
เผยแพร่ผลงานวิจยัและกิจกรรม  อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กรีนและแลงเลย์ (Green and Langley.   2009:  2) ให้ความหมายว่าการบริหาร
งานวิจยั หมายถึง ภารกิจทางการบริหาร (Administration) และการด าเนินงานทัง้หมดท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัการการวิจยั (Management of Research) ครอบคลมุทัง้ก่อนและหลงัได้รับ
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ทุนสนบัสนุนการวิจยั รวมถึงการตกลงท าสญัญา การจดัการทรัพย์สินทางปัญญา การพฒันา
ธุรกิจ การจดัตัง้บริษัท (Spinout Companies) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology 
Transfer) 

จากความหมายของการบริหารงานวิจยัดงักล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า  การวิจยัเป็น
เคร่ืองมือในการขบัเคลื่อนและชีน้ าภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ใน
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ ในช่วงปี  
2546-2550 ภาครัฐมีการจดัสรรงบประมาณส าหรับการวิจยัและพฒันาเพิ่มขึน้โดยเฉลี่ย 27% 
ต่อปี มีการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการวิจยัและพฒันาเพิ่มจาก 0.93% มาเป็น 1.21% 
ของงบประมาณแผ่นดินทัง้หมด แต่ก็ยงัไม่สงูเพียงพอที่จะยกระดบัการวิจยัและพฒันาของ
ประเทศในภาพรวมของสถานภาพและผลการด าเนินการของระบบวิจยัของประเทศ  เมื่อ
เปรียบเทียบดชันีหลกัของระบบวิจยัของประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เอเชีย 
และสหภาพยโุรป การวิจยัประเด็นต่างๆ ของประเทศไทยไม่สามารถน ามาเชื่อมโยงเป็นภาพ
ใหญ่ได้ชดัเจนบ่งบอกถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการพฒันาระบบวิจยัของประเทศ โดยเฉพาะใน
ด้านการลงทนุในการวิจยัและพฒันา ควบคู่ไปกบัการพฒันาเพิ่มจ านวนนกัวิจยัของประเทศ 
และงบประมาณการวิจยัที่สอดคล้องกนัเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องมียทุธศาสตร์ แผนการวิจยั 
และมีเป้าหมายของการด าเนินการในแต่ละปีที่ชดัเจน พร้อมกบัการก าหนดงบประมาณ
สนบัสนนุอย่างต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้ว่า ประเด็นส าคญัที่จ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนัน้
เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานวิจยัของประเทศเป็นส าคญั ได้แก่ โครงสร้างและการบริหารระบบ
วิจยัของประเทศ การจดัท าแผนวิจยัของประเทศ การลงทนุในการวิจยั บุคลากรวิจยั และกลไก
การบริหารติดตามและประเมินผลการวิจยัของประเทศ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
ตระหนกัถึงประเด็นปัญหาดงักล่าวเป็นอย่างดีจึงก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของ
ชาติเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทัง้ให้สอดคล้องกบั
ระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึ ่งปัจ จ ุบนัใช้เป็นนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการบรูณาการด้านการวิจยัท่ี
สอดคล้องกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ควบคู่กบัการวิจยัเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพฒันาประเทศอย่างสมดลุและยัง่ยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม มีการจดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของการวิจยัที่สอดรับกบัแนวทางการพฒันา
ประเทศ บนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกระจายงบประมาณการวิจยัไปยงั
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หน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ในภมูิภาค และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจยั
ในส่วนกลางและในส่วนภมูิภาค อนัจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจยัและพฒันา การพฒันา
ศนูย์กลางการวิจยัเฉพาะทางและการพฒันาบุคลากรการวิจยัร่วมกนั (ส านกังานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ. 2554: 54) 

หน่วยงานที่ส าคญัต่อมา คือ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ซึ ่งมีหน้าท่ี
โดยตรงในการจดัท านโยบายและแผนทางการอดุมศึกษา ได้จดัท ากรอบแผนอดุมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 โดยมีประเด็นที่ชีใ้ห้เห็นว่าอดุมศกึษาเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของระบบวิจยัแห่งชาติ การบริหารงานวิจยัของรัฐเพื ่อพฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศในภาคอดุมศึกษาท าได้โดยการปรับใช้ระบบการประเมินและจดัสรร
ทรัพยากรวิจยัแบบ Research Assessment Exercise (RAE) ของสหราชอาณาจกัร การใช้
กลไกจดัสรรทนุวิจยัแบบ Competitive Bidding ส่งเสริมศนูย์แห่งความเป็นเลิศในมหาวิทยาลยั 
จดัสรรเงินทนุวิจยัให้เหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัแต่ละกลุ่ม จดัให้มีการท างานร่วมกนัระหว่าง
มหาวิทยาลยั กลุ ่มมหาวิทยาลยั ศนูย์ความเป็นเล ิศ ภาคอตุสาหกรรม ภาคช ุมชนและ
ต่างประเทศ ผลกัดนัระบบวิจยัแห่งชาติท่ีมีองค์กรนโยบาย องค์กรสนบัสนนุการวิจยั และหน่วย
วิจยั และออกแบบระบบความเช่ือมโยงระหว่างอดุมศึกษาและภาคการผลิต  

ส า น กั ง านคณะกร รมกา รกา รอ ดุมศ ึกษาย งั จ ดัท า แผนพฒันากา รศ กึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายการวิจยัและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ 
ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) มียทุธศาสตร์จ านวน 4 ยทุธศาสตร์ ท่ีเรียกว่า “LEGS” STRATEGY 
ยทุธศาสตร์ที่เก่ียวกบัการวิจยั คือ ยทุธศาสตร์ที่  2 พฒันาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพฒันา
ผู้ เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ โดยมีเป้าประสงค์ คือ อาจารย์มีความสามารถ ในการ
ท างานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวตักรรม ได้รับการยกย่องจากสงัคม และมีคณุภาพเป็นท่ี
ยอมรับในระดบันานาชาติ โดยมีกลยทุธ์ส าคญัที่เกี่ยวกบัการวิจยัคือ กลยทุธ์ที่  2.3 พฒันา
คณุภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการท าวิจยั โดยมีตวับ่งชีที้ ่  2.4 คะแนน เฉลี ่ยจาก
งานวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ (ค านวณจากข้อมลูของ สมศ. แต่
ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกบักลุ่มสถาบนั) (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา . ออนไลน์) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัเกี่ยวกบัองค์ประกอบ /รูปแบบ/ระบบการบริหาร
งานวิจยั สามารถสรุปการบริหารงานวิจยัได้เป็น 3 ระดบัใหญ่ๆ แต่ละระดบัมีประเด็นการบริหาร
งานวิจยัดงัต่อไปนี ้(ดวงเดือน ภตูยานนัท์.  2553: 46) 
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1) การบริหารงานวิจยัระดบัต้นน า้ (ต้นทาง) (Downstream Management) ได้แก่  
1.1)  การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมของสถาบนั  
1.2)  การจดัโครงสร้างการบริหารงานวิจยั  
1.3)  การก าหนดนโยบาย ทิศทาง และล าดบัความส าคญัของการวิจยั  
1.4)  การจดัท าแผน/ยทุธศาสตร์ด้านการวิจยั  
1.5)  การก าหนดโจทย์/ประเด็นวิจยั  
1.6)  การพฒันาแผนงาน/ชดุโครงการวิจยั  
1.7)  การตรวจสอบคณุภาพข้อเสนอโครงการวิจยั  
1.8)  การจดัการทนุ/งบประมาณสนบัสนนุการวิจยั  
1.9)  การพฒันานกัวิจยั  
1.10)  การพฒันาสมรรถนะผู้บริหารงานวิจยั และ  
1.11)  การพฒันาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศด้านการวิจยั 

2)  การบริหารงานวิจยัระดบักลางน า้ (กลางทาง) (Midstream Management) ได้แก่  
2.1)  การช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่นกัวิจยั  
2.2)  การสร้างบรรยากาศทางการวิจยั 
2.3)  การสร้างวฒันธรรมวิจยั  
2.4)  การก ากบัดแูลด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณนกัวิจยั  
2.5)  การตดิตามและประเมินผลโครงการวิจยั  
2.6)  การสร้างความร่วมมือด้านการวิจยั/เครือข่ายวิจยั และ  
2.7)  การสร้างแรงจงูใจและสิ่งตอบแทนนกัวิจยั 

3) การบริหารงานวิจยัระดบัปลายน า้ (ปลายทาง) (Upstream Management) ได้แก่  
3.1) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย  เก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย  การน า

ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ และการจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา และ  
3.2) การประเมินผลกระทบของการวิจัย จากระดบัการบริหารงานวิจยัทัง้ 3 ระยะ

ดงักลา่วข้างต้น สามารถน าเสนอแนวปฏิบตัิในการบริหารงานวิจยัได้ดงันี ้
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1) การบริหารงานวิจยัระดบัต้นน า้ (ต้นทาง) 
การบริหารงานวิจยัระดบัต้นน า้ มีแนวปฏิบตัิในการบริหารงานวิจยั ดงันี ้
1.1)  การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมของสถาบนั 

การบริหารงานวิจยัท่ีดีของสถาบนั จะมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัการก าหนด
วิสยัทศัน์ท่ีต้องการเป็นในอนาคต แสดงถึงความมุ่งมัน่ตอ่ทิศทางและจดุยืนของสถาบนัท่ีต้องการ
ให้เกิดขึน้ มีการก าหนดพนัธกิจด้านการวิจยั ท่ีแสดงถึงบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัท่ีต้องด าเนินการ
เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ บนพืน้ฐานความเข้าใจของสมาชิกทกุคนท่ีถกูต้องตรงกนั และการก าหนด
ค่านิยมของสถาบัน ซึ่งแสดงถึงแนวคิด ความเช่ือของสมาชิกทุกคนในหน่วยงาน  และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานวิจยัของสถาบนั (ดวงเดือน ภตูยานนัท์.  2553: 62) 

1.2) การจดัโครงสร้างการบริหารงานวิจยั 
สถาบนัอดุมศกึษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัควรมีหน่วยบริหารงานวิจยัสว่นกลาง

เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานวิจัยในภาพรวมของสถาบัน  โครงสร้างการบริหารงานวิจัยท่ีมี
คณุภาพ อาจประเมินได้จากตวับ่งชี ้คือ มีการจดัตัง้หน่วยงานรับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลยั เช่น 
สถาบนัวิจยัและพฒันา ซึง่ต้องมีความชดัเจนในบทบาทหน้าท่ี มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบงานวิจยั
ของมหาวิทยาลยั เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และมีการก าหนดขอบเขต พันธกิจ และบทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงานและผู้ รับผิดชอบ ท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ นโ ยบาย ทิศทางของมหาวิทยาลยั
และมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรม (ปรัชญา เวสารัชช์.  2546: 16) นอกจากนี ้พิเชษฐ ดรุงคเวโรจน์ (2546: 
73) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยว่า
สามารถท าได้โดย 1) การจดัตัง้สภาหรือคณะกรรมการวิจยัของแต่ละมหาวิทยาลยั 2) การจดัตัง้
ส านกังานพฒันาการวิจยัของมหาวิทยาลยั (University Research Development Office) เพื่อให้
เกิดเอกภาพในการบริหารงานวิจยั โดยมีภารกิจหลกั คือ 2.1) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 2.2) พฒันาธุรกิจและบริษัทลกูเพื่อช่วยผลกัดนังานวิจยัไปสู่อตุสาหกรรม
และการค้า และ 2.3) ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรเร่ิมตัง้แต่การให้ความรู้ การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบริหารจดัการทางการเงินและรายได้จากการจดัการทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

1.3) การก าหนดนโยบาย/ทิศทาง และล าดบัความส าคญัของการวิจยั 
การบริหารงานวิจยัท่ีดี สถาบนัควรก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจยัท่ีชดัเจน 

สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล วิสยัทศัน์ เป้าหมาย และศกัยภาพของสถาบนั รวมทัง้ก าหนด
แนวทางปฏิบตัิให้เกิดผล ควรมีนโยบายสนบัสนนุการท าโครงการวิจยัแบบบรูณาการสหวิทยาการ
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หรือโครงการวิจยัตามยทุธศาสตร์ของรัฐและสถาบนั มีนโยบายการวิจยัเชิงรุกในประเด็นท่ีภาครัฐ/
เอกชนให้ความสนใจ จดัสรรทุนสนบัสนุนงานวิจยั และกระตุ้นให้เกิดการท าวิจยัท่ีสอดคล้องกบั
นโยบายการวิจยัของสถาบนั (ปรัชญา เวสารัชช์.  2546: 64) ส าหรับการจดัล าดบัความส าคญัของ
งานวิจยั ควรประกอบไปด้วยหลกัการท่ีส าคญั 4 ประการ คือ (1) มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้
ผู้ อ่ืนสามารถตรวจสอบกระบวนการและผลการด าเนินงานได้ (2) มีการจดัล าดบัความส าคญัโดย
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้จากงานวิจยัต่อสงัคมโดยรวม (3) มีส่วนร่วมจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
ซึ่งเป็นส่วนส าคญัท่ีจะส่งผลให้เกิดการยอมรับผลงานวิจยัจากทกุภาคส่วน (4) มีการทบทวนการ
ล าดบัความส าคญัอย่างเหมาะสม (จอมขวญั โยธาสมทุร และคณะ.  2552: 1) 

1.4) การจดัท าแผน/ยทุธศาสตร์ด้านการวิจยั 
ระบบการวิจัยท่ีพึงประสงค์  ควรมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี

ครอบคลุมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายของแผน 
(ปรัชญา เวสารัชช์.  2546: 16) โดยการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัของสถาบนัให้
ประสบความส าเร็จอาจใช้แนวทางการจัดท าแผนของ  The Office of Research and External 
Support (ORES) ของ Indiana University-Purdue University Fort Wayne ท่ีน าแผนยทุธศาสตร์
การบริหารงานวิจัยมาใช้เพียง 2 ปี (2002-2003) มีทนุสนบัสนนุการวิจยัเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 40 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีจะน าแผนมาใช้ขัน้ตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ  ORES มี 7 
ขัน้ตอน คือ 1) การเตรียมการ (Foundation) โดยการก าหนดผู้ รับผิดชอบงานต่างๆ ในการบริหาร
งานวิจัย สรุปประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  และตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ประกอบด้วย ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง (Stakeholder) พร้อมก าหนดบทบาทท่ีชัดเจนของ
กรรมการแต่ละคน 2) การก าหนดพนัธกิจ วิสยัทศัน์ และค่านิยมท่ีชดัเจน (Articulating mission, 
vision and values) 3) การคิดเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Thinking) เป็นการสร้างวฒันธรรมการ
คิดเชิงยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากร โดยให้น าข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตมาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จดุอ่อนขององค์การ เพื่อช่วยให้องค์การตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ง่ายมากขึน้ 4) 
การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน (Creating the Action Items) ได้แก่ เป้าประสงค์ยทุธศาสตร์ 
และตัวบ่ง ชี ก้ารด า เนินงาน  (Performance Indicators) 5) การก าหนดตัวบ่ง ชี ห้ลัก  (Key 
Performance Indicators) ซึง่เป็นตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณท่ีใช้วดัความส าเร็จในการบริหารงานวิจยัของ
องค์การ 6) การจดัท าแผนท่ีสมบูรณ์ (Completing the written plan) โดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิจัยท่ีจัดท าขึน้จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณาให้
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขจนเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  และ 7) การน าไปปฏิบตัิ 
(Implementing the process) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะเกิดประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติ  หาก
กระบวนการจัดท าแผนเป็นไปตามแนวทาง  4 ประการ คือ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นกนัอยา่งเปิดเผย แผนมีความชดัเจนและผู้น ามีความตัง้ใจแน่วแน่ในการน าแผนไปปฏิบตัิ มี
การจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ และแผนมีความเป็นพลวตั คือ ต้องมีการทบทวน 
อภิปรายผลการด าเนินงาน ปรับตารางการท างาน เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ตามปัจจยัทาง
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปเพื่อให้แผนมีความเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพการณ์อยูเ่สมอ 

1.5) การก าหนดโจทย์/ประเดน็วิจยั 
หน่วยงานให้ทนุวิจยัมกัเร่ิมกระบวนการจดัการงานวิจยั โดยท าประเด็นปัญหา/

โจทย์วิจยัเพื่อเปิดรับค าขอรับทุนวิจยัให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดเอาไว้ส าหรับการก าหนด
โจทย์/ประเด็นวิจยั อาจท าได้ 3 วิธี คือ 1) การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาโดยเปิดโอกาสให้ผู้
มีสว่นได้สว่นเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้ผลงานวิจยั (Potential Users) เข้ามาอยู่ในกระบวนการตัง้แตต้่น 
ซึ่งท าได้โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและภายนอก  ผู้บริหาร
องค์การ ผู้จดัการงานวิจยั และผู้ ใช้ผลงานวิจยั 2) การก าหนดประเด็นวิจยัตามกรอบความสนใจ
ของผู้ ก าหนดนโยบายหรือผู้ บริหารหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆและ  3) การ
ก าหนดประเด็นวิจยัจากกลุม่คนท างานระดบัปฏิบตัิการเพื่อสนบัสนนุการสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ เช่น 
R2R (จรวยพร ศรีศศลกัษณ์ และตรึงตา พลูผลอ านวย.  2552: 23) 

1.6) การพฒันาแผนงานวิจยั/ชดุโครงการวิจยั 
โครงการวิจัยส่วนใหญ่ในสถาบันอุดมศึกษามักเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวๆ  

(Research project) ซึ่งแต่ละโครงการต่างก็มีวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีแตกต่างกันไป  ไม่มีความ
เช่ือมโยงระหว่างกัน ผลงานวิจัยจึงน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ขณะท่ีนโยบายการวิจัยของชาติ 
สนับสนุนการท าวิจัยแบบแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (Research program) ท่ีประกอบด้วย
โครงการวิจยัจ านวนมาก มีวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลาย แต่มีความเช่ือมโยงไปสู่วตัถปุระสงค์เพียง
หนึง่เดียว ซึง่มีประโยชน์ตอ่การน าไปใช้แก้ปัญหาและพฒันาประเทศได้มากกวา่ 

การพฒันาแผนงานวิจยั/ชดุโครงการวิจยั ท าได้โดย 1) ก าหนดประเด็นท่ีมีล าดบั
ความส าคญัสงู 2) ก าหนดผู้ประสานงานพฒันาชดุโครงการวิจยั 3) ก าหนดกิจกรรมในการพฒันา
ชดุโครงการวิจยั เช่น การก าหนดกรอบแนวคิด การประมวลปัญหา การระดมสมอง การจดัล าดบั
ความส าคญัของหวัข้อวิจยั การประชมุปรึกษาเก่ียวกบัทิศทาง เปา้หมายและความครอบคลมุของ
ชุดโครงการวิจยั และการขออนมุตัิชุดโครงการวิจยั 4) การประกาศให้เสนอเอกสารแนวความคิด
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ของโครงการวิจยัย่อย (Concept Paper) 5) การจดักลุ่มวิจยั และเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัย่อย
ฉบบัสมบรูณ์ 6) การตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจยัย่อยโดยผู้ทรงคณุวฒุิ และ 7) การท าสญัญา
ให้ทนุวิจยัโครงการวิจยัยอ่ย (วิจารณ์ พานิช.  2546: 16) 

1.7) การตรวจสอบคณุภาพข้อเสนอโครงการวิจยั 
การตรวจสอบ/ประเมินคณุภาพข้อเสนอโครงการวิจยั ควรมีขัน้ตอนคือ 1) การ

ตรวจสอบเบือ้งต้นเก่ียวกับความตรงตามลกัษณะของทุนและคุณสมบตัิของผู้ วิจยั  2) การส่งให้
ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบ (Peer Review) เพื่อตดัสินว่าสมควรได้รับทุนหรือไม่ 3) การจดัประชุมให้
หัวหน้าโครงการมาน าเสนอโครงการวิจัยต่อท่ีประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อเป็นโอกาสให้ได้ ชีแ้จง
รายละเอียดของโครงการ รวมถึงอาจน าผู้ ใช้ผลงานวิจัย (Potential Users) เข้ามารับรู้และให้
ความเห็นต่อโครงการวิจยั อนัก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยักบันกัวิจยั นกัวิจยั
กับผู้ทรงคณุวุฒิ และนกัวิจยักับผู้ ใช้ผลงานวิจยั เป็นการเพิ่มความสอดคล้อง (Relevance) ของ
โครงการวิจยั และเตรียมการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป และ 4) การพิจารณาตดัสิน หาก
เป็นโครงการวิจยัท่ีมีความซบัซ้อน มกันิยมใช้ “คณะกรรมการ” ตดัสิน เพื่อความรอบคอบ ยตุิธรรม
และมีความแมน่ย าสงู (วิจารณ์ พานิช.  2546: 16) 

1.8) การจดัการทนุ/งบประมาณสนบัสนนุการวิจยั 
เงินทุนถือเป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับการวิจัย  การพัฒนาระบบสนับสนุน

เก่ียวกบัแหลง่ทนุ/งบประมาณในการวิจยั อาจท าได้โดย 1) การจดัสรรงบประมาณส าหรับอาจารย์
ใหม่ 2) การอ านวยความสะดวกในการวิจัย ลดขัน้ตอนด าเนินการทางเอกสาร ส่งเสริมความ
คล่องตวัด้านระเบียบการใช้จ่ายเงิน 3) การจดัตัง้กองทนุวิจยั 4) การจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญท าหน้าท่ี
แสวงหาทนุวจิยัจากแหลง่ตา่งๆ 5) จดัสรรงบประมาณแก่โครงการวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและประเทศ และ 6) จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุงานวิจยันกัศกึษา
ท่ีสอดคล้องกบันโยบายและจดุเน้นการวิจยัของมหาวิทยาลยั (ปรัชญา เวสารัชช์.  2546: 64) ทัง้นี ้
การจัดสรรทุนท่ีดี ควรใช้ “ระบบคุณธรรม” (Merit System) คือ จัดให้ตามคุณภาพของข้อเสนอ
โครงการวิจยัความสอดคล้องกบันโยบาย ล าดบัความส าคญัของการวิจยั โดยต้องพิจารณาจ านวน
เงินตามความเหมาะสม และจดัสรรให้เพียงพอท่ีจะได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ (วิจารณ์ พานิช.  2546: 
16) 

1.9) การพฒันานกัวิจยั 
การพฒันานกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาอาจท าได้หลายแนวทาง คือ 1) แบ่งการ

พฒันานกัวิจยัเป็นระดบัต่างๆ และจดัท าหลกัสตูรพฒันานกัวิจยั 2) ส่งเสริมสนบัสนนุให้อาจารย์
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ท าวิจัยอย่างสม ่าเสมอ และน างานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  3) พัฒนาระบบการพัฒนา
นกัวิจยัรุ่นใหม่ โดยจดันกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์ให้เป็นพี่เลีย้งในการวิจยั 4) สนบัสนนุให้นกัศกึษา
ท าวิจยัในโครงการวิจยัของอาจารย์ 5) ท าแผนกลยุทธ์สร้างนกัวิจยัระดบักลางและระดบัอาวุโส  
6) สร้างระบบการสรรหาและให้แรงจงูใจแก่นกัวิจยัอาวโุส 7) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างสาขาวิชา หรือจดัโครงการแลกเปลี่ยนนกัวิจยัระหว่างหน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอก
สถาบัน 8) ก าหนดจรรยาบรรณในการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน  และ 9) พัฒนาคณาจารย์และ
ผู้บริหารในเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อการวิจัย เช่น การท าแผนท่ีวิจัย การก าหนดโจทย์วิจัย การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจยั การแสวงหาทนุวิจยั และการสร้างวฒันธรรมวิจยั เป็นต้น (ปรัชญา เวสารัชช์.  
2546: 64) 

1.10) การพฒันาสมรรถนะผู้บริหารงานวิจยั 
ภารกิจของผู้ บริหารงานวิจัย /ผู้ จัดการงานวิจัยของหน่วยงานให้ทุนและ

สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ โดยทั่วไปมีขอบเขตความรับผิดชอบ คือ 1) สร้างความชดัเจนเก่ียวกับ
ภาพรวมของระบบการวิจยัของประเทศ 2) ท าความเข้าใจเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของประเด็น
วิจัย 3) เปิดโอกาสให้นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย  4) จัด
กระบวนการท่ีน าไปสู่การพฒันาชุดโครงการวิจยั 5) เสาะหานกัวิจยัท่ีมีความสามารถสงูมาร่วม
ท างานวิจัย 6) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและความผูกพันต่อโครงการวิจัยร่วมกัน  7) 
เสาะหาและเช่ือมโยงผู้ใช้ผลงานวิจยัท่ีมีความรู้และศกัยภาพสงูเข้าร่วมประชมุกบันกัวิจยั เพื่อบอก
ความต้องการและการต่อยอดพฒันาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  8) จดัเง่ือนไขและแรงจงูใจใน
การให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัเพื่อให้เกิดการท างานวิจยัส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดและได้ผลงานท่ีมี
คณุภาพสงู 9) จดักระบวนการช่วยเหลือนกัวิจยัเพื่อให้งานวิจยัส าเร็จลลุ่วงด้วยดี  10) จดัให้มีการ
น าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสาธารณะ  และ 11) จัดกิจกรรมเพื่อให้
สาธารณชนเห็นคณุค่าของงานวิจยัและการเป็นนกัวิจยัว่าก่อประโยชน์ระยะยาวแก่สงัคม  คุ้มค่า
แก่การลงทนุ จากภารกิจผู้บริหารงานวิจยัดงักลา่ว จึงควรให้ความส าคญักบัการพฒันาสมรรถนะ
ผู้บริหารงานวิจัย ให้มีสมรรถนะต่อไปนี  ้คือ 1) มีความสามารถในการระบุและประเมินกิจกรรม
ต่างๆ ในกระบวนการวิจยั และให้ค าปรึกษาด้านการวิจยัได้อย่างเหมาะสม 2)สามารถสร้างความ
ร่วมมือ/เครือข่ายกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ 3) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และเสริมสร้าง
พลงัอ านาจทีมเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 4) มีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลูสารสนเทศระหว่างกันได้  5) เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลและความแตกต่างของหน่วยงาน 6) มีความสามารถในการคาดการณ์และประเมิน
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ความต้องการความช่วยเหลือของกลุ่มต่างๆได้  7) รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 8) มีทักษะการ
เจรจาต่อรองให้ได้รับการสนบัสนนุด้านการวิจยั 9) มีความสามารถในการระดมทรัพยากรและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุได้ 10) รู้จักวิธีการท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่สิ่งต่างๆ  ไปยงัผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม  11) สามารถวิเคราะห์ความสนใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 12) มี
ความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการวิจยั 13) มีทกัษะพืน้ฐานด้านการวางแผน 
การตดัสินใจ การฝึกอบรม และการประเมิน 14) มีความสามารถในการระดมทีมสหสาขาวิชา
ระหว่างสถาบนัและระหว่างหน่วยงาน 15) มีความสามารถด้านการจัดการความรู้ และ 16) มี
ความสามารถในการบริหารฐานข้อมลู/สารสนเทศเพื่อการวิจยั (วิจารณ์ พานิช.  2546: 17) 

1.11) การพฒันาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศด้านการวิจยั 
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

บริหารงานวิจัยในหน่วยงานทุกระดบั และภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะความเช่ือมโยงของ
ข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง จะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการใช้
งบประมาณเพื่อการวิจยัให้เป็นไปอย่างคุ้ มค่าตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของ
ชาต ิ

2) การบริหารงานวิจยัระดบักลางน า้ (กลางทาง)  
การบริหารงานวิจยัระดบักลางน า้ มีแนวปฏิบตัิในการบริหารงานวิจยั ดงันี ้
2.1) การช่วยเหลือ/อ านวยความสะดวกแก่นกัวิจยั 

สถาบนัอดุมศึกษาสามารถให้การช่วยเหลือนกัวิจยัใหม่ได้ โดยการสนบัสนนุให้
ฝึกท าวิจยักบัหวัหน้าโครงการท่ีมีความสามารถสงู การหาพี่เลีย้งนกัวิจยั (Mentor) การจดักิจกรรม
สร้างบรรยากาศทางการวิจัยในหน่วยงาน  ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ส่วนผู้ ได้รับทุนภายนอกผู้บริหารสถาบนัก็ควรให้การช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ 1) การจดัการด้านการเงินและพสัดุ โดยจดัหาผู้ รับผิดชอบช่วยดแูลการเบิก-จ่ายและ
ท าบญัชี เพื่อลดภาระของหวัหน้าโครงการ 2) การจดัสถานท่ีท าวิจยัให้ทัง้ในและนอกเวลาราชการ 
3) การอ านวยความสะดวกในการใช้เคร่ืองมือต่างๆ  เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองพิมพ์และเจ้าหน้าท่ีพิมพ์ และ 4) การจัดผู้ช่วยวิจัยให้กรณีจ าเป็นและอาจให้ค่าตอบแทน
จากเงินโครงการวิจยั เพื่อช่วยให้งานวิจยัด าเนินไปอย่างราบร่ืน (วิจารณ์ พานิช.  2546: 17) 

2.2) การสร้างบรรยากาศทางการวิจยั 
สภาพแวดล้อมด้านตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจดัการหรือการปกครอง

ในหน่วยงาน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการวิจยัหรือไม่ หรือท าให้เกิดการวิจยัท่ีดีได้หรือไม่ 
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บทบาทของผู้บงัคบับญัชาเป็นได้ทัง้เคร่ืองกระตุ้นหรือเคร่ืองหักห้ามความตัง้ใจจะท าวิจัยของ
ผู้วิจยัใต้บงัคบับญัชา การพิจารณาความดีความชอบและการให้รางวลั ตลอดจนความยตุิธรรมใน
การพิจารณา มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนการวิจัย  รวมถึงระบบงานตลอดจนกฎ ระเบียบ
ต่างๆ เป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางและค่านิยมในองค์การ หากไม่ให้ความส าคญัต่อการวิจยั ไม่เน้น
คุณภาพหรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ก็จะได้งานวิจัยด้อยคุณภาพหรือขาดความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานก็มีส่วนส าคัญ  หากมีความเฉ่ือยชาและไม่อุทิศตนต่องาน
วิชาการ มีส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยากาศท่ีไม่เอือ้ต่อการวิจยั ดงันัน้ การสร้างบรรยากาศ
ทางการวิจยัจึงควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ท าให้เกิดความคล่องตวัและสะดวกในการวิจยั  เช่น ให้
สามารถใช้ห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ในการวิจัยได้อย่างเต็มท่ี สิ่งส าคญัท่ีสุด คือ 
การสร้างความเป็น “ประชาคมวิจยั” ขึน้ภายในหน่วยงาน/สถาบนั โดยการจดัให้มีการพบปะเพื่อ
ร่วมมือกนัในด้านการวิจยั ร่วมมือกนัตัง้เปา้หมายก าหนดแผนงาน ร่วมรับรู้ความก้าวหน้าของงาน 
ช่วยกันเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหา และร่วมกันยินดีเม่ืองานก้าวหน้าหรือ
ประสบความส าเร็จ (วิจารณ์ พานิช.  2546: 17) 

2.3) การสร้างวฒันธรรมวิจยั 
วฒันธรรมวิจยัเป็นสิ่งท่ีสะท้อนความเช่ือ ค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรมการ

วิจยัของบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาสามารถสร้าง/พฒันาวฒันธรรมวิจยั
ให้เกิดขึน้ในสถาบนัได้โดยใช้กลยทุธ์จากการศกึษาวิจยั 4 กลยทุธ์ ดงันี ้คือ 1) กลยทุธ์ด้านนโยบาย
การวิจยั ได้แก่ ส่งเสริมค่านิยมและทศันคติในการท าวิจยัของอาจารย์ พฒันาอาจารย์ นกัวิจยัรุ่น
ใหม่ พัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นกระบวนการในการสร้างนักวิจัยและ
งานวิจัย สนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัยให้เข้มแข็ง  และพัฒนาระบบประเมินภาระงานและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 2) กลยุทธ์ด้านการบริหารงานวิจัย ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ผลกัดนัสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชา ระดมพลงัและทรัพยากรเพื่อการวิจยัเฉพาะเร่ือง การบริหาร
จดัการปลายทาง เสริมสร้างประชาคมวิจยัเฉพาะด้านในระดบัสากล และพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) กลยทุธ์ด้านการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือการวิจยั ได้แก่ พฒันาระบบการจดัสรรทนุวิจยั
ส่งเสริมกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพและระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุการ
วิจยัและ 4) กลยุทธ์ด้านผลงานวิจยั ได้แก่ ส่งเสริมการรักษาคณุภาพและมาตรฐานผลงานวิจัย 
สนับสนุนการน าผลงานวิจัยของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ส่งเสริมการประเมินผล
งานวิจยั สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในกลุ่มนกัวิจยัและนกัวิชาการ กลุ่มปฏิบตัิงานเฉพาะ
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เร่ือง และกลุม่ประชาชนทัว่ไป รวมถึงการพฒันาสื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั (พงษ์พชัรินทร์ พธุวฒันะ.  
2545: 13) 

2.4) การก ากบัดแูลด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณนกัวิจยั 
ผลการวิจัยของสถาบันมีความส าคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน  สังคม และ

ประเทศ การจะให้ได้งานวิจยัท่ีดีมีคณุภาพ น าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้ตรงประเดน็ จ าเป็นท่ีผู้วิจยัต้อง
มีคุณธรรมหรือจรรยาบรรณนกัวิจยัท่ีดี 9 ประการ คือ 1) ซื่อสตัย์และมีคณุธรรมทางวิชาการ 2) 
ตระหนกัถึงพนัธกรณีตอ่แหลง่ทนุวจิยัและหน่วยงานต้นสงักดั 3) มีพืน้ฐานความรู้ในสาขาท่ีท าวจิยั 
4) รับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศกึษา 5) เคารพศกัดิ์ศรีและความเป็นมนษุย์ 6) ปราศจากความล าเอียงทาง
วิชาการ 7) น าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 8) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการ และ 9) 
รับผิดชอบตอ่สงัคม  และในสว่นของผู้บริหารงานวิจยัก็ควรยดึถือจรรยาบรรณท่ีส าคญั 2 ประการ 
คือ จรรยาบรรณต่อนกัวิจยักับจรรยาบรรณต่อองค์การให้ทุนสนบัสนุนการวิจยั  จรรยาบรรณต่อ
นกัวิจยั ได้แก่ การไม่มีผลประโยชน์ขดัแย้ง (Conflict of Interest) ความเท่ียงธรรม และการรักษา
ความลบั ส่วนจรรยาบรรณต่อองค์การให้ทนุสนบัสนนุการวิจยั เป็นเร่ืองของความจงรักภกัดี และ
การรักษาความลบั ทัง้นี ้สถาบนัอดุมศกึษาต้องก ากบัดแูลด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณนกัวิจยัและ
ผู้บริหารงานวิจยัท่ีดีด้วย โดยเฉพาะการก าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ของ
สถาบนัท่ีออกระเบียบปฏิบตัิด้านจริยธรรม ช่วยประเมินข้อเสนอโครงการวิจยัด้านจริยธรรมก่อน
การด าเนินการวิจยั รวมถึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าเก่ียวกบัจริยธรรม/จรรยาบรรณให้กบับคุลากร
ของสถาบนั (ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.  2554: 18) 

2.5) การตดิตามและประเมินผลโครงการวิจยั 
การติดตามโครงการวิจัย เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยในการติดตามงานช่วยลด

ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในการท าวิจยั เป็นการสร้างหลกัประกนัว่าจะมีการน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ได้อยา่งแท้จริง และท าให้มีความมัน่ใจวา่โครงการสามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบตัิการ โดยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางวิชาการและปัญหาการด าเนินโครงการได้ใน
เวลาท่ีเหมาะสม การก ากับติดตามงานท่ีดีจึงต้องอาศยัการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ชดัเจน ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (จรวยพร ศรีศศลกัษณ์ และตรึงตา พลูผล
อ านวย.  2552: 63) และควรใช้ทัง้มาตรการเชิงบวกและเชิงลบควบคูก่นัไป มาตรการเชิงบวก เช่น 
สนบัสนนุให้นกัวิจยัผู้ รับผิดชอบโครงการท่ีด าเนินการส าเร็จเป็นแบบอย่างได้มีโอกาสเสนอผลงาน
ต่อสาธารณชนและมาตรการเชิงลบ  เช่น ไม่โอนเงินสนับสนุนงวดต่อไปให้โครงการวิจัยท่ี
ด าเนินการล่าช้า หรือด าเนินการไม่มีคณุภาพโดยไม่มีเหตุอนัควร เป็นต้น (วิจารณ์ พานิช.  2546: 
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17) ในส่วนของการประเมินโครงการวิจยัสามารถท าได้ทัง้ในระหว่างการด าเนินโครงการและเม่ือ
สิน้สดุโครงการ การประเมินระหว่างการด าเนินงาน เป็นการประเมินความสามารถในการบริหาร
จัดการโครงการและความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร  รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงาน อาจท าได้โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารแผนเพื่อชีแ้นะทิศทางของ
แผนงานโครงการวิจยั สนบัสนุน ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการบริหารให้เป็นไปในแนวทางท่ี
ถกูต้องและโปร่งใส รวมทัง้ให้ความเห็นชอบตอ่รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน 
และการประเมินเม่ือสิน้สดุโครงการ เป็นการประเมินผลส าเร็จของงาน ความคุ้มค่าในการลงทุน
และศักยภาพการน าไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ตลอดจนการให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (จรวยพร ศรีศศลกัษณ์ และตรึงตา พลูผลอ านวย.  2552: 63) 

2.6) การสร้างความร่วมมือด้านการวิจยั/เครือข่ายวิจยั 
สถาบนัอดุมศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะบริหารงานวิจยัในรูปแบบเครือข่าย  

(Network Research) มากขึน้เน่ืองจากสถาบนัแต่ละแห่งมีศกัยภาพด้านการเรียนการสอน  การ
วิจัย และความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีต่างกัน บางครัง้จ าเป็นต้องใช้ศกัยภาพ/ความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางของนกัวิจัยจากสถาบนัอ่ืนเพื่อช่วยให้งานวิจยัสมบูรณ์  จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความ
ร่วมมือ/สร้างเครือข่ายวิจัยกับต่างสถาบันเครือข่ายวิจัยท่ีจัดตัง้ขึน้ในคณะ /มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานเทียบเท่า โดยทัว่ไป แบ่งเป็น เครือข่ายวิจยัภายในสถาบนั และเครือข่ายวิจยัภายนอก
สถาบนั เครือข่ายวิจัยภายในสถาบนั มี 2 ลกัษณะ คือ เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Network) กบัเครือข่ายแบบเป็นทางการ (Formal Network) เช่น หน่วยวิจยั/กลุ่มวิจยั (Research 
Unit) สถานวิจัย  (Research Center) สถานวิจัยเฉพาะทาง /ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Center of Excellence) ส่วนเครือข่ายวิจัยภายนอกสถาบัน มีทัง้เครือข่ายวิจัยในประเทศ กับ
เครือข่ายวิจัยกับต่างประเทศ เครือข่ายวิจัยในประเทศ ได้แก่ 1) เครือข่ายระหว่างนักวิจัยกับ
นกัวิจยัท่ีอยู่ต่างสถาบนัอดุมศึกษาท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ส่วนตวั  มีความร่วมมือกนัแบบไม่เป็น
ทางการ 2) เครือข่ายระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งมีทัง้เครือข่ายแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และ 3) เครือข่ายจัดตัง้โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ท่ีมี 2 รูปแบบ คือ 
เครือข่ายจัดตัง้ตามพืน้ท่ี (Area Network Research) และเครือข่ายท่ีจัดตัง้ตามสาขาวิชาการ 
(Disciplinary Network Research) (ศิโรจน์ ผลพนัธิน.  2547: 23) การประเมินความส าเร็จของ
ระบบบริหารงานวิจยัด้านการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัภายนอกนัน้ อาจพิจารณาได้จาก 5 ตวับง่ชี ้คือ 
1) มีข้อตกลงความร่วมมือกบัผู้ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ 2) มีการแลกเปลี่ยนนกัวิชาการ
ด้านวิจยัระหว่างสถาบนั 3) นกัวิจยัของสถาบนัร่วมท าวิจยักับองค์การภาครัฐและเอกชน ทัง้ใน
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และตา่งประเทศ 4) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยัภายในประเทศและระหวา่งประเทศ และ 
5) มีโครงการวิจยัร่วมระหวา่งบคุลากรตา่งหน่วยงาน (ปรัชญา เวสารัชช์.  2546: 35) 

2.7) การสร้างแรงจงูใจและสิ่งตอบแทนนกัวิจยั 
แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหนึ่งของระบบวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา   

การผลิตผลงานวิจยัท่ีดีได้ขึน้อยู่กบัแรงจงูใจสว่นตวัของนกัวิจยั กลา่วคือ นกัวิจยัต้องมีทศันคตท่ีิดี
ต่อการท างานวิจยั มีความสขุในการท าวิจยั ในส่วนของสถาบนัเองก็ต้องมีการเสริมแรงจงูใจอ่ืนๆ 
ทัง้รางวัลท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เช่น การยอมรับ การช่ืนชม การยกย่องผู้ มีผลงานวิจัย
ดีเดน่ หรือการช่วยแก้ปัญหา/อ านวยความสะดวกให้งานวิจยัด าเนินไปอยา่งราบร่ืน เป็นต้น เพื่อจะ
ช่วยเป็นก าลงัใจและสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัวิจยัอยากท างานวิจยัต่อไป  นอกจากนี ้แนวปฏิบตัิ
ในการสร้างแรงจูงใจ อาจท าได้โดย 1) จดัให้มีระบบแบ่งเบาภาระงานสอนเพื่อให้มีเวลาท างาน
วิจยั เช่น มีทนุผู้ช่วยสอน มีระบบผู้ช่วยวิจยั หรือเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ลาไปท าวิจยั 2) ก าหนด
ภาระงานวิจัยของอาจารย์ให้ชัดเจน 3) พิจารณาความดีความชอบแก่ผู้ มีผลงานวิจัยดีเด่น  4) 
จัดระบบค่าตอบแทนนักวิจัย 5) ลดขัน้ตอนการบริหารงานวิจัยท่ียุ่งยากให้น้อยลง  6) ก าหนด
เง่ือนไขการจ้างและค่าตอบแทนท่ีสมัพนัธ์กับศกัยภาพวิจยัของอาจารย์  7) ก าหนดให้การเป็นท่ี
ปรึกษานักศึกษาบณัฑิตศึกษาเป็นภาระงานวิจัยของอาจารย์ และ 8) ก าหนดความก้าวหน้าให้
อาจารย์ท่ีมีผลงานวิจยั โดยเฉพาะการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ (ปรัชญา เวสารัชช์.  2546: 35) 

3) การบริหารงานวิจยัระดบัปลายน า้ (ปลายทาง) มีแนวปฏิบตัิในการบริหารงานวิจยั 
ดงันี ้

3.1) การจดัการความรู้ด้านการวิจยั 
3.1.1) การเผยแพร่ผลงานวิจยั 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจท าได้โดย 1) การจัดให้มีพี่เลีย้งหรือผู้ ช่วย
นกัวิจยัในการจดัเตรียมบทความวิจยัเพื่อน าเสนอในที่ประชมุวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การ
ช่วยเหลือด้านการตรวจสอบภาษาองักฤษของบทความวิจยั 3) การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อเข้า
ร่วมประชมุเสนอผลงานวิจยั 4) การจ่ายคา่ตอบแทนผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่และ 
5) การจ่ายค่าตีพิมพ์วารสาร เป็นต้น นอกจากนี  ้ควรวางแนวทาง ขัน้ตอน หลักเกณฑ์ และ
รับผิดชอบในการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจยัให้เหมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมาย และน าองค์ความรู้ท่ีได้เผยแพร่สูส่าธารณชนผ่านสื่อตา่งๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก
รวมถึงสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา .  2559: 
ออนไลน์) ทัง้นี ้ในการเผยแพร่ผลงานวิจยัแก่ประชาชน สถาบนัอดุมศกึษาควรมีระเบียบปฏิบตัิให้
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จดัท าบทความต้นฉบบัภาคประชาชนส าหรับการวิจยัแตล่ะเร่ือง มีหน่วยงานกลางประสานให้เกิด
การจดัท าสื่อรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม มีงบประมาณสนบัสนนุการจดัท าสื่อและเผยแพร่
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และมีการประเมินผลการด าเนินงานและกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้
สูป่ระชาชน (ปิยทศัน์ ทศันาวิวฒัน์ และคณะ.  2550: 15) 

3.1.2) การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
สถาบนัอดุมศึกษาควรมีการน าผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี

การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน  ซึง่ด าเนินการได้โดย 1) ก าหนด
ขัน้ตอน วิธีการ และผู้ รับผิดชอบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่องค์กรท่ีมีศักยภาพในการน า
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 2) แสวงหาความต้องการรับบริการด้านการวิจยัจากภาครัฐและเอกชน 
ทัง้ภาคอตุสาหกรรมและบริการ และประสานงานกบัผู้วิจยั และ 3) ประสานงานหรือส่งเสริมการ
น าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2559: 
ออนไลน์) 

3.1.3) การจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา 
ผลงานวิจัยแต่ละชิน้สามารถก่อให้ เ กิดทรัพย์สินทางปัญญาได้

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัท่ีดี  จะต้องมีกลไกสนบัสนนุ
การจดสิทธิบตัร การซือ้ขายทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรือนวตักรรม
แก่นกัวิจยั โดยอาจวางแนวทาง ขัน้ตอน และผู้ รับผิดชอบในการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น 
1) การให้ความรู้และค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2) ช่วยร่างค าขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบตัรต่อหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาทัง้ในและต่างประเทศ  3) ประสานเร่ืองการใช้
สิทธ์ิในสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น (ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา.  2559: ออนไลน์) 

3.2) การประเมินผลกระทบของการวิจยั 
สิ่งส าคญัยิ่งในการบริหารงานวิจยัท่ีดี คือ ความคุ้มค่าต่อการลงทนุวิจยั 

ดังนัน้ การประเมินผลลัพธ์อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ  สถาบันอุดมศึกษาควรมีการประเมินผล
กระทบของการวิจยัในทกุๆ ด้านด้วย ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
วิจยั การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัวิจยั การสร้างนกัวิจยัท่ีมีคณุภาพ การสร้างความเข้มแข็ง
และคณุภาพของอดุมศกึษา การสร้างความสามารถในการพึง่ตนเองของสถาบนั การลดการพึง่พา
เทคโนโลยี หรือการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เป็นต้น (วิจารณ์ พานิช.  2546: 
18) ซึ่งแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบของการวิจยัในประเด็นการให้คณุค่าต่อสงัคม โดย
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แบ่งคณุค่าต่อสงัคมได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) คณุค่าด้านผลิตภณัฑ์ (Material) เก่ียวกบั สินค้า
และบริการท่ีพร้อมต่อสงัคม 2) คณุค่าด้านมนษุย์ (Human) เก่ียวกบัสขุภาพกาย สขุภาพจิต และ
ประสบการณ์ชีวิตน่าพึงพอใจ  3) คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม  (Environment) เ ก่ียวกับ  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพทางอากาศ พืน้ดิน น า้ และทะเล เป็นต้น 4) คุณค่าด้านสงัคม 
(Social) เก่ียวกบัความผกูพนัต่อสงัคม ความปลอดภยัจากอาชญากรรม และการแสดงสิทธิของ
ประชาชนในกระบวนการทางการเมือง เป็นต้น (The Allen Consulting Group.  Online) 

จากการให้ความหมายข้างต้นผู้วิจยัสรุปได้ว่า  การบริหารงานวิจยั หมายถึง การ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการพฒันางานวิจยัตามแนวปฏิบตัิ 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัต้นน า้ กลางน า้ 
และปลายน า้ เพื่อให้การวิจยัมีความก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมายสามารถเพิ่มปริมาณและ
คณุภาพของงานวิจยัตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

แนวปฏิบตัิในระดบัต้นน า้ ได้แก่ การก าหนดวิสยัทศัน์ มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
บริหารงานวิจยั มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจยัภายใต้ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยั
ที่ชดัเจน ก าหนดประเด็นวิจยั สนบัสนุนการวิจยัแบบชุดโครงการ ประเมินคณุภาพข้อเสนอ
โครงการวิจยั พฒันาระบบสนบัสนุนด้านงบประมาณ พฒันานกัวิจยัในระดบัต่าง ๆ ให้
ความส าคญักบัการพฒันาสมรรถนะผู้บริหารและมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั    

แนวปฏิบตัิในการบริหารงานวิจยัระดบักลางน า้ ได้แก่ การอ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือนกัวิจยั สร้างบรรยากาศทางการวิจยั สร้างวฒันธรรมการวิจยั ก ากบัดแูลคณุธรรมหรือ
จรรยาบรรณนกัวิจยัที่ดี ติดตามและผลประเมินผลโครงการวิจยัภายใต้การประเมินงานที่มี
ประสิทธิภาพและชดัเจน แสวงหาความร่วมมือ/สร้างเครือข่ายวิจยักบัต่างสถาบนัเครือข่ายวิจยั 
สร้างแรงจูงใจและสิ่งตอบแทนนกัวิจยั  

แนวปฏิบตัิการบริหารงานวิจยัระดบัปลายน า้ ได้แก่ การจดัการความรู้ด้านการวิจยั 
ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจยั การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ การจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 
การประเมินผลกระทบของการวิจยัในด้านความคุ้มค่าต่อการลงทุนวิจยั  

 
เกณฑ์การประเมินงานวิจัย 
ในหวัข้อนีผู้้ วิจยัรวบรวมเกณฑ์ประเมินงานวิจยัจากหน่วยงานส าคญั ได้แก่ ส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.)  ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา (สกอ.) น าเสนอได้ดงันี ้
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1. เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกสถาบนัของส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)   

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2551: ออนไลน์) ได้
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ในการประเมินรอบสาม ไว้ในมาตรฐาน
ที ่ 2 มาตรฐานด้านงานว ิจ ยัและงานสร้างสรรค ์ ประกอบไปด้วย  7 ตวับ ่ง ชี  ้ส าหร ับ
สถาบนัการศึกษาท่ีมิได้มุ่งเน้นการวิจยัให้ใช้ 5 ตวับ่งชี ้ได้แก่  

ตวับ่งชี ้2.1 ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือน าไปใช้
ประโยชน์ ทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

ตวับ่งชี ้2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า  

ตวับ่งชี ้2.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนัต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ตวับ่งชี ้2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบนัต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ตวับ่งชี ้2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทนุท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ส าหรับเกณฑ์การประเมินรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ของส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดบัอดุมศึกษามีกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพ
ภายนอก 2 ประเภท ค ือ เกณฑ์การประเม ินคณุภาพมาตรฐานขัน้พื น้ฐาน (Common 
Standards) และเกณฑ์ประเมินคณุภาพระดบัท้าทาย (Challenging) (ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา.  ออนไลน์) สามารถน าเสนอได้ดงันี  ้

เกณฑ์ที ่ 1 การประเมินคณุภาพมาตรฐานขัน้พื น้ฐานด้านการว ิจยั  (Common 
Standards)ประเมินจากผลการพฒันางานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานวิจยัเชิงประยกุต์และ
นวตักรรมเพื่อรองรับการพฒันาประเทศไทยในอนาคต สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นไปตาม
ทิศทางท่ีก าหนด มีระบบกลไกการด าเนินงานตามบริบทและความเช่ียวชาญของสถานศกึษาท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย
บูรณาการเข้ากบัการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์และพฒันานวตักรรมสามารถสร้างผลกระทบ
ให้แก่ประเทศได้ มีองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ดงันี  ้
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1) คณุภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  ได้แก่ การด าเนินงานของสถานศกึษา
ระดบัอดุมศึกษาในการพฒันาผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที ่สอดคล้องกบับริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพฒันาประเทศ รวมถึงผลงานวิจยั/ผลงานสร้างสรรค์มีการอ้างอิง
จากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) และหรือได้รับรางวลัทุนวิจยัจากหน่วยงาน
ภายนอกระดบัชาติ/นานาชาติ  โดยพิจารณาจาก (1) สดัส่วนผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรค์
ที่มีความ สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์ การพฒันาประเทศ  (2) สดัส่วน
ผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการอ้างอิง จากวารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation)  
(3) สดัส่วนผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวลั หรือทนุวิจยัจากหน่วยงานภายนอก
ใน ระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

2) คณุภาพงานวิจยัเชิงประยกุต์และการพฒันานวตักรรม ได้แก่ การด าเนินงานของ
สถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาในการพฒันางานวิจยัเชิงประยกุต์และการพฒันานวตักรรมท่ี
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นนัน้
ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ มีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลมุถึง
ผลงานวิจยัเชิงประยกุต์และการพฒันานวตักรรมสามารถน ามาประยกุต์ใช้หรือได้ทนัวิจยัพฒันา
ต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาจาก (1) สดัส่วนผลงานวิจยัเชิงประยกุต์และการ
พฒันานวตักรรมท่ีมีความสอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ที่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ  (2) สดัส่วนผลงานวิจยัเชิงประยกุต์และ
การพฒันานวตักรรม  จนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   (3) สดัส่วน
ผลงานวิจยัเชิงประยกุต์และการพฒันานวตักรรมที่สามารถน ามาประยกุต์ใช้ หรือได้ทุนวิจยั
พฒันาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก 

เกณฑ์ที่ 2  การประเมินคณุภาพระดบัท้าทาย (Challenging Standards) เป็นการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมการยกระดบัคณุภาพของสถานศึกษาสู่สากล มีมาตรฐานการด าเนินงาน
ระดบัท้าทาย 3 ระดบั (C1-C3) ดงันี ้  

 C1 (National/ Local Class) ได้แก่ การที่สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ 
เป็นพลงัขบัเคลื่อนประเทศ มุ่งเน้นผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงการ
ใช้เครือข่ายการเป็นมหาวิทยาลยัพี่เลีย้งในการวิจยัและพฒันาเพื่อให้เกิดความรู้และนวตักรรม
ใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัท้องถิ่น และระดบัชาติ เช่น ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) โดยประเมินจาก (1) สถานศึกษามีนวตักรรมท่ีจดสิทธิบตัร หรืองานวิจยัท่ีน าไป
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ประยกุต์ในภาคอตุสาหกรรมตามนโยบายชาติ 2) สถานศึกษาสามารถยกระดบัสถาบนั
เครือข่ายให้มีคณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ 

C2 (International /Regional Class) ได้แก่ การท่ีสถานศึกษามีหลกัสตูรการเรียนการ
สอนและการให้บริการการศึกษา ท่ีตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพืน้ท่ี ระดบันานาชาติ 
และระดบั ภมูิภาค เช่น กลุ่มอาซียน อาทิ การศึกษาข้ามพรมแดน (Cross border Education) 
การเคลื่อนย้ายผู้ เรียน (Student Mobility) การจดัการศกึษาที่ตอบสนองต่อความหลากหลาย 
(Multicultural Education) รวมถึงการมีงานท าในกลุ่มภมูิภาคอาเซียน โดยประเมินจาก (1) 
สดัส ่วนชาวต ่างชาต ิ ได้แก ่ อาจารย์ต ่างชาต ิ( International Faculty) นกัศ ึกษาต ่างชาติ 
(International Students) นกัศ ึกษาแลกเปลี ่ยนต่างชาติ (Exchange Students – Inbound) 
นกัศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ (Exchange Students – Outbound) ตอบสนองความต้องการของ
บริบทเชิงพืน้ท่ี (ภูมิภาค อาเซียน) (2) การให้บริการการศึกษาศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
อาจารย์ต่างชาติ (International Faculty) นกัศึกษาต่างชาติ (International Students) นกัศกึษา
แลกเปลี่ยนต่างชาติ (Exchange Students – Inbound) นกัศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
(Exchange Students – Outbound) หรือการเป็นศนูย์กลางของข้อมลู หรือการบริการวิชาการ
ตามความเช่ียวชาญของสถาบนั 

C3 (World Class) สถานศึกษามีผลการจดัอนัดบัสถานศึกษาระดบัโลกอยู่ในอนัดบั 
250อนัดบัแรก ของการจดัอนัดบัสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาในระดบันานาชาติ หรือมีบุคลากร
ประจ า ในสถานศกึษาท่ีมีช่ือเสียงทางวิชาการระดบัโลก โดยประเมินจากผลการพฒันาการเรียน
การสอนด้วยการวิจยัและนวตักรรมท่ีส่งผลเชิงบวกต่อสถานศึกษาท าให้มีช่ือเสียงระดบัโลก โดย
พิจารณาจากผลการจดัอนัดบัสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา ในระดบันานาชาติหรือรางวลั 
Nobel Prize เป็นต้น 

2. เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถาบนัอดุมศึกษาของส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านงานวิจยัไว้ในองค์ประกอบ
ที่ 4: การวิจยั ประกอบไปด้วย 5 ตวับ่งชีส้ าหรับสถาบนัการศึกษาที่มิได้มุ่งเน้นการวิจยัให้ใช้ 4 
ตวับ่งชี ้ได้แก่ 

ตวับ่งชีที้่ 4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ มีเกณฑ์มาตรฐาน คือ (1) มีการจดัท าระบบบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
เพื่อให้บรรลเุปา้หมายตามแผนของสถาบนัและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ  (2) มี
การจดัท ามีระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
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ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง (3) มีการจดัหาทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบคุคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อ
สนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ (4) มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบคุคลด้านการวิจยั 
(5) มีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจและยกย่องนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ดีเด่น (6) 
มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนกัวิจัยกบัองค์กรภายนอก ทัง้ภาครัฐ เอกชน 
และภาคอตุสาหกรรม 

ตวับ่งชีที้่ 4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มีเกณฑ์
มาตรฐาน คือ (1) มีระบบและกลไกสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทัง้ใน
วงการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์  (2) มีระบบรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่เช่ือถือได้และรวดเร็วทนัต่อการใช้ประโยชน์  (3) มีการ
สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปยงัผู้ เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนั (4) มีระบบและกลไกสนบัสนนุความร่วมมือระหว่างนกัวิจยักบัองค์กรภายนอกสถาบนั
เพื่อการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (5) มีกลไกสนบัสนนุการจดสิทธิบตัร การซือ้ขายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวตักรรมให้แก่นกัวิจยั
เจ้าของผลงาน 

ตวับ่งชีที้่ 4.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบนัต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ตวับ่งชีนี้ต้้องการวดัถึงจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทัง้ที่สถาบนัจดัสรรให้เองและท่ีได้รับจากภายนอก เพื่อสนบัสนุนการท าวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีการศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นท่ียอมรับหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

ตวับ่งชีที้่ 4.4 ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในระดบัชาติและในระดบันานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่เป็นผลิตภาพของสถาบนัอดุมศึกษา เกิด
จากการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองของอาจารย์ 
จึงเป็นผลงานที่มีคณุค่า สมควรได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในเชิงวิชาการและ
การแข่งขนัของประเทศ การสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างระบบบริหารจดัการทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผลิตภาพดงักล่าว จะช่วยสนบัสนนุให้งานวิจยัและงานสร้างสรรค์มีความคุ้มค่าและ
เกิดมลูค่าเพิ่ม 

สรุปได้ว่าจากเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายนอกสถาบนัและภายใน
สถาบนัที่ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) และส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ก าหนดขึน้ พบว่าเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษา
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ภายนอกสถาบนัของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ .) มี
จุดเน้นท่ีผลลพัธ์ของการบริหารงานวิจยั ได้แก่ จ านวนผลงานวิจยั จ านวนผลงานวิจยัท่ีได้รับการ
เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ จ านวนเงินสนบัสนุนการท าวิจยั กบัจ านวนอาจารย์ท่ีท าวิจยั และ
เกณฑ์ประเมินคณุภาพการศึกษาของ สมศ. รอบสี่ ได้พฒันากรอบแนวทางการประเมินเพื่อมุ่ง
ประเมินผลลพัธ์ของการประกนัคณุภาพของสถานศึกษาและมีการวิ เคราะห์กระบวนการปัจจยั
ส าคญัที่ส่งผลต่อผลลพั์การด าเนินการ  ขณะที่เกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
สถาบนัของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) มีจุดเน้นที่กระบวนการในการ
บริหารจดัการงานวิจยัเพื่อให้เกิดผลงานวิจยั 

 
องค์ประกอบการบริหารงานวิจัย 
มีนกัวิชาการหลายท่านทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้เสนอองค์ประกอบการบริหาร

งานวิจยัไว้ ดงันี ้
ปรัชญา เวสารัช (2546: 34) เสนอรายการองค์ประกอบ ตวับ่งชี ้และเกณฑ์คณุภาพ

ของระบบการบริหารจดัการวิจยัในมหาวิทยาลยั เพื ่อพฒันาระบบบริหารจดัการวิจยัใน
มหาวิทยาลยั โดยท่ีผู้ รับผิดชอบในแต่ละมหาวิทยาลยัอาจส ารวจรายการ วิเคราะห์สภาพความ
พร้อมหรือความเหมาะสมและประยกุต์ดดัแปลงรายการตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลยั 
รายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

องค์ประกอบ 1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย ทิศทางการวิจยั   ประกอบไปด้วยตวับ่งชี ้
ดงันีค้ือ (1) มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย ทิศทางการวิจยัในมหาวิทยาลยั (2) มีแผน
ด าเนินการรองรับ มีการจดังบประมาณรองรับ  (3) มีการก าหนดหน่วยงาน และผู้ รับผิดชอบให้
เป็นไปตามแผน (4) มีการก าหนดเป้าหมายผลงาน (5) มีการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนนุ (6) มี
การติดตามประเมินผล โดยมีเกณฑ์คณุภาพคือ (1) ความชดัเจน (2) สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ 
(3) มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  (4) สอดคล้องกบัศกัยภาพ ความพร้อม และความ
เหมาะสมของมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบ 2  กลไกรับผิดชอบ ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ  (1) มีการจดัตัง้
หน่วยงานรับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลยั เช่น สถาบนัวิจยัและพฒันา  (2) มีการก าหนด
ผู้ รับผิดชอบงานวิจยัของมหาวิทยาลยั เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั  (3) มีการก าหนดขอบเขต
พนัธกิจ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและผู้ รับผิดชอบ  โดยมีเกณฑ์คณุภาพคือ (1) ความ
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ชดัเจนของบทบาทหน้าที่ (2) คณุภาพและประสิทธิภาพของกลไก (3) สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 
นโยบาย และทิศทาง (4) มีผลงานจริง 

องค์ประกอบ 3  โครงสร้างพืน้ฐาน ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ (1) มีห้องปฏิบตัิการ
หรือห้องทดลอง สนบัสนนุการวิจยั (2) มีฐานข้อมลูเพื่อการสืบค้นและอ้างอิง  (3) มีเคร่ืองมือ
และอปุกรณ์อ านวยความสะดวกในการวิจยั  (4) มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ นกัสถิติ หรือผู้ช่วย
นกัวิจยัสนบัสนนุ โดยมีเกณฑ์คณุภาพคือ (1) ความพร้อมและประสิทธิภาพของโครงสร้าง  (2) 
ความครอบคลมุ ครบถ้วน และความทนัสมยั  (3) การใช้ประโยชน์ (4) การเข้าถึง และความ
สะดวกในการใช้ประโยชน์ 

องค์ประกอบ 4 นกัวิจยั ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ (1) มีคณาจารย์และบุคลากร
อื่นที่ท าหน้าที่วิจยัอย่างมีคณุภาพ ด้วยความรับผิดชอบและมีผลงาน  (2) มีการก าหนดภาระ
งานวิจยัส าหรับคณาจารย์ (3) มีการก าหนดจรรยาบรรณนกัวิจยั โดยมีเกณฑ์คณุภาพคือ (1) 
คณุภาพและความรับผิดชอบ (2) ชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ (3) การมีโอกาสเสนอผลงาน
และเผยแพร่ผลงาน 

องค์ประกอบ 5 การพฒันานกัวิจยั ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ (1) มีการพฒันา
นกัวิจยัรุ่นใหม่ (2) มีระบบอาจารย์พี่เลีย้ง (3) มีการพฒันานกัวิจยัทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง (4) มี
หลกัสตูรอบรมนกัวิจยั โดยมีเกณฑ์คณุภาพคือ (1) คณุภาพนกัวิจยั (2) ความตื่นตวัและความ
สนใจของนกัวิจยั (3) จ านวนนกัวิจยัท่ีผลิตใหม่และท่ีได้รับการพฒันา 

องค์ประกอบ 6 การเผยแพร่ผลงานวิจยั ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ (1) มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั (2) มีการน าเสนอผลงานวิจยัทัง้ในและต่างประเทศ (3) มีฐานข้อมลู
ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยั โดยมีเกณฑ์คณุภาพคือ (1) คณุภาพของวารสาร (2) ความถ่ี (3) 
การเป็นแหล่งอ้างอิ (4) การวิจยัต่อเน่ือง 

องค์ประกอบ 7 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ  (1) มี
การจดทะเบียนลิขสิทธ์ิทางปัญญาจากผลงานวิจยั (2) มีการใช้ผลงานวิจยัในการเรียนการสอน 
(3) มีการน าผลการวิจยัไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการผลิต  (4) มีการจดับริการทางสงัคมเพื่อ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั โดยมีเกณฑ์คณุภาพคือ (1) ปริมาณและคณุภาพของผลงานท่ีจดทะเบียน
สิทธิบตัรและลิขสิทธิ์ทางปัญญา (2) ผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง (3) ชื่อเสียงและการเป็นท่ี
ยอมรับของมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบ 8 การเชื่อมโยงเครือข่ายกบัภายนอก  ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ  
(1) มีข้อตกลงความร่วมมือกบัผู้ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ  (2) มีการแลกเปลี ่ยน
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นกัวิชาการด้านวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยั  (3) นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัร่วมท าวิจยักบัองค์กร
ภาครัฐและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ  (4) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจยัภายในประเทศ
และระดบัระหว่างประเทศ (5) มีโครงการวิจยัร่วมระหว่างบุคลากรต่างหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์
คณุภาพคือ (1) ปริมาณ คณุภาพและระดบัความร่วมมือ (2) การเกิดโครงการท่ีเป็นรูปธรรม (3) 
ผลงานวิจยัร่วม (4) การสนบัสนุนด้านวิชาการ บุคลากร และเงินทุน 

องค์ประกอบ 9 การติดตามประเมินผล ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ (1) มีการ
ก าหนดมาตรฐานคณุภาพงานวิจยั (2) มีการติดตามประเมินผลการวิจยั โดยมีเกณฑ์คณุภาพ
คือ (1) ความต่อเน่ืองในการติดตามประเมินผล (2) การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน  
(3) การด าเนินการวิจยัตามข้อเสนอสอดคล้องกบัเง่ือนไขการวิจยัและมาตรฐานการวิจยั 

องค์ประกอบ 10 การสนบัสนนุเชิงบริหาร  ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ (1) การ
อนุญาตให้คณาจารย์และบุคลากรท าวิจยั (2) การก าหนดสดัส่วนภาระงานระหว่างงานวิจยักบั
ภาระงานอื่น โดยมีเกณฑ์คณุภาพดงันีค้ือ (1) ความพึงพอใจของนกัวิจยั (2) การเพิ่มจ านวน
ชัว่โมงรวมในการวิจยัและผลงานวิจยั 

องค์ประกอบ 11 การสร้างแรงจงูใจ ประกอบไปด้วยตวับ่งชีด้งันีค้ือ (1) จดัค่าตอบแทน 
( 2)  ส น บั ส น ุน ด ้า น ก า ร จ ด ท ะ เ บ ีย น ล ิข ส ิท ธิ ์ท า ง ป ัญญา  ( 3)  ย ก ย ่อ ง ใ ห ้ เ ก ีย ร ต ิ  
(4) สนบัสนุนการน าเสนอผลงาน มีเกณฑ์คณุภาพดงันีค้ือ (1) การขยายตวัของนกัวิจยัและ
โครงการวิจยั (2) จ านานครัง้ของการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยั (3) ปริมาณค าขอจดลิขสิทธ์ิทาง
ปัญญา 

วิจารณ์ พานิช (2546: 32) ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิจยัในมมุมองเชิงระบบใหญ่ของ
ประเทศว่า สิ ่งที่ควรปฏิรูปในเชิงระบบเกี่ยวกบัการบริหารงานวิจยัในมหาวิทยาลยั มี 10 
ประการ ได้แก่ 

1. ระบบการจดัการงานวิจยั ต้องแยกแยะงานวิจยั 3 ประเภท ออกจากกนัและการ
จดัการแตกต่างกนั ได้แก่ 

1.1 งานวิจัยท่ีขับเคลื่อนโดยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity-Driven) ของ
นกัวิจยั โดยไม่ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของสงัคม โดยมีเป้าหมายคือการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 
ผลลพัธ์ของงานวิจยัประเภทนีค้ือ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1.2 งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยผู้ ใช้ในภาคการผลิต หรือใช้ประโยชน์เชิง
นโยบายเปา้หมายคือ ผลลพัธ์ท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ เกิดผลกระทบตอ่สงัคมหรือเศรษฐกิจของ
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ประเทศหรือของกลุ่มเปา้หมาย รวมทัง้น าไปตีพิมพ์เผยแพร่เชิงวิชาการในวารสารวิชาการท่ีมีการ
ตรวจประเมินคณุภาพต้นฉบบัอยา่งจริงจงั 

1.3 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า มีผลลพัธ์คือการปรับปรุงคุณภาพงานประจ า 
และเม่ือท าหลายรอบหรือสัง่สมความรู้ไปได้ระดบัหนึง่ จะเกิดการพฒันาแนวคดิและสามารถน าไป
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้ 

2. ระบบวารสารวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ประเทศไทยควรพฒันาระบบ
วารสารวิชาการระดบัชาติให้เป็นระบบที่มีคณุภาพสงู โดยอาศยัการประเมินคณุภาพต้นฉบบั
แบบที่เรียกว่า Peer Review อย่างเคร่งครัด มีการท าฐานข้อมลูการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ มี
การประเมินคณุภาพของวารสารในระบบเป็นระยะและประกาศให้ทราบโดยทัว่ไป  

3. ระบบทรัพย์สินทางปัญญาท่ีจะต้องพฒันาขึน้ในมหาวิทยาลยั มีเป้าหมายส าคญัคือ 
3.1 สร้างวฒันธรรมการท างานวิจยัเช่ือมโยงกบัระบบทรัพย์สนิทางปัญญาของโลก 
3.2 สร้างกลไกการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เน้นท่ีการน าไปใช้ประโยชน์ ให้

เกิดผลเชิงคุณค่าและมูลค่า (Value) มากกว่าการแสดงความเป็นเจ้าของโดยการจดทะเบียน
สทิธิบตัร 

3.3 เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกบัภาคการผลิต ระบบการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัควรท าแบบเป็นหุ้นส่วนร่วมกับภาคเอกชน และควรลดความเสี่ยงทางการเงินต่อ
มหาวิทยาลยัโดยการจดทะเบียนหน่วยงานเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหาก 

4. ระบบบณัฑิตศึกษาเชื่อมโยงกบังานวิจยั การจดัการบณัฑิตศึกษากลุ่มที่เน้นการ
วิจยัจะต้องเชื่อมโยงเป็นเนือ้เดียวกบัการจดัการงานวิจยั มหาวิทยาลยัควรปฏิบตัิต่อนกัศกึษา
กลุ่มนีใ้นฐานะผู้ปฏิบตัิงานวิจยัท่ีท างานสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั  

5. ระบบต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัควรปฏิรูประบบการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการโดยแยกงานและผลงานวิชาการออกเป็น 2 สาย ดงันี ้

5.1 สายวิชาการนานาชาติ วัดคุณภาพและผลกระทบของผลงานท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาตท่ีิมี Impact Factor สงู 

5.2 สายวิชาการประยกุต์สงัคมไทย เน้นการสร้างสรรค์ความรู้ส าหรับประยกุต์ใช้ใน
สงัคมไทย วดัคณุภาพจากการน าไปใช้ประโยชน์ ก่อผลเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสงัคมตอ่ประเทศ 

6. ระบบวฒันธรรมเก่ียวกบัการวิจยั ควรปฏิรูปดงันี  ้
6.1 การให้ความส าคญัแก่คณุภาพของผลงานวิจยัมากกวา่ปริมาณ 
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6.2 การให้ความส าคญัแก่ผลลพัธ์ (Output) และผลกระทบ (Impact) ของงานวิจยั
มากกวา่ทรัพยากรส าหรับใช้ในการวิจยั (Input) 

6.3 การแยกแยะคุณภาพของผลงานวิจัย ช่ืนชมผลงานท่ีมีคุณภาพสูง และไม่
สนบัสนนุการผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพต ่า 

6.4 สายวิชาการนานาชาติ วัดคุณภาพและผลกระทบของผลงานท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาตท่ีิมี Impact Factor สงู 

6.5 สายวิชาการประยกุต์สงัคมไทย เน้นการสร้างสรรค์ความรู้ส าหรับประยกุต์ใช้ใน
สงัคมไทย วดัคณุภาพจากการน าไปใช้ประโยชน์ ก่อผลเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสงัคมตอ่ประเทศ 

7. ระบบวฒันธรรมเก่ียวกบัการวิจยั ควรปฏิรูปดงันี ้
7.1 การให้ความส าคญัแก่คณุภาพของผลงานวิจยัมากกวา่ปริมาณ 
7.2 การให้ความส าคญัแก่ผลลพัธ์ (Output) และผลกระทบ (Impact) ของงานวิจยั

มากกวา่ทรัพยากรส าหรับใช้ในการวิจยั (Input) 
7.3 การแยกแยะคุณภาพของผลงานวิจัย ช่ืนชมผลงานท่ีมีคุณภาพสูง และไม่

สนบัสนนุการผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพต ่า 
7.4 สร้างและสง่เสริมบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
7.5 ส่งเสริมการวิจัยข้ามศาสตร์ ข้ามสถาบัน ส่งเสริมความร่วมมือและการ

เคลื่อนไหว (Mobility) ระหวา่งสถาบนัและระหวา่งประเทศ 
7.6 ถือว่านกัศกึษาและอาจารย์คือ ผู้ ร่วมเรียนรู้ ไม่ใช่อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่

นกัศกึษา 
8. ระบบบรรยากาศสร้างสรรค์ การมีระบบอ านวยความสะดวกให้นกัวิจยั เช่น การ

ท างานในห้องปฏิบตัิงานหรือห้องท างานของตนได้ตลอดเวลา เป็นบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการอทุิศ
ตนเพื่อการวิจยั ตลอดจนการมีพืน้ที่แลกเปลี่ยนและกระตุ้นซึ่งกนัและกนั เป็นหวัใจของการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

9. ความสมัพนัธ์ระหว่างการวิจยักบัภารกิจด้านอื่นๆ จะต้องมีการปฏิรูปให้เกิดพลงั
ทวีคณู (Synergy) ระหว่างภารกิจด้านงานวิจยักบัภารกิจด้านอ่ืนๆ 

9.1 ระบบภารกิจของอาจารย์ มมุมองต่อภารกิจของอาจารย์ในปัจจุบนัเป็นมมุมอง
แบบแยกส่วน และมองว่าภารกิจแต่ละด้านแยกออกจากกนั การปฏิรูประบบภารกิจของอาจารย์
ประกอบด้วย 

9.2 การจดัการให้เกิดความเช่ือมโยงก่อพลงัทวีคณูระหวา่งภารกิจตา่งด้าน 



 53 
 

9.3 การตีความภารกิจให้กว้าง เพื่อให้พืน้ท่ีของภารกิจกว้างมีความยืดหยุ่นและ
อ านวยตอ่การใช้ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

9.4 การจดัให้มีอาจารย์สายท่ีปฏิบตัิภารกิจด้านการวิจยัเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึน้จาก
อาจารย์สายปัจจบุนั 

9.5 การจัดระบบให้อาจารย์มีข้อตกลงปฏิบัติงานสอน บริการ วิจัย ในสัดส่วนท่ี
แตกต่างกนั โดยอาจเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือให้อาจารย์ปฏิบตัิภารกิจในสดัส่วนท่ี
แตกตา่งกนัในตา่งช่วงเวลา 

9.6 การจ่ายคา่ตอบแทนตามผลลพัธ์ของงาน 
10. การปฏิรูปสถาบนัวิจยั สถาบนัวิจยัจะต้องไม่ท างานแบบแยกตวัโดดเดี่ยว แต่

จะต้องท างานร่วมมือเชื่อมโยงกบัคณะ และหน่วยงานทัง้ภายในมหาวิทยาลยัของตนเอง และ
ร่วมมือเชื่อมโยงกบัมหาวิทยาลยัอื่น ภาคการผลิต ช ุมชน และท้องถิ่นควรให้สถาบนัวิจยั
สามารถร่วมในการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาที่เน้นการวิจยั ให้นกัวิจยัของสถาบนัที่มี
ความสามารถสงูสามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ รวมทัง้ควรมีต าแหน่งทางวิชาการตามผลงาน 
นอกจากนีส้ถาบนัวิจยัจะต้องพฒันาไปสู่สภาพที่มีความสามารถในการหาแหล่งทนุจาก
ภายนอก และสามารถเลีย้งดตูวัเองได้ 

ศจีมาจ ขวญัเมือง (2548: 58) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจยัของ
อาจารย์มหาวิทยาลยัของรัฐ : การวิเคราะห์ ลิสเรลและเครือข่ายใยประสาท พบว่า คณุลกัษณะ
ของสถานศึกษาที่เอือ้ต่อการท าวิจยัประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกต  3 ตวั ได้แก่ นโยบายการ
สนบัสนุนการวิจยั แหล่งค้นคว้าข้อมลู และอปุกรณ์ส าหรับท าการวิจยั ซึ ่งคณุลกัษณะของ
สถานศึกษาที่เอือ้ต่อการท าวิจยั วดัจากการรับรู้ของอาจารย์ที่มีต่อนโยบายการสนบัสนนุการ
วิจยัของมหาวิทยาลยั ในด้านเงินทนุสนบัสนนุการวิจยั บรรยากาศทางวิชาการของหน่วยงาน
และการจดัสรรภาระงาน จ านวนแหล่งค้นคว้าข้อมลู ได้แก่ ต ารา เอกสารและงานวิจยั ตลอดจน
การจดัอปุกรณ์สาหรับท าการวิจยั เช่น คอมพิวเตอร์ให้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ (2550: 42) ได้ศึกษาเร่ืองโครงการระบบการบริหาร
งานวิจยัส าหรับมหาวิทยาลยัภมู ิภาค:กรณีศ ึกษาสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
มหาว ิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบว ่า  ตวัแบบแผนกลยทุธ์ในการพฒันาการว ิจยัด้าน
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีองค์ประกอบ  3 ด้าน คือ กลไกการพฒันาการบริหารงานวิจยั
ส าหรับมหาวิทยาลยั (Mechanism of Research Development: M) กลไกการพฒันานกัวิจยั 
(Researcher Development System: R) และกลไกการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์กบัสงัคม 
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(Social Utilization of Research Outputs: S) จุดเชื่อมต่อระหว่าง 3 องค์ประกอบนีก้็คือ การ
ปรับโครงการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั ด้วยการแก้ปัญหาภาระงานสอนของอาจารย์ 
เพื่อให้มีเวลาพฒันาผลงานวิจยั มหาวิทยาลยัมีความ จ าเป็นท่ีจะต้องลดภาระด้านการสอน ให้
อยู่ในระดบัท่ีสอดคล้องกบั ภาระในการสร้างผลงานวิจยัของบุคลากร และจะต้องมีการคิดภาระ
งานเพื่อขอขยายอตัราก าลงั โดยอาศยัการวิเคราะห์ภาระงานการวิจยัด้วย ไม่ใช่ค านวณจาก
การสอนอย่างเดียว จึงจะท าให้ตวัแบบ M-R-S Model เคลื่อนตวัไปได้ทัง้ระบบ 

สพุจน์ หารหนองบวั (2550: 45) กล่าวถึงองค์ประกอบการบริหารงานวิจยั ไว้ดงันี ้ 
การก าหนดเป้าหมายและทิศทางของหน่วยวิจยัท่ีชดัเจน 
ปัจจยัที่ต้องพิจารณาในการก าหนดทิศทางของหน่วยวิจยั ได้แก่ แหล่งทุน ลกัษณะ

และทิศทางของแหล่งทนุ ทิศทางการวิจยัของโลก ประกอบกบัการพิจารณาสถานภาพของหน่วย
วิจยัของตน การวางต าแหน่งของหน่วยวิจยั/นกัวิจยั และพิจารณาถึงตวัชีว้ดัความส าเร็จระดบั
สากล 

การบริหารจดัการหน่วยวิจยัไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย 
1. คณะท างานเล็กๆ 4-5 คน ประชุม 1-2 วนั/ครัง้ ท าหน้าท่ี 

1.1 วางกรอบงาน วางแผน เลือกคนท่ีเหมาะสมเข้าทีม 
1.2 ร่าง Model ก่อนการประชมุ และแบง่งานท่ีต้องไปศกึษาเพิ่ม 
1.3 จดัระดมสมองกลุม่ยอ่ย ส าหรับแตล่ะกลุม่งาน 

2. การท างานเป็นทีม ทีมเลขานุการ/หวัหน้า ต้องทุ่มเท ท างานเพื่อส่วนรวม 
3. การสร้างวฒันธรรมองค์กร มีการสร้างบรรยากาศการวิจยั เช่น เวียนกนัเสนอผลงาน  
4. การสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ 

ตวัชีว้ดัหน่วยวิจยัท่ีควรพิจารณา 
1. มีอาจารย์/นกัวิจยั จ านวนหนึง่ท่ีใช้เวลาสว่นใหญ่ท างานวิจยัในหวัข้อวิจยัของกลุม่ 
2. มีเปา้หมายร่วมกนัท่ีบรูณาการหลายศาสตร์ 
3. มีแผนงานวิจยัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
4. มีการสร้างนกัวิจยัใหม ่เพื่อสร้างความตอ่เน่ือง 

วิทยากร เชียงกูล (2550: 24) กล่าวว่า การพฒันามหาวิทยาลยัให้มีมาตรฐานการวิจยั
ว่า  อาจารย์ต้องเผยแพร่งานวิจยัให้มากขึน้ มหาวิทยาลยัต้องสนบัสนนุการวิจยัของอาจารย์
อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบติดตามประเมินผลงานวิจยั นอกจากนีส้ถาบนัยงัมีการจดัสรรทนุ
สนบัสนุนทุนวิจยัน้อยมาก บางสถาบนัไม่มีการจดัสรรทนุสนบัสนุนทนุวิจยัเลย รวมทัง้ไม่มีการ
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แสวงหาแหล่งทนุสนบัสนุนการวิจยัจากภายนอกสถาบนั เพื่ออ านวยความสะดวก หรือจูงใจให้
อาจารย์สนใจด าเนินการวิจยั 

พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล (2559: 22) กล่าวว่า ความส าเร็จของการบริหารงานวิจยัต้อง
อาศยัการสนบัสนุนด้านการเงิน แรงจูงใจ การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการท าวิจยั การให้
เวลา ซึ่งมีกลยทุธ์ในการด าเนินการให้ส าเร็จได้ คือ นโยบายและกลยทุธ์การบริหารงานวิจยัท่ี
น าไปปฏิบตัิได้จริง การส่งเสริมและสนบัสนุนการท าวิจยัให้ครอบคลมุทุกด้านบนพืน้ฐานความ
พึงพอใจของบุคลากร  การปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลและการขึน้เงินเดือนให้เช่ือมโยงกบั
ภาระงานวิจยั การสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมการวิจยั การเชื่อมโยงงานวิจยั
กบัการสอนและอตัลกัษณ์ของคณะวิชา ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

จรัส สวุรรณเวลา (2551: 105) กล่าวว่า นโยบาย ระบบฐานข้อมลู เอกสาร ต าราท่ี
ทนัสมยั ทุนอดุหนนุวิจยั การเผยแพร่งานวิจยั วฒันธรรมการวิจยั และธรรมาภิบาล ล้วนเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการบริหารงานวิจยั 

ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ (2549:  43) กล่าวว่า การวิจยัจะส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศยั
องค์ประกอบดงันีค้ือ การมีนโยบายและเปา้หมายท่ีชดัเจน มีแผนกลยทุธ์ท่ีดี สนบัสนนุการวิจยั
ที่ดี เช่น สถานท่ี ระบบ อปุกรณ์ และเคร่ืองมือสนบัสนนุ เงินทนุอดุหนนุ ฐานข้อมลู มีระบบการ
ฝึกอบรม การเผยแพร่ผลงาน มีหน่วยงานหรือบุคลากรสนบัสนนุด้านการวิจยัที่มีประสิทธิภาพ 
การรวมกลุ่มวิจยั การพฒันานกัวิจยัหน้าใหม่ การประเมินคณุภาพและมาตรฐานการวิจยั การ
สร้างเครือข่ายการวิจยั   

แมคเกรเกอร์ ร็อบ ริกซ์, มาร์ค เอย์เวิร์ด และกลินน์ จอห์น (MacGregor, Rob; Rix, 
Mark; Aylward & Glynn, John.  2006: 59-70) กล่าวว่า การบริหารงานวิจยัประกอบด้วยการ
มีโครงสร้างงานวิจยั และเครือข่ายท่ีดี  

ฟิลบิน ไซมอน (Philbin, Simon.  2011: 103-122) กล่าวถึงการบริหารงานวิจยัที่ดี
ประกอบด้วย 1) การมีโครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม 2) การก าหนดนโยบาย/ทิศทาง และล าดบั
ความส าคญัของการวิจยั 3) การจดัการทนุ/งบประมาณสนบัสนุนการวิจยั 4) การสร้างเครือข่าย
งานวิจยั 5) การติดตามและประเมินผล 6) การใช้ธรรมาภิบาลในการจดัการ  7) การจดัการ
ความเสี่ยง 

อจีแมง กลเูลีย และบรอดเบนท์ เจนน์ (Agyemang, Gloria & Broadbent, Jane. 
2013: 1018-1046) กล่าวว่า การบริหารงานวิจยัที่ดีประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจยัผ่าน
ทางตีพ ิมพ์งานวิจยัวารสารวิจยัที ่ม ีล าดบัสงูๆ  การก าหนดนโยบาย/ทิศทาง และล าดบั
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ความส าคญัของการวิจยัจากภายในมหาวิทยาลยั ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจยัจากภายนอกมหาวิทยาลยั 

จอห์นสนั (Jonson, A.M. 2013: 91) กล่าวว่า การบริหารงานวิจยัที่ดี ประกอบด้วย
การวางแผนและมีกลยทุธ์การวิจยั ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การมีโครงสร้างองค์กรท่ีดี และการใช้
ธรรมาภิบาลในการจดัการ 

บ็อกดาโนวา มาร์การิต้า (Bogdanova, Margarita.  2015: 35-42) กล่าวว่า การ
บริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัต้องประกอบด้วยการมีโครงสร้างที่ดี และการใช้ธรรมาภิบาล
ในการจดัการ 

เหงียน ที แอล ฮวง และวินเซน ลินน์ (Nguyen, T L Huong & Meek, Vincent Lynn.  
2015: 41-62) กล่าวถึงการบริหารงานวิจยัประกอบด้วย 1) การจดัโครงสร้างการบริหารงานวิจยั 
2) การก าหนดนโยบาย/ทิศทาง และล าดบัความส าคญัของการวิจยั  3) การพฒันานกัวิจยั 4) 
การพฒันาสมรรถนะผู้บริหารงานวิจยัและธรรมาภิบาล  5) การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจยั 

จากองค์ประกอบที่นกัวิชาการเสนอมาทัง้หมด ผู้วิจยัสรุปองค์ประกอบการบริหาร
งานวิจยัได้ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1  ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 

 

 

 
จากตาราง 1 แสดงการสงัเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิจยั ผู้วิจยัพบว่ามี

องค์ประกอบทัง้สิน้ 23 องค์ประกอบ โดยมีคะแนนความถี่ขององค์ประกอบที่มาจากความเห็น
ของนกัวิชาการที่กล่าวถึงตัง้แต่ 1-8 คะแนน ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบองค์ประกอบการ
บริหารงานวิจยัทัง้หมดในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกองค์ประกอบที่มีนกัวิชาการกล่าวถึงน้อย 4 
ท่าน (คะแนนความถ่ีตัง้แต่ 5 คะแนนขึน้ไป) ได้ดงันี ้1) นโยบายการวิจยั 2) โครงสร้างพืน้ฐาน 
3) ทุนอดุหนนุวิจยั  4) การติดตามประเมินผล5) การเผยแพร่ผลงานวิจยั 6) การพฒันานกัวิจยั 
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7) การบริหารจดัการ 8) การเชื่อมโยงเครือข่าย 9) การมีธรรมาภิบาล 10) วฒันธรรมการวิจยั 
โดยสามารถนิยามความหมายขององค์ประกอบการบริหารงานวิจยัทัง้ 10 องค์ประกอบได้ดงันี  ้

1. นโยบายการวิจยั  
ค าว่า นโยบาย หมายถึง แนวทางท่ีก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ

หรือเป็นตวัชีน้ าส าหรับการบริหารงาน หรืออาจหมายถึงกลวิธีท่ีจะน าทางไปสู่เปา้หมายส่วนรวม
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างเหมาะสม (Hogwood, B.W. & Gunn, L.A. 1984: 122) มีองค์ประกอบ
ส าคญัคือ เปา้หมายท่ีจะด าเนินการมีการก าหนดแนวทางและกฎเกณฑ์ วิธีการ กลยทุธ์ กลวิธีท่ีจะ
ท าให้เห็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภายในเวลาท่ีก าหนด ซึ่งในการแปลงนโยบายของ
ผู้บริหารสงูสดุสูก่ารปฏิบตัิต้องมีกระบวนการท่ีชดัเจน (Keeley, J. & Scoones, I. 1999: 39)  

จมุพล หนิมพานิช (2549: 5) ระบวุ่า นโยบาย หมายถึง หลกัการและวิธีปฎิบตัิซึง่ถือ
เป็นแนวด าเนินการเป็น มากกว่าแนวทางการด าเนินการท่ีจงใจหรือตัง้ใจมีหลายฐานะ ซึง่สามารถ
สรุปได้ดงันี ้คือ นโยบาย ในฐานะป้ายประกาศกิจกรรมของรัฐบาล ในฐานะเป้าหมายทัว่ไปของ
กิจกรรมของรัฐท่ีพงึปรารถนา ในฐานนะข้อเสนอท่ีเฉพาะเจาะจง ในฐานะการตดัสินใจของรัฐบาล 
ในฐานะการให้อ านาจอย่างเป็นทางการ ในฐานะแผนงาน ในฐานะผลผลิต ในฐานะผลลพัธ์ ใน
ฐานะทฤษฎีและตวัแบบ และสดุท้ายในฐานะกระบวนการ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ออนไลน์) ระบุว่า นโยบาย คือ แนวทางหรือการ
ตดัสินใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อเป็นกรอบส าหรับการด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ นโยบายมีความส าคญั เพราะเป็นกรอบในการพฒันาหน่วยงาน สงัคม และ
ประเทศชาติ ท าให้การบริหารมีทิศทาง และแนวทางท่ีชดัเจน ช่วยให้เกิดการรวมพลงัเพื่อน าไปสู่
เปา้หมายขององค์การ นอกจากนัน้ นโยบายยงัเป็น “สื่อ” ให้ฝ่ายต่างๆได้เข้าใจในแนวปฏิบตัิเป็น
กรอบในการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมติดตามการปฏิบัติ   สามารถจ าแนกตาม
องค์ประกอบของนโยบายการศกึษาได้ 4 ลกัษณะตามโครงสร้างและกระบวนการ คือ 1) นโยบาย
ในฐานะเป็นแมบ่ทของการบริหาร 2) นโยบายในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของแผนพฒันา 3) นโยบายใน
ฐานะเป็นกรอบของการ ปฏิบตัิ 4) นโยบายในฐานะเป็นกระบวนการ  หากจ าแนกนโยบายสามารถ
จ าแนกได้ 5 วิธี คือ จ าแนกตามระดบัของการบริหาร จ าแนกตามระดบัการศึกษา จ าแนกตาม
บทบาทหน้าท่ี จ าแนกตามเนือ้หา และจ าแนกตามคณุคา่ ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) 
การก าหนดนโยบาย มีขัน้ตอน คือ การศึกษาและการระบุปัญหา การร่างนโยบาย และการวาง
นโยบายหรือเสนอทางเลือกนโยบาย 2) การน านโยบายไปปฏิบตัิ คือการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือระดบัมหภาคซึง่เป็นการแปลง
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นโยบายออกเป็นแนวปฏิบตัิหรือ ออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการ และระดบัจลุภาค คือการ
ท่ีหน่วยงานในระดบัท้องถ่ิน ยอมรับนโยบายรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนกลาง โดยปรับปรุงวิธีการ
ในการปฏิบตัิงานให้ สอดคล้องกบันโยบาย และ 3) การประเมินนโยบายเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของ
กระบวนการ นโยบาย เป็นขัน้ตอนของการประเมินคา่วา่การน านโยบายไปปฏิบตัิประสบผลส าเร็จ
หรือไม ่อยา่งไร 

ชาร์พลิน และฟลิปโป (Mondy, Sharplin and Flippo,1988: 95) กล่าวว่า นโยบาย 
คือ แนวทางท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า (predetermined guide) ซึ่งก าหนดขึน้เพื่อให้เป็นทิศทาง 
(direction) ในการตดัสินใจ  

อิวานเซอวิช ดอนเนลลี และกิปสนั ( Ivancevich, Donnelly and Gibson, 1983: 69) 
กลา่ววา่ นโยบาย หมายถึง แนวทาง (guidelines) ส าหรับการด าเนินงานของผู้จดัการในการน ากล
ยทุธ์ (strategies) ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ไปปฏิบตัิ  

ฮิกกินส์ และ วินส์ (Higgins and Vincze, 1986 :15) เน้นว่านโยบาย คือ การแนะ
แนวอย่าง กว้าง ๆ (broad guidance) ซึ่งมีขึน้เพื่อให้เกิดความแน่ใจในการก าหนดวตัถุประสงค์ 
และความส าเร็จของ การวางกลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ และการควบคมุกลยทุธ์ 

ฟรีดริช (Friedrich, C.J. 1963: 70) ระบวุา่ นโยบาย คือ ข้อเสนอส าหรับแนวทางการ
ด าเนินงานของบคุคล กลุ่มบคุคล หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งซึง่ขะมีทัง้อปุสรรค 
และโอกาสบางประการด้วย อปุสรรคและโอกาสท่ีมีนัน้เอง ท่ีผลกัดนัให้มีการเสนอนโยบายขึน้เพื่อ
ใช้ประโยชน์และเอาชนะสภาพการณ์เช่น นัน้ ทัง้นีเ้พื่อน าไปสูเ่ปา้หมายอยา่งหนึง่อยา่งใดนัน้เอง 

นโยบายมีความส าคญัต่อการบริหารเป็นเสมือนเข็มทิศและหางเสือทัง้สองอย่างมี
ความส าคญัในการเดนิเรือ เข็มทิศบอกทิศทาง หางเสือ ท าให้ถกูทาง เข็มทิศและหางเสือส าคญัตอ่
การเดินเรือฉันใด นโยบายก็ส าคัญต่อการบริหารและการด าเนินการฉันนัน้ (วิจิตร ศรีสอ้าน. 
2551:8) ช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า จะท าอะไร อย่างไร ช่วยให้บคุลากรทกุระดบัชัน้ในองค์การหรือ
หน่วยงานได้เข้าใจถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีตนสังกัด ก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
สง่เสริมการใช้อ านาจของผู้บริหารให้เป็นไปโดยถกูต้อง มีเหตผุล และมีความยตุิธรรม และช่วยให้
เกิดการพัฒนาทางการบริหาร (ประชุม รอดประเสริฐ.  2547: 16-17) อีกทัง้ยังท าให้เกิดความ
รับผิดชอบระหว่างผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ท าให้การตดัสินใจคงเส้นคงวา  เกิดความต่อเน่ือง ประหยดัเวลา 
เสริมสร้างการประชาสมัพนัธ์ เป็นก าแพงปอ้งกนัความกดดนัจากกลุม่ตา่งๆ  ลดค าวิพากษ์วิจารณ์
ว่าการบริหารงานไม่มีหลัก ให้ทิศทางในการบริหาร ท าให้มีการทบทวนอย่างเป็นระบบ และ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหวา่งผู้ เก่ียวข้อง (Knezevich, 1969: 217-218) 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า นโยบายมีส่วนช่วยในการบริหาร โดยเฉพาะเป็น
กรอบในการบริหารจดัการของหน่วยงานต่าง ๆ   ความส าคญัของนโยบายจงึอยูท่ี่การใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินการ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  ออนไลน์) ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงความส าคญัใน
ฐานะเป็นกรอบ 4 ด้าน ดงันี ้  

1. นโยบายเป็นกรอบในการพฒันาหน่วยงาน สงัคมและประเทศชาติ  นโยบายของ
หน่วยงานมีผลกระทบตอ่ทกุคนในหน่วยงาน  นโยบายของประเทศมีผลกระทบตอ่ประชาชนทกุคน
ทัว่ ประเทศ  นโยบายจงึมีความส าคญัเพราะมีผลกระทบตอ่ทกุคนท่ีเก่ียวข้อง    

2. นโยบายเป็นกรอบในการวางแผน ในการจดัท าแผนทัง้แผนระยะสัน้หรือระยะยาว   
3. นโยบายเป็นกรอบในการตดัสินใจ นโยบายท่ีดีย่อมเป็นกรอบในการตดัสินใจ ท า

ให้การตดัสินใจถกูทิศทาง รวดเร็ว ประหยดัเวลา 
4. นโยบายเป็นกรอบส าหรับการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน  นโยบายมี

ความส าคญัเพราะเป็นกรอบส าหรับการควบคุมและการติดตามการปฏิบตัิงานของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใช้นโยบายเป็นกรอบในการติดตามงานของหน่วยวา่ได้ปฏิบตัิไป
มากน้อยเพียงใด ท าให้รู้ว่าปฏิบตัิงานสอดคล้องกบันโยบายหรือไม่ มีความก้าวหน้าในการปฏิบตัิ
มากน้อยเพียงใด 

จากความส าคญัของนโยบายตามกรอบการด าเนินการทัง้ 4 ด้าน สามารถจ าแนก
องค์ประกอบของนโยบายได้ 2 ลักษณะ คือ องค์ประกอบเชิงโครงสร้างและองค์ประกอบเชิง
กระบวนการ องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย 1) วตัถปุระสงค์   2) นโยบาย  แนวทางหรือ
กลวิธีการด าเนินงาน และ 3) ปัจจยัสนบัสนนุการด าเนินนโยบาย   องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
ได้แก่  1) การให้ความเห็นชอบนโยบาย  และ 2) การถือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการวิเคราะห์ (จรัส 
สวุรรณมาลา.  2551: 9) ทัง้ 2 องค์ประกอบของนโยบาย มี 4 ลกัษณะคือ 1) นโยบาย ในฐานะเป็น
แม่บทของการบริหาร 2) นโยบายในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาการศึกษา 3) นโยบายใน 
ฐานะเป็นกรอบของการปฏิบตัิ 4) นโยบายในฐานะเป็นกระบวนการ  องค์ประกอบของนโยบายแต่
ละ ลกัษณะมีดงันี ้  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ออนไลน์) 

1. นโยบายในฐานะเป็นแม่บทของการบริหาร มีลกัษณะเป็นข้อความทัว่ไปซึง่แสดง
ถึงเจตนารมณ์ของผู้ มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ครอบคลมุหน่วยงานทกุระดบั และเป็นแมบ่ท
ในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ อาจจะมี เง่ือนเวลาก าหนดไว้ เช่น เร่งรัดการ
ด าเนินงานในช่วงเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ก าหนดระยะเวลาไว้เลย ซึง่ หมายถึงว่ามีผลการปฏิบตัิใน
ระยะเวลายาวนาน 
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2. นโยบายในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาการศึกษา นโยบายลกัษณะนีจ้ะ
ถูกก าหนดขึน้เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนแต่ละฉบับ เน่ืองจากแผนพัฒนาการศึกษา มี
ระยะเวลาการด าเนินการ 5  ปี นโยบายท่ีก าหนดขึน้จึงมีระยะเวลาตามแผน  ขัน้ตอนในการ
วางแผนก่อนน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิมีอยู่ 2 ขัน้ตอน  (Dessler. 1985: 33-34) คือ ขัน้ตอนการ
วางแผนกลยทุธ์ (strategic planning) และขัน้ตอนการวางแผนปฏิบตัิการ (action planning) การ
วางแผนกลยทุธ์เป็นการก าหนดวตัถปุระสงค์และนโยบาย  การวางแผนปฏิบตัิการเป็นการก าหนด 
แผนงานและโครงการในการก าหนดกลยุทธ์ขัน้ตอนท่ีส าคัญคือ การก าหนด  1) พันธกิจ  2) 
วตัถปุระสงค์ 3) กลยทุธ์ และ 4) นโยบายในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ  

3. นโยบายในฐานะเป็นกรอบการปฏิบตัิ นโยบายประเภทนีมี้ลกัษณะแคบ เจาะจง
และมีความเฉพาะเร่ืองมากกว่านโยบายประเภทอ่ืนท่ีกล่าวมาแล้ว ในฐานะท่ีเป็นกรอบของการ
ปฏิบัติ นโยบาย ประเภทนีจ้ะเป็นตัวก าหนดแนวปฏิบัติ (procedure) และระเบียบ กฎเกณฑ์ 
(rules) 

4. นโยบายฐานะท่ีเป็นกระบวนการ ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ  นโยบาย
ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ  นักวิชาการจ าแนกขัน้ตอนของนโยบายเป็นหลายขัน้ตอน  ขัน้ตอน
ส าคญัได้แก่  1) การก าหนดปัญหา  2) การจดัท าเค้าโครงนโยบายเบือ้งต้นและการพฒันานโยบาย  
3) การน านโยบายไปปฏิบตัิ  และ 4) การประเมินผลนโยบาย  (จรัส  สวุรรณมาลา 2551: 37)    

ดงันัน้ จงึสามารถสรุปได้วา่ นโยบายการวิจยั หมายถึง หลกัการหรือแนวทางการวจิยั
ท่ีก าหนดไว้ และใช้เป็นกรอบการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ การบริหารจดัการ การวางแผน การ
ตดัสินใจ และการควบคมุและติดตามการปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

2. โครงสร้างพืน้ฐาน  
โครงสร้างพืน้ฐาน มาจากภาษาองักฤษค าวา่ Infrastructure หมายถึง โครงสร้างทาง

กายภาพและโครงสร้างหลักของหน่วยงานส าหรับใช้งานภายในชุมชน (Oxford Dictionaries.  
Online) อภิวฒัน์ รัตนวราหะ (2549: ออนไลน์) กลา่วว่า โครงสร้างพืน้ฐานมีความหมายกว้างและ
แตกต่างกนัในแต่ละสาขาวิชาการและวิชาชีพ แต่สามารถนิยามสัน้ ๆ ได้ว่า เป็นสิ่งท่ีมนษุย์สร้าง
ขึน้เพื่อเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจะรองรับระบบหรือโครงสร้างทัง้หมด อาจอยู่ในรูปแบบของ
สิ่งก่อสร้างอาคารและระบบเครือข่ายหรือในรูปแบบของระบบองค์กรหรือสถาบนัในการวางแผน
นโยบาย ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึง สาธารณูปโภคเชิงกายภาพห้าประการ ได้แก่ การขนส่ง การ
โทรคมนาคม การพลงังาน การประปา และการก าจัดของเสีย แต่โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการ
พฒันาระบบนวตักรรมแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 1) โครงสร้างพืน้ฐานเชิงกายภาพ เช่น การ
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สร้างเขตพฒันาพิเศษท่ีมุ่งเน้นให้สนบัสนนุการสร้างฐานข้อมลูและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวตักรรม 2) โครงสร้างพืน้ฐานเชิงปัญญา เช่น ระบบการวิจัยและพฒันา ระบบการเสริมสร้าง
บุคลากรท่ีไม่ควรจ ากัดเพียงแค่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบการคาดการณ์ด้าน
เทคโนโลยีและธุรกิจ ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการเงินและธนาคารเพื่อการร่วมลงทนุ และ
ระบบมาตรฐานแห่งชาติ เป็นต้น โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานจ าเป็นต้องอยู่บนวิสยัทศัน์และ
เปา้หมายท่ีชดัเจนภายในกรอบของนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาระบบนวตักรรม  

โครงสร้างพืน้ฐานเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาระบบนวตักรรมของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ออนไลน์) ระบุว่า เป้าหมายหลักของการจัดการโครงสร้างพืน้ฐานคือ  ผลงาน
การศึกษาวิจัย นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ และองค์ความรู้ทางด้านการจัดการโครงสร้างพืน้ฐานใน

ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร
เอกชนท่ีเก่ียวข้อง อย่างสม ่าเสมอ สร้างและพฒันาบุคลากร และนิสิตนกัศึกษา ให้มีความรู้และ

ความสามารถในด้านระบบการจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบนัการศกึษาชัน้น า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
สนบัสนนุการวิจยั และพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน พงษ์ธนา วณิชย์
กอบจินดา (ออนไลน์) ระบวุ่า การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานซึง่ต้องใช้งบประมาณเงินทนุมหาศาล 
จึงต้องมีการวางแผนท่ีดีทัง้ในการ การวางแผนและบริหารงานการก่อสร้าง (Construction 
Planning & Management) การวางแผนการเงินของโครงการ (Financial Management) การ
วางแผนส าหรับการบ ารุงรักษาหลงัจากการก่อสร้าง (Maintenance Planning) การวางแผนในการ
พัฒนาต่อเ น่ือง (Project Development) การเ ช่ืองโยงกับโครงการอ่ืน ๆ (Project System 
Integration) ได้แก่ การวางแผนในการท าขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ การวางแผนในการบริหาร
โครงสร้างพืน้ฐานและทรัพย์สิน ( Infrastructure & Asset Management) เพื่อให้สามารถใช้
โครงสร้างในมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต มีข้อจ ากดัในการบริหาร
จดัการโครงสร้างพืน้ฐานในเร่ืองการเสื่อมสภาพตามอายุของโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งเกิดจากอายุ
และระดบัการใช้งาน การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ และการออกแบบท่ีไม่ได้คณุภาพ ขาดการวาง
แผนการบ ารุงรักษาท่ีถกูต้อง ขาดแคลนงบประมาณการบ ารุงรักษา  ขาดการรายงานสภาพของ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีแท้จริง และอย่างตอ่เน่ือง  

กระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ออนไลน์) ระบุว่า  
โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญาประกอบไปด้วย 
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1. ทรัพยากรมนุษย์  มีความส าคญัอย่างสูงเพราะเป็นตวักลางส าคญัในการสร้าง 
กระจาย และใช้ความรู้  ฉะนัน้การให้การศกึษาและการฝึกอบรมจะต้องมีมาตรฐานสงูและเป็นไป
อยา่งกว้างขวางตลอดชีวิตการท างานของปัจเจกบคุคล (life-long learning) นอกจากนีค้วรมีกลไก
สนบัสนนุอ่ืนๆ เช่น การเอือ้ให้บคุลากรชาวต่างชาติท่ีมีความรู้เข้ามาท างานในประเทศ การท าให้
สมองไทยไหลกลบัจากตา่งประเทศ การพฒันาเส้นทางอาชีพของนกัวิจยัและนกัวิชาชีพ การสร้าง
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี (technopreneur) เป็นต้น 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประมวล เก็บรักษา ถ่ายโอน และสื่อสารข้อมลูทัง้ท่ีอยู่ในรูปข้อความ  เสียง และภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญัของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ในการท า
ให้ประชาชนและธุรกิจสามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทัว่ทุกมมุโลกและดึงสารสนเทศนัน้ออกมา
เป็นความรู้ โดยเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตท่ีราคาถกูลงทกุวนั นบัเป็นทัง้แหล่งความรู้และสื่อกลาง
ในการท าธุรกรรมใหม่ท่ีเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  นอกจากนี ้ในยุคระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมฐานความรู้ยงัมีเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัสงู ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ  
นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีวัสดุใหม่ ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็น ‘เทคโนโลยีอเนกประสงค์’ 
(general purposed technologies: GPTs) คือมีผลกระทบท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
กว้างขวางในหลายธุรกิจอตุสาหกรรมและหลายภาคสว่นของสงัคม 

3.  วฒันธรรมและจริยธรรมในสงัคม เช่น วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรและ
ปัจเจกบุคคล  วัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship)  และค่านิยมของสงัคมท่ี
ยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  และยอมรับความล้มเหลว (failure acceptance) เป็นตวักระตุ้นให้คน
ในสงัคมกล้าคิดค้นนวตักรรมซึง่เป็นกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสงู  นอกจากนัน้ ความไว้วางใจ (trust) 
ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกนัและผู้ประกอบการกบัภาครัฐก็มีความส าคญัต่อความส าเร็จในการ
ท างานเป็นเครือข่ายซึ่งเป็นลกัษณะการท างานท่ีส าคญัในระบบสงัคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ 
เป็นต้น 

4. กฎหมายและแรงจงูใจ   เช่น การออกกฎหมายและกฎระเบียบท่ียอมรับว่าความรู้
เป็นสินทรัพย์ เพื่อเป็นฐานการด าเนินงานของเศรษฐกิจ/สงัคมฐานความรู้  การวางระบบทรัพย์สนิ
ทางปัญญาให้มีความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่และการแพร่กระจาย/
ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่แล้ว การมีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเ อือ้ต่อความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาครัฐ  การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการให้เงินสนับสนุน การปรับปรุง
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กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้เอือ้ต่อการเกิดบริษัทท่ีใช้ความรู้ในการสร้างคุณค่า (value 
creation) เป็นต้น  

5.  โครงสร้างพืน้ฐานและสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ี เก่ียวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการสร้าง แพร่กระจาย และใช้ความรู้ อาทิ สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั อทุยานวิทยาศาสตร์ 
ศนูย์บม่เพาะเทคโนโลยีและนวตักรรม ศนูย์วิเคราะห์ทดสอบและมาตรวิทยา และระบบสอบเทียบ
และมาตรฐานเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐานการผลติของประเทศสูม่าตรฐานสากล เป็นต้น   

ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างพืน้ฐาน หมายถึง สิ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาขึน้เพื่อใช้รองรับการบริหารงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมภายใต้
วิสยัทศัน์และเปา้หมายท่ีชดัเจนภายในกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์ เช่น  ฐานข้อมลู ระบบการ
วิจยัและพฒันา ระบบการเสริมสร้างบคุลากร ระบบทรัพย์สนิทางปัญญา 

3.  ทุนอดุหนุนวิจยั 
ส านักงานราชบณัฑิตยสภา (ออนไลน์) ระบุว่า  ทุนในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง 

ปัจจยัการผลิตชนิดหนึ่งท่ีใช้ร่วมกบัปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ท่ีดิน แรงงาน การประกอบการ เพื่อ
การผลิตสินค้าและบริการ หรือเรียกว่าสินค้าประเภททนุ (capital goods) ซึง่เป็นทนุทางกายภาพ 
เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  สิ่งก่อสร้าง  นอกจากนีท้นุยงัอาจรวมถึง บริการท่ีใช้ในรูปลกัษณะตา่ง ๆ 
เช่น สตัว์ท่ีใช้ในงานทางการเกษตร ในด้านการผลิตหรือการประกอบการ การท างานของมนุษย์
หรือท่ีเรียกว่า ทุนมนุษย์ (human capital) อันได้แก่ ความรู้ ความช านาญในการผลิตหรือการ
ท างาน และทุนสังคม (social capital) อันได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีช่วยให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพ เช่น การลงแขกเก่ียวข้าว  แตถ้่าพิจารณาในทางบญัชีแล้ว ทนุจะหมายถึง เงินลงทนุ
ในกิจการโดยผู้ ถือหุ้นหรือเจ้าของ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์) ระบุว่า ทุน 
หมายถึง ทนุพฒันาการวิจยัโดยมีลกัษณะของโครงการวิจยัท่ีจะก่อให้เกิดผลงานวิจยัท่ีมีประโยชน์
เชิงวิชาการ ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสรวิชาการ ผลงานวิจยน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจยั
น าไปสู่นวัตกรรมหรือผลงานวิจัยท่ีน าไปสู่การพัฒนากระบวนการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แบ่งเป็น 8 ประเภททนุ ได้แก่ (1) ทนุสนบัสนนุโครงการวิจยัของนกัศกึษาแพทย์ (2) ทนุสนบัสนนุ
โครงการวิจยัทัว่ไปเพื่ออาจารย์ และนกัวิจยัให้มีศกัยภาพเร่ิมต้นท าการวิจยัเพื่อขอรับทนุวิจยัจาก
แหลง่ทนุภายนอกได้ (3) ทนุสนบัสนนุโครงการวิจยัทัว่ไปของอาจารย์ และนกัวิจยัเพื่อการผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพในเร่ืองท่ีเพิ่มความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง (4) ทุน
สนบัสนนุการวิจยัมุ่งเปา้ ชดุโครงการวิจยั เครือข่ายวิจยั โครงการวิจยัร่วมทนุตามนโนยาย (5) ทนุ
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วิจยัร่วมลงทนุของนกัวิจยัระหวา่งสถาบนัภายในมหาวิทยาลยักบัภายนอกมหาวิทยาลยัทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ (6) ทนุพัฒนาการบริหารจดัการวิจยัเป็นเลิศ (7) ทนุพฒันางานวิจยัเพื่อการ
บริการ และสร้างต้นแบบนวตักรรมอย่างเป็นเลิศ (8) ทนุสนบัสนนุอาจารย์พี่เลีย้งส าหรับอาจารย์
ใหมท่ี่เข้าร่วมโครงการสูม่หาวิทยาลยัวิจยั 

ทุนอุดหนุนวิจัยเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปของเงิน สถาบันการบินพลเ รือน 
(2554: 1) ให้ความหมายของทนุอดุหนนุวิจยัว่า เป็นเงินคา่ใช้จ่ายในการท าวิจยั เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ระบวุ่า ทนุวิจยั หมายถึง การสนบัสนนุเงินงบประมาณเพื่อการวิจยัตามอตัราสว่นท่ี
ก าหนด (ออนไลน์)  

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ออนไลน์) ระบุว่า การลงทุนส าหรับการวิจัยและ
พัฒนาด้านสุขภาพมากขึน้ แต่ก็ยังมีความต้องการงบประมาณมากขึน้เน่ืองจากการวิจัยและ
พฒันาแตล่ะอย่างต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมาก ซึง่ระดบัการลงทนุในปัจจบุนัยงัไม่เพียงพอ ซึง่อาจ
แบง่งานวิจยัด้านสขุภาพออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ 

1. การวิจยัพืน้ฐาน เป็นงานวิจยัท่ีเป็นรากฐานส าหรับการวิจยัเก่ียวกบัสาเหตขุองโรค  
การพฒันา การค้นหา การรักษา การจดัการโรคและความเจ็บป่วย 

2. การศึกษาเก่ียวกบัสาเหตขุองโรค เป็นงานวิจยัเพื่อค้นหาสาเหต ุการระบุปัจจยัท่ี
เป็นสาเหตหุรือความเสี่ยงตอ่โรค หรือการด าเนินของโรคและภาวะความเจ็บป่วย 

3. การป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสขุภาพ เป็นงานวิจยัเพื่อป้องกนัไม่ให้เจ็บป่วย 
หรือการสร้างเสริมให้มีสขุภาพท่ีดี 

  4. การตรวจหา การคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยโรค เป็นงานวิจัยเพื่อคิดค้น 
พฒันา และประเมินเทคโนโลยีในการตรวจหา การคดักรองและการตรวจวินิจฉัย เพื่อพยากรณ์
หรือท านายโรค 

 5. การพฒันาวิธีการรักษาและมาตรการส าหรับการรักษา เป็นงานวิจยัเพื่อพฒันา
วิธีการรักษาและการบ าบดัโรค การทดสอบในแบบจ าลองและห้องปฏิบตัิการก่อนการทดสอบใน
มนษุย์ 

6. การประเมินวิธีการรักษาและมาตรการส าหรับการรักษา เป็นงานวิจัยเพื่อการ
ทดสอบและประเมินวิธีการบ าบดั รักษาโรคในหน่วยบริการหรือในชมุชน 

7. การจดัการโรคและภาวะความเจ็บป่วย เป็นงานวิจยัเพื่อประเมินผลกระทบของ
โรคและความจ าเป็นในการดแูลรักษาระดบับคุคล 
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8. การวิจยัการให้บริการสขุภาพและการดแูลทางสงัคม เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ
จดัและให้บริการสขุภาพและการดแูลทางสงัคม และนโยบายสขุภาพ รวมถึงการศึกษาวิจยัด้าน
การออกแบบ การวดั และระเบียบวิธีวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

9. การวิจยัด้านนโยบายและระบบสขุภาพ เป็นงานวิจยัเพื่อพฒันาระบบสขุภาพ ซึง่
ระเบียบวิธีวิจยัจะต้องมีการออกแบบเป็นอย่างดี เน่ืองจากมีความยากในการควบคมุสิ่งแวดล้อม
หรือบริบทท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอาจต้องใช้นักวิจัยสหสาขา เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา การเมืองและสาธารณสุข ซึ่งหากใช้ six building blocks ตามกรอบ
ขององค์การอนามยัโลก จะแบ่งการวิจยัระบบสขุภาพได้อีก 6 กลุ่มคือ การอภิบาลระบบสขุภาพ 
ก าลงัคนด้านสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เทคโนโลยีด้าน
สขุภาพและยา การเงินการคลงัสขุภาพ 

สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ออนไลน์) ระบุว่า การให้
ทนุอดุหนนุวิจยัของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ มีวตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสริมและพฒันา
ให้มีการท าวิจัยในด้านการทดสอบทางการศึกษาตลอดจน  ด้านเทคนิค การวดัและประเมินผล
การศึกษา หรือในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่การวิจยัในด้านการทดสอบทาง
การศกึษาตลอดจน ด้านเทคนิค การวดัและประเมินผลการศกึษา หรือในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ส่งเสริมให้น าผลการวิจยัไปใช้พฒันาการด าเนินงานของสถาบนัต่อไป ลกัษณะของโครงการวิจยั
ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนีคื้อ 1) การวิจัยพืน้ฐาน หรือการวิจัยบริสุทธ์ิ หรือการวิจัยเชิง
ทฤษฎีเป็นการศกึษาท่ีมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงหรือองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างเป็นทฤษฎี หรือเพิ่มพนู
องค์ความรู้ ท่ีมีอยู่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ น้อย่างมีระเบียบแบบแผน 2) การวิจัยประยุกต์ 
(Applied Research) หรือ การวิจัยเชิงปฏิบตัิ (Action Research) หรือการวิจัยเพื่อหาแนวทาง
ปฏิบตัิ (Operation Research) เป็นการศึกษาค้นคว้า เพื่อมุ่งเสาะแสวงหาความรู้ ใหม่น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิ หรือเป็นการน าความรู้ และวิชาการตา่งๆ ท่ีได้มาจากการวิจยัพืน้ฐาน
มาประยุกต์ใช้ 3)  การวิจัยและพัฒนา (Development Research) การวิจัยท่ีมีลักษณะการ
ผสมผสานองค์ความรู้ในกระบวนการวิจยัมีการปฏิบตัิทดสอบน าร่อง โดยกระบวนการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างนกัวิจยักับองค์กรหรือชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบเทคโนโลยีหรือ
นวตักรรม และมีการน าผลการิจยัไปถ่ายทอดสูอ่งค์กรหรือชมุชนให้มีการพฒันาตอ่เน่ืองอย่างเป็น
รูปธรรม 4) สิ่งประดิษฐ์ / นวตักรรม (Invention and Innovation ) เป็นการศึกษาค้นคว้า พฒันา
คิดค้น หรือสร้างเทคโนโลยี ใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะน า  สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมนัน้มาใช้จะช่วยให้การท างานนัน้ดีและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม  ทัง้ยังช่วย
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ประหยดัเวลาและแรงงานได้ด้วย 5) การวิจยัสถาบนั (Institutional Research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่ง
ศึกษาปัญหาท่ีเกิดในสถาบนั เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อปรับปรุงงานด้านการบริหารงานของ
สถาบัน 6) การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เป็นการวิจัยเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เก่ียวกบัพนัธกิจหลกัของสถาบนั 

ดงันัน้ จงึสามารถสรุปได้วา่ ทนุอดุหนนุวิจยั หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือสง่เสริม
ให้เกิดการพฒันางานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบของงบประมาณ มีลกัษณะของโครงการวิจยัท่ี
แตกต่างกนัไป เช่น การวิจยัพืน้ฐาน การวิจยัประยกุต์ การวิจยัและพฒันา สิ่งประดิษฐ์/นวตักรรม 
การวิจยัสถาบนั การวิจยัเชิงนโยบาย 

4.  การติดตามประเมินผล 
ค าว่าการติดตาม เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู เก่ียวกบัปัจจยัน าเข้า (Input)  

การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (Output) เก่ียวกับโครงการ เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลบั (Feedback System) ส าหรับการก ากบั ทบทวน และแก้ไขปัญหาขณะด าเนินโครงการ 
ส าหรับค าว่า การประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบและตดัสิน คณุค่า (Value Judgement) 
เก่ียวกบัปัจจยัน าเข้า การด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการ เพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการสรุปผลส าเร็จของโครงการและพฒันาโครงการต่อไป การติดตาม
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นค าท่ีมกัใช้คูก่นั เพื่อท่ีช่วยให้ผู้บริหารทราบวา่มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม ่มีบทบาทส าคญัตอ่การด าเนินงาน เพราะเป็นการติดตามก ากบั
การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบผลส าเร็จของการด าเนินงานวา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หรือไม่ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.   2550 : ออนไลน์) ส านักนโยบายและแผน ส านักงาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย (ออนไลน์) ระบวุ่า การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน โดยการติดตามจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานของโครงการ 
ส าหรับก ากบัแก้ไข และป้องกนัปัญหา อปุสรรคระหว่างการด าเนินงาน ในขณะท่ีการประเมินผล
เป็นการตดัสินคณุค่าของปัจจยัน าเข้า การด าเนินงานและผลของโครงการ ส าหรับปรับปรุงการ
ด าเนินการ สรุปผลส าเร็จ  ข้อมลูท่ีได้จากการประเมินผลยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ปรับปรุงระบบการวางแผน และบริหารแผน ด้วยการให้ข้อมลู ท่ีตอ่เน่ือง ท าให้สามารถปรับสภาพ
การปฏิบตัิให้เข้ากบัสถานการณ์และสามารถควบคมุแผนให้เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดและเกิด
การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า การประเมินจึงมีความส าคญต่อการตดัสนใจของผู้บริหาร จะ
เห็นได้วา่การตดิตามและการประเมินผล เป็นเร่ืองท่ีแยกกนัไม่ออก เพราะข้อมลูจากการติดตามจะ
เป็นประโยชน์ต่อการประเมินผล ต้องท าควบคู่กันไป จึ งมักจะเรียกรวมกันว่าการติดตาม
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ประเมินผล การท่ีผู้บริหารให้ความส าคญักบัการติดตามและประเมินผลซึ่งเป็นเคร่ืองมือใน การ
วางแผน และค้นหาวิธีในการปรับปรุงงาน และน าผลจากการตดิตามและประเมินผลมาจดัท า หรือ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ และเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนเป็นการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีได้ยึดหลกัการ
บริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ(Result – Based Management หรือ RBM) อีกทัง้ยงัจ าเป็นท่ีบุคลากร
ในองค์กรทกุภาคสว่น จะต้องรวมกนับริหารจดัการองค์กร/แผนงาน/โครงการ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อควบคมุคณุภาพของ
ผลงานวิจยั โดยส่วนมากจะก าหนดให้ทุก 6 เดือนหรือตามท่ีก าหนดไว้โดยหวัหน้าโครงการวิจยั
ต้องสง่รายงานความก้าวหน้าและรายงานปัญหาอปุสรรคและการใช้เงินมายงัหน่วยงานให้ทนุเพื่อ
เข้ากระบวนการประเมินตามขัน้ตอนต่อไป มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อทราบผล
ความก้าวหน้าในการท าวิจัย เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อปุสรรคให้งานบรรลเุปา้หมาย สนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพให้มีการขยายผลเพื่อการ
พฒันาในอนาคตต่อไป ตลอดจนยกเลิกโครงการท่ีมีความผิดพลาดหรือล้มเหลวและมีผลกระทบ
ในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกมีประเด็น การประเมินโครงการวิจัย ดังนีค้ือ ความจ าเป็นและ
วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายท่ีจะด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ ผลลพัธ์ของ
โครงการ และกิจกรรมท่ีต้องท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ส านักงานพัฒนาการิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน).  ออนไลน์)  

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร (2559 : 3) ระบุว่า การติดตาม หมายถึง 
กระบวนการเก็บข้อมลูของตวัชีว้ดัส าคญัของงาน/โครงการอย่างตอ่เน่ือง เพื่อเป็นเคร่ืองบง่ชีค้วาม
คืบหน้าและระดับความส าเร็จของงาน/โครงการให้กับ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมทัง้
ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กันไปด้วย  การติดตามผล เป็นกระบวนการ
ติดตามเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการน าปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร เข้าสู่กระบวนการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการบริหารจดัการ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามแผนภายใน ระยะเวลาท่ีก าหนด โดย
ใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลพืน้ฐาน เพื่อการจัดท ารายงานติดตามผล โดยการติดตามผลการ
ด าเนินงาน/โครงการ จะเป็นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูและเหตกุารณ์ต่าง  ๆ ท่ีได้เกิดขึน้ 
จากการด าเนินงาน/โครงการ ซึง่รายงานการตดิตามผลจะบง่ชีถ้ึงความส าเร็จหรือล้มเหลว ระหวา่ง
ท่ีมี การด าเนินงาน/โครงการ โดยมีการศกึษาเปรียบเทียบระหว่างเปา้หมายกบัผลท่ีได้ นอกจากนี ้
ยงัพิจารณา ถึงคา่ใช้จ่าย และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข ในบางกรณี
อาจศกึษา ถึงผลกระทบจากผลการด าเนินโครงการท่ีจะมีตอ่กลุม่เปา้หมายและสงัคมโดยสว่นรวม
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อีกด้วย ส าหรับค าว่าการประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมิน ตดัสินคณุค่าของโครงการ ท่ี
ก าลงัด าเนินการอยู่ โครงการท่ีแล้วเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลกัเกณฑ์และเป็นระบบ  
ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย คือการประเมินความสอดคล้อง และการบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
โครงการ แผนงาน หรือนโยบายนัน้ๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความ
ยัง่ยืน ผลการประเมิน จะต้องมีความน่าเช่ือถือ และมีประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และ
น าไปสู่การตัดสินใจท่ีดีขึน้ในอนาคต เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ระบบการบริหารงาน
บรรลุผลท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการติดตามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการด าเนินงาน อีกทัง้ยงัเป็นเทคนิคท่ีส าคญัในการเร่งรัดให้มีการด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เวลาและเป้าหมายท่ีก าหนด การติดตามจะเกิดประโยชน์สงูสุด จะต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
และมีการกระท าอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน ส าหรับการประเมินผลมี
ความสญัและเทคนิคเฉพาะ โดยเป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์และรูปแบบวิธีการท่ีคล้ายคลงึหรือ
ใกล้เคียงกบัการติดตามผล หากแต่การประเมินผลจะมีขอบเขตของกิจกรรมท่ีกว้างขวางมากกว่า
การติดตามผลและเกิดขึน้ทุกขัน้ตอนของโครงการ ตัง้แต่ก่อนการด าเนินการ ถึงหลงัเสร็จสิน้การ
ด าเนินการ ทัง้นี ้สามารถกล่าวได้ว่า การประเมินผลโครงการเป็นการวิเคราะห์ตัง้แต่ปัจจยัน าเข้า 
กิจกรรม/กระบวนการ และผลงานของโครงการ ได้แก่ ผลผลิต ผลลพัธ์ท่ีเ กิดขึน้ ในด้านประโยชน์
ของการติดตามประเมินผล คือการน าข้อมลูท่ีสะท้อนกลบัไปใช้แก้ปัญหาตา่งๆ ระหวา่งการด าเนิน
โครงการ โดยการปรับเปลี่ยน กิจกรรม ขัน้ตอน และใช้ส าหรับการวางแผน/โครงการในอนาคต การ
ติดตามผลและการประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีเสริมกันและกัน และมีความสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ือง โดยหากมีระบบการติดตามผลท่ีดี จะส่งผลให้มีการประเมินผลท่ีรวดเร็ว ทันท่วงที  มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการบรรลุผลส า เ ร็จและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
การเข้าใจถึงลกัษณะของการตดิตามและการประเมินผล ช่วยให้สามารถวางระบบและรูปแบบการ
ติดตามผล และประเมินผลในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ องค์ประกอบของการติดตามผล ประกอบไปด้วย ระบบข้อมลูเพื่อการติดตาม
ผล และระบบการรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินการ มีประเด็นหลกัในการติดตามผลคือ 
ปัจจยัหรือทรัพยากร ตวัโครงการหรือกิจกรรม และผลการด าเนินงาน โดยการตดิตามผลนีส้ามารถ
แบ่งเป็นประเภทได้ดังนีค้ือ 1) ติดตามผลโดยใช้แบบรายงาน  2) ติดตามผลแบบเร่งด่วน 3) 
ติดตามผลเฉพาะเร่ืองเชิงลึก  ส าหรับการประเมินผลแบ่งประเภทออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ปรเมิน
ก่อนการด าเนินการ มกัเป็นการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความต้องการของผู้ ใช้
ประโยชน์ได้แก่ การประเมินความต้องการ การประเมินความเป็นไปได้ และการประเมินปัจจยั
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น าเข้า  2) ประเมินระหว่างด าเนินการ  มุ่งประเมินเพื่อการติดตามความก้าวหน้า และประเมิน
กระบวนการ 3) ประเมินหลงัการด าเนินงาน เป็นการประเมินผลผลติ ผลลพัธ์/ผลกระทบ  

ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า การติดตามประเมินผล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมลูงานวิจยั
ตัง้แต่ระยะต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้เพื่อเป็นข้อมลูย้อนกลบัในการตรวจสอบและตดัสินใจใน
คณุคา่ของงานวิจยันัน้ ๆ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงยทุธศาสตร์เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 

5.  การเผยแพร่ผลงานวิจยั 
การเผยแพร่ผลงานวิจยั เป็นการรายงานผลการวิจยัตามความเป็นจริง ปราศจากการ

รายงานข้อมลูท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมลูเท็จ หรือการปลอม
แปลง หรือบิดเบือนข้อมลูซึ่งรวมถึงการตกแต่งหรือเลือกแสดงข้อมลูเฉพาะท่ีสอดล้องกบัข้อสรุป
การกระท า เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานของการวิจยั การเผยแพร่ผลงานวิจยัมีหลายรูปแบบ เช่น 
การน าเสนอผลงานวิจยัในการประชมุวิชาการทัง้ในรูปแบบบรรยาย รายงาน นิทรรศการ โปสเตอร์ 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม หนังสือรายงาน
ผลงานวิจยั เป็นต้น (สทุธิพร จิตต์มิตรภาพ.  ออนไลน์)  การเผยแพร่ผลงานวิจยัเป็นขัน้ตอนส าคญั
ขัน้ตอนหนึ่งของการวิจยั โดยทัว่ไปนิยมเผยแพร่การวิจยัในลกัษณะการเขียนรายงานการวิจยั การ
น าเสนอด้วยวาจา และการน าเสนอด้วยโปสเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการน าผลท่ีค้นพบไปใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบตัิหรือเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการวิจยัต่อไป (วิจิตร ศรีสพุรรณ.  ออนไลน์ ) 
สอดคล้องกบักรวรรณ สงัขกร (ออนไลน์) ท่ีระบวุา่ การเผยแพร่ผลงานวิจยั  เป็นการให้ความรู้ การ
เผยแพร่ และให้บริการผลงานวิจยัผลงานวชาการสู่สาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ  เช่น รายงานการ
วิจัย คู่มือ บทความวิชาการ จัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย น าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุม
ระดบัชาต ินานาชาต ิเป็นต้น  

นอกเหนือจากการเผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบตา่ง ๆ แล้ว การเผยแพร่ผลงานวิจยั
จ าเป็นต้องมีจริยธรรมจากความรับผิดชอบของผู้ แต่งบทความ ดงันี ้(สงวน ลือเกียรติบณัฑิต.  
ออนไลน์)  

1) รายช่ือผู้แตง่บทความ: ควรมีเฉพาะผู้ ท่ีมีสว่นส าคญัในการคิดหวัข้อวิจยั ออกแบบ 
ด าเนินการ หรือแปลผลการวิจัยตามท่ีปรากฏในบทความ ทุกคนซึ่งมีส่วนร่วมอย่างส าคัญควร
ได้รับการระบช่ืุอว่าเป็นผู้ เขียนโดยเรียงล าดบัตามสดัสว่นของการมีสว่นร่วม ผู้ ท่ีมีสว่นช่วยเหลือใน
ลกัษณะอ่ืน ๆ ควรได้รับการกล่าวถึงในกิตติกรรมประกาศ ผู้ เประสานงานบทความควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า ผู้ มีส่วนร่วมอย่างส าคัญทุกท่านมีช่ือปรากฏเป็นผู้ เขียนบทความและไม่ปรากฏช่ือ
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บคุคลอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องเป็นผู้ เขียนบทความ ผู้ประสานงานบทความต้องมัน่ใจวา่ ผู้ เขียนทกุท่านได้
อ่านและยินยอมให้มีการส่งบทความมายงัวารสาร ยินยอมให้มีการเผยแพร่บทความฉบบัสดุท้าย 
และยินยอมท่ีจะรับผิดและรับชอบในผลงานท่ีสง่มายงัวารสาร 

2) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน : ผู้ เขียนทุกท่านต้องเปิดเผย
ผลประโยชน์ทบัซ้อนซึ่งอาจมีผลส าคญัหรือมีอิทธิพลต่อผลการวิจยัหรือการแปลผลการวิจยัดงัท่ี
ปรากฏอยูใ่นบทความ แหลง่เงินทนุสนบัสนนุการวิจยัหรือการจดัท าบทความจะต้องถกูกลา่วถึงใน
กิตติกรรมประกาศ 

3) การเป็นผลงานต้นฉบบัและการลอกเลียนผลงาน: เม่ือผู้ เขียนส่งบทความมายงั
วารสารถือว่าเป็นการยืนยนัของผู้ เขียนต่อวารสารว่า เจ้าของบทความคือคณะผู้ เขียนโดยแท้จริง 
ส่วนแนวคิดและข้อความต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ของผู้ เขียน แต่ได้ถูกระบุไว้ในบทความจะต้องได้รับการ
อ้างอิงอย่างเหมาะสม ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในการขออนญุาตใช้ภาพหรือขอลิขสิทธ์ิจากงานอนัมี
ลขิสทิธ์ินัน้ 

4) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหลายวารสารหรือหลายแหลง่: ผู้ เขียนจะต้องระบใุน
ใบปะหน้า (ตาม template ของวารสาร) ว่า บทความท่ีส่งมายงัว่าสารนัน้ไม่เคยถูกเผยแพร่ใน
วารสารหรือไม่ถูกน าเสนอในการประชุมวิชาการต่าง ๆ มาก่อน (เว้นแต่ว่ามีการเพิ่มเติมอย่าง
ส าคญัจนถือว่าเป็นงานท่ีต่างจากงานท่ีน าเสนอ) และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารเล่ม
อ่ืน การส่งบทความเข้าสู่การพิจารณาของวารสารมากกว่า 1 ฉบับในเวลาเดียวกันถือว่าเป็น
พฤตกิรรมท่ีผิดจริยธรรม 

5) มาตรฐานการเขียนบทความ:  บทความจะต้องเขียนโดยมีรายละเอียดมาก
พอสมควรเพื่อท าให้ผู้อ่านสามารถท าวิจยัซ า้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระเบียบวิธีวิจยัใน
ประเด็นท่ีส าคญั การน าเสนอข้อมลูในรายงานจะต้องมีความถกูต้อง การดดัแปลงข้อมลูหรือการ
จงใจแปลผลข้อมลูอยา่งไมถ่กูต้อง ถือเป็นพฤตกิรรมท่ีผิดจริยธรรม 

6) การเข้าถึงข้อมลูและการเก็บรักษาข้อมูล: วารสารอาจขอให้ผู้ เขียนส่งมอบข้อมลู
ดิบท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหากมีข้อสงสยั ดังนัน้ผู้ เขียนควรเก็บ
ข้อมลูของการวิจยัไว้หลงัการวิจยัเสร็จสิน้จนกวา่จะได้รับการตีพิมพ์บทความไปแล้วระยะหนึง่ 

7) การพบข้อผิดพลาดท่ีส าคัญในงานตีพิมพ์ : หากผู้ เขียนพบความผิดพลาดท่ีมี
ความส าคญัในการวิจัยภายหลงั หรือพบความไม่ถูกต้องในงานท่ีตีพิมพ์ ผู้ เขียนมีหน้าท่ีแจ้งต่อ
วารสารและประสานงานกับบรรณาธิการเพื่อให้ปรับแก้บทความให้มีความถูกต้องหรือถอน
บทความหากจ าเป็น 
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จากความหมายและรูปแบบของการเผยแพร่ผลงานวิจยั ครอบคลมุถึงจริยธรรมใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีผู้ เผยแพร่ต้องให้ความส าคญัดงักล่าวข้างต้น ผู้ เผยแพร่ควรค านึงถึง
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยอีกประการ โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(ออนไลน์) ระบมุาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการไว้ดงันี ้

1. ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship) หรือผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในเชิงปัญญา (substantive 
intellectual contributions) ในผลงาน โดยต้องมีองค์ประกอบครบทัง้ 3 ข้อ ดงันีค้ือ 1) มีส่วนร่วม
ในการสร้างโจทย์วิจยัและวางแผนการวิจยั เก็บข้อมลู หรือวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมลู  2) 
มีส่วนร่วมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยัอย่างมีส่วนร่วมในเชิงปัญญาของเนือ้หางาน  
(ไม่ใช่การตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) 3) ได้อ่านและรับรองต้นฉบบับทความสดุท้ายก่อนสง่ไป
ตีพิมพ์  

2. ความถกูต้องของข้อมลู (Data Integrity) โดยการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผู้อา่นยอ่มมี
สมมติฐานว่าผู้ วิจัยจะรายงานผลตามความเป็นจริง นั่นคือ  ปราศจากการรายงานข้อมูลท่ี
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ไม่วา่จะเป็นการสร้างข้อมลูเท็จ (fabrication) หรือการปลอมแปลง 
หรือบิดเบือนข้อมลู (falsification) ซึง่รวมถึงการตกแต่ง หรือเลือกแสดงข้อมลูเฉพาะ ท่ีสอดคล้อง
กับข้อสรุป การกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ การท่ีผู้ อ่านน าผลงานวิจัยท่ีไม่ได้อยู่บน
รากฐาน ของข้อมลูท่ีถกูต้องไปใช้ต่อ อาจน าไปสู่การสญูเสียความน่าเช่ือถือของผู้วิจยัของวงการ
วิจยัโดยรวม   

3. การจดัการรูปภาพ (Image Handling) ผู้วิจยัมีเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ตกแต่งหรือ
ดัดแปลงรูปภาพได้อย่างแพร่หลาย และง่ายดาย ในบางครัง้ผู้ วิจัยอาจต้องการท าการตกแต่ง
ดดัแปลงรูปภาพ เพื่อให้การสื่อสารด้วยภาพมีความชดัเจนรัดกมุมากขึน้ อย่างไรก็ตามการตกแตง่
หรือดดัแปลงท่ีไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาของการสร้างข้อมลูเท็จ หรือการปลอมแปลงหรือ
บิดเบือนข้อมูลได้ ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีหลกัเกณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐานแก่ผู้ วิจัยเพื่อยึดเป็นหลกั
ปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังจะเห็นตัวอย่างจากคู่มือท่ีเก่ียวกับการจัดการ  รูปภาพในวารสารทาง
วิทยาศาสตร์หลายๆ ฉบบั นอกจากนีบ้รรณาธิการของวารสารบางวารสารยงัสามารถ  ใช้ซอฟแวร์
เพื่อตรวจดกูารจดัการรูปภาพท่ีผิดมาตรฐานได้ด้วย ถึงแม้วา่วารสารบางฉบบัไม่ได้มีเกณฑ์เขียนไว้ 
อย่างชดัเจน ผู้วิจยัหลกัจะต้องรับผิดชอบดแูลการตกแตง่รูปภาพให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และให้
ความรู้ แก่นกัศกึษาหรือผู้ช่วยวิจยัด้วย 

4. การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) ในทางกฎหมาย จะมีกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ อยู่แล้ว เช่น ลิขสิทธ์ิสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 
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ฯลฯ ดงันัน้เม่ือเราเอ่ยถึง plagiarism จึงจะหมายถึงสิ่งท่ีกฎหมายมิได้คุ้มครอง หรือการลอกเลียน
นัน้ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย แต่เน่ืองจากการลอกเลียนดังกล่าวเป็นการลอกเลียน  โดยมิชอบ 
นกัวิชาการและนกัวิจยัจึงไม่พงึประสงค์ให้มีการลอกเลียนเช่นนีห้ลกัการของการปกปอ้งทรัพย์สิน 
ทางปัญญาทัง้ในทางกฎหมายและทางจริยธรรม ก็เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ โดยให้ผู้
สร้างสรรค์ได้มี โอกาสได้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์ แตใ่นขณะเดียวกนัประโยชน์ตา่งๆ เหลา่นัน้ 
ต้องอยู่ในสมดลุภายใต้ เง่ือนไขความยุติธรรมและมนุษยธรรม เน่ืองจากในทางปฏิบตัิ การลอก
เลียนโดยมิชอบท่ีเกิดขึน้ในการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจยั  ส่วนใหญ่จะเป็นการลอกเลียน
บทความ (การเขียน) แนวทางปฏิบตัิด้านลา่งจงึเน้นไปท่ีการเขียนอยา่งเหมาะสม 

5.  เอกสารอ้างอิง (Reference) และการอ้างอิง (Citation) เป็นสิ่งท่ีใช้อ้างอิงเพื่อ
สนับสนุนข้อมูล ความเห็น ข้อความ หรือข้อสรุป ท่ีผู้นิพนธ์เขียนไว้ในงานวิชาการหรืองานวิจัย 
เอกสารอ้างอิงนีอ้าจจะเป็นสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี ้เช่น ต ารา บทความวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความจาก
วารสารทัง้วารสารวิจัยและวารสารทั่วไป ข่าวจากหนังสือพิมพ์  เว็บไซต์ข้อกฎหมาย เป็นต้น 
เน่ืองจากเอกสารอ้างอิงถกูใช้เพื่อสนบัสนนุข้อความท่ีผู้นิพนธ์เขียน ผู้นิพนธ์จึงต้องอ่านเอกสารท่ี
ตนใช้ตามเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อให้แน่ใจวา่เอกสารนัน้สามารถสนบัสนนุข้อความท่ีตนเขียนได้จริงๆ 

6. ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) จะเกิดขึน้เม่ือความสมัพนัธ์ของผู้วิจยั
อาจก่อให้เกิดอคติ กบักระบวนการวิจยัและหรือกระบวนการเผยแพร่งานวิจยั ความสมัพนัธ์นีอ้าจ
เป็นความสมัพนัธ์ทางด้านบวก หรือลบก็ได้ หรืออาจเป็นความสมัพนัธ์ส่วนบคุคล ความสมัพนัธ์
เชิงธุรกิจ ความสมัพนัธ์ทางการเงิน ฯลฯ และอคติท่ีอาจเกิดขึน้นัน้อาจเกิดขึน้จริงหรือไม่เกิดขึน้ก็
ได้ เพียงแตมี่ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้ และอคตินัน้ๆ เม่ือเกิดแล้วอาจสง่ผลทางตรงหรือทางอ้อม
ตอ่กระบวนการวิจยัและ/หรือกระบวนการเผยแพร่งานวิจยั โดยประโยชน์อาจตกแก่ผู้วิจยัหรือผู้ อ่ืน 
ดังนัน้วิธีการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีดีท่ีสุดก็คือการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์อันอาจ
ก่อให้เกิดอคติเหลา่นัน้ อย่างไรก็ตาม ความสมัพนัธ์บางประการผู้วิจยัก็ไมอ่าจหลีกเลี่ยงได้ ซึง่เม่ือ
มีความสมัพนัธ์เหลา่นีเ้กิดขึน้สิ่งท่ีผู้วิจยัพงึปฏิบตัิก็คือการประกาศให้ผู้อา่นทราบ 

7.  ความลับและความเป็นส่วนตัว (Privacy and Confidentiality) หลักการและ
เหตผุลของความลบัและความเป็นสว่นตวัเป็นหลกัการท่ีมีอยูใ่นทกุสงัคมทกุชนชัน้ และทกุเชือ้ชาติ 
ซึง่สะท้อนในเห็นในรูปแบบของกฎหมายต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในการท าวิจยับางครัง้ผู้วิจยั อาจได้
อภิสิทธ์ิในการรับรู้ข้อมลูบางอย่างท่ีเม่ือถกูเปิดเผยออกไปอาจละเมิดหลกัการของความลบัและ
ความเป็นส่วนตวัได้ ปัญหาดงักล่าวมกัพบบ่อยในกรณีของการวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ถูกสร้างขึน้ด้วยความ
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เช่ือถือและเช่ือมัน่ ซึ่งกันและกัน ซึ่งความเช่ือถือนีจ้ะมีการรักษาความลบัและความเป็นส่วนตวั
ของคนไข้เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ เม่ือแพทย์มีบทบาทเป็นนักวิจัยเพิ่มด้วย อาจท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีต้องรายงานข้อมูลทัง้หมดต่อประชาคมวิจัย และสาธารณะ ผู้ วิจัยจึงควรมีความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ือท าการวิจยัและเม่ือต้องการเผยแพร่งานวิจยั 

8. การเผยแพร่ซ า้ (Redundant publication) เป็นการเผยแพร่งานวิจยั ข้อมลู หรือ
บทความ เดิมซึ่งเคยถกูเผยแพร่ไปแล้ว โดยอาจเป็นการเผยแพร่ข้อมลูทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน 
การเผยแพร่ก่อนหน้าโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน การเผยแพร่โดยใช้สื่อเดียวกนัหรือสื่อแตกต่างกนั 
การเผยแพร่โดยใช้ข้อความโวหารเดียวกันหรือต่างกัน และการเผยแพร่โดยภาษาเดียวกันหรือ
แตกต่างกัน เป็นต้นหลกัการและเหตุผล  การเผยแพร่ซ า้อาจก่อให้เกิดปัญหาได้หลายประการ
ด้วยกนั เช่น 1) การใช้ทรัพยากรอยา่งไม่เหมาะสม ทัง้นี ้เน่ืองจากทรัพยากรในการเผยแพร่งานวจิยั
และงานวิชาการ มีจ ากัด เจ้าของทรัพยากรจึงต้องการใช้ทรัพยากรนัน้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด และหากเจ้าของทรัพยากร ท่ีถูกใช้ในการเผยแพร่ซ า้ทราบว่างานชิน้นัน้เคยถูกเผยแพร่มา
ก่อนหน้านีแ้ล้วอาจไมย่ินดีให้ใช้ทรัพยากรของตนในการเผยแพร่ซ า้ 2) การละเมิดลขิสทิธ์ิในกรณีท่ี
การเผยแพร่งานครัง้แรกนัน้มีลิขสิทธ์ิคุ้มครองอยู่ การเผยแพร่ซ า้ในบางบริบทอาจเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิได้ 3) การวิเคราะห์ข้อมลูซ า้ในกรณีท่ีเป็นการเผยแพร่ข้อมลูวิจยัซ า้ และผู้อ่านไม่ทราบว่า
ข้อมลูจากการเผยแพร่ซ า้ซ้อนเป็นข้อมลูเดียวกนั อาจก่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมลูโดยเข้าใจผิดวา่
ข้อมลูซ า้ซ้อนดงักล่าว เป็นข้อมลูท่ีแตกต่างกนัได้ 4) การให้รางวลั การตอบแทน ความน่าเช่ือถือ 
เกิดความซ า้ซ้อน เน่ืองจากในแวดวงวิชาการและการวิจยั ยงัคงใช้การเผยแพร่เป็นตวัชีว้ดัตวัหนึ่ง 
การเผยแพร่ซ า้ซ้อนอาจก่อให้เกิดการให้ความน่าเช่ือถือ (credit) ซ า้ซ้อนขึน้ 

9. การตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami Publication) หมายความถึง การน างานวิจัยท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีจะตีพิมพ์ เป็นบทความเดียวน ามาซอยแบ่งย่อยแยกส่งตีพิมพ์เป็นบทความ
หลายๆ บทความอย่างไม่เหมาะสมและ ไม่จ าเป็น ซึง่ในการสง่ตีพิมพ์นัน้ ๆ อาจเป็นการสง่ตีพิมพ์
โดยบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีเป็นคนเดียวกนัหรือตา่งกนัก็ได้ การตีพิมพ์แบง่ย่อยอาจเป็นพฤติกรรม
พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ได้ ตวัอย่างเช่น งานวิจัยชิน้ใหญ่  และมีข้อมูลมาก ไม่สามารถ
น าเสนอได้ในบทความเดียว หรือบางครัง้ข้อมลูมีการเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองท าให้มี ข้อมลูใหม่มา
น าเสนอ ผู้ วิจัยจ าต้องเผยแพร่ในบทความมากกว่าหนึ่งบทความ ในกรณีเช่นนีอ้าจถือเป็น  การ
ตีพิมพ์แบ่งย่อยอย่างเหมาะสมได้ ในขณะท่ีงานวิจยับางงานสามารถตีพิมพ์ได้ในบทความเดียว 
แต่แยกข้อมลูบางอย่างออกมาน าเสนอ ในอีกบทความหนึ่ง ทัง้ ๆ ท่ีสามารถน าข้อมลูนัน้ใส่ในอีก
คอลมัน์ของตารางท่ีมีแล้วในบทความแรกได้ กรณีเช่นนี  ้ถือว่าเป็นการตีพิมพ์แบ่งย่อยอย่างไม่
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เหมาะสม จะเห็นได้วา่ความเหมาะสมหรือไม่ของการตีพิมพ์แบง่ย่อยนัน้เป็นอตัวิสยั อยา่งไรก็ตาม
ประเด็น ท่ีจะต้องน ามาพิจารณาจะเป็นประเด็นเดียวกับการเผยแพร่ซ า้  กล่าวคือมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสหรือไม่ 

10. การส่งบทความวิจยัตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous Submission) 
หมายความถึง การส่งบทความ วิจัยเพื่อการตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร โดยอาจส่งในเวลา
เดียวกันหรือส่งไปวารสารหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับ  ค าตอบจึงส่งเร่ืองเดียวกันไปยังอีกวารสารหนึ่ง 
วารสารสว่นใหญ่ต้องใช้ทรัพยากรคอ่นข้างมากในการพิจารณาลงตีพิมพ์บทความใดบทความหนึง่ 
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรท่ีด าเนินเอกสาร เวลา และผู้พิจารณาให้ความเห็น (peer reviewer) ดงันัน้
การส่ง บทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร จึงเป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ  เหล่านีอ้ย่างไม่
เหมาะสม และหากบทความท่ีสง่ไปได้รับการตีพิมพ์ทัง้สองแห่งหรือมากกวา่สองแห่ง โดยมีเนือ้หา
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกนั อาจก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดจริยธรรมในประเด็นอ่ืนๆอีก ดงันัน้ 
หลกัการของการใช้ทรัพยากรร่วมการสง่ตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสารในเวลาเดียวกนัจึงยงัเป็นเร่ือง
ไม่ควรปฏิบตัิ 

11. การเลือกข้อมลูส่งตีพิมพ์ (Selective Publication) หมายความถึง การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจยั โดยคดัเลือกเฉพาะผลท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีตนต้องการหรือเลือกท่ี
จะไม่เผยแพร่ผลงาน โดยมีเจตนาให้ผู้ รับสื่อเข้าใจหรือแปลผลต่างไปจากการท่ีได้รับทราบผล
ทัง้หมดหรือมีเจตนาซ่อนเร้นข้อมูล เม่ือผู้ วิจัยมีค าถามและเลือกท่ีจะตอบค าถามนัน้ด้วย
กระบวนการวิจยัแล้ว เม่ือได้ค าตอบออกมา ควรเผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ถึงกระบวนการในการตอบ
ค าถามรวมทัง้ผลท่ีได้ แม้วา่ผลท่ีได้อาจไมเ่ป็นไปตามแนวทางที่ตนตัง้สมมตุิฐานไว้ก็ตาม 

12. การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้ วิจัย (Correspondences) ในการเผยแพร่งาน
วิชาการหรืองานวิจัย บางครัง้ผู้ เผยแพร่จ าเป็นต้องสื่อสารกับผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อมูล 
ตอบค าถามค าวิจารณ์ ฯลฯ การสื่อสารนีค้วรมีข้อมลูท่ีถกูต้อง เป็นตวัแทนความเห็น  หรือค าตอบ
ของผู้วิจยัทัง้กลุม่ และอยูภ่ายในระยะเวลาอนัเหมาะสม 

13.การถอนบทความ (Retraction of Publication) ในการเผยแพร่งานวิจยัและงาน
วิชาการนัน้ บางครัง้ผู้วิจยัอาจพบว่าข้อมลูท่ีเผยแพร่นัน้ไม่ควร  ได้เผยแพร่ต่อไป เช่น มีข้อมลูท่ีไม่
เป็นจริง บิดเบือน เกิดความผิดพลาด ไม่สามารถท าซ า้ได้ การวิเคราะห์ ทางสถิติท่ีมีความล าเอียง 
หรือไม่เป็นไปตามท่ีตกลงกนัไว้ หรือผู้วิจยัอาจจะมีทศันคติท่ีเปลี่ยนไปจากบทความ ข้อสรุปท่ีตน
เคยตีพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนัน้อาจเป็นบทความท่ีมีการท าผิดจริยธรรมการท าวิจยั เช่น การปลอม 
แปลงหรือบิดเบือนข้อมลู (falsification) การสร้างข้อมลูเท็จ (fabrication) และ/หรือ การลอกเลียน
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โดยมิชอบ (plagiarism) ซึง่จะเห็นวา่ในกรณีตา่งๆ เหลา่นี ้ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของเนือ้หาหลกั
ของบทความไปอย่างมาก หรือมีการแก้ไขท่ีไม่เข้าข่ายลักษณะของการแก้ไข  บทความ 
(corrections)จึงจ าเป็นต้องยกเลิกบทความนัน้ๆ ด้วยการถอนบทความนัน้ออกโดย อาจถอนเป็น
บางสว่น (partial retraction) หรือทัง้บทความก็ได้ 

14. การขึน้ทะเบียนงานวิจยัทางคลินิก (Clinical Trial Registration) มี 3 แบบคือ 1) 
การขึน้ทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Registration) หมายความถึง การน าข้อมูล 
งานวิจัยบนัทึกในฐานข้อมูลเปิดท่ีสามารถเข้าถึงและค้นหาได้ 2) งานวิจัยทางคลินิก (Clinical 
Research) หมายความถึง งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคน (อาสาสมคัร) และมีการน าข้อมลูทางคลินิก
มาใช้ประโยชน์ 3) งานวิจัยทางคลินิกแบบทดลอง (Clinical Trial) หมายความถึง งานวิจัยทาง
คลินิกท่ีมีการให้ยา สารเคมี การรักษา การฟืน้ฟ ูอปุกรณ์ และอ่ืนๆ ให้กบัอาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมงาน
วิจยั และมีการวดัผล (ข้อมลู) จากอาสาสมคัรมาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล การขึน้ทะเบียน
งานวิจยัทางคลินิก มีประโยชน์และผลพึงประสงค์หลายประการด้วยกนั งานวิจยัทางคลินิกแบบ
ทดลอง เป็นงานวิจยัท่ีผลของงานวิจยัสามารถน ามาใช้เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษา การฟืน้ฟู และ
การดูแลผู้ ป่วย แต่เน่ืองจากงานวิจัยท่ีเกิดขึน้บางงานวิจัยให้ผลการศึกษาไม่ตรงตามท่ีผู้ วิจัย
ต้องการ และ/หรือ ผลการศกึษาไม่แสดงว่าการรักษาใหม่มีความแตกตา่งจากการรักษาวิธีเดิม จึง
พบว่ามีงานวิจัยจ านวนหนึ่งท่ีไม่ลงตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ บาง
งานวิจยัเลือกเฉพาะผลการวิจยัท่ีเป็น ประโยชน์ต่อผู้ ให้การสนบัสนนุแต่ไม่เปิดเผยข้อมลูทัง้หมด 
ดงันัน้ องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการตีพิมพ์งานวิจยัทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ และองค์การอนามยัโลก
จึงมีการบงัคบั ให้มีการขึน้ทะเบียนงานวิจยัทางคลินิก ก่อนท่ีจะด าเนินการวิจยักบัอาสาสมคัรคน
แรก เพื่อให้สาธารณชน และประชาคมวิจยัได้รับทราบถึงงานวิจยัท่ีเกิดขึน้แล้วหรือก าลงัจะเกิดขึน้
ในอนาคต นอกจากนีแ้ล้ว ฐานข้อมลูงานวิจัยทางคลินิกเหลา่นี ้ยงัสามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
ได้ เช่น แหล่งทุนหรือองค์กรท่ีควบคุมนโยบาย สามารถเห็นภาพของงานวิจัยโดยรวมท่ีเกิดขึน้ 
ผู้วิจยัสามารถ ใช้ประโยชน์จากข้อมลูงานวิจยัและผู้ ร่วมวิจยั รวมถึงอาสาสมคัรต่าง ๆ ก็สามารถ
เข้าถึงงานวิจยัได้สะดวกขึน้ 

ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การเผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง การรายงาน
ผลการวิจัยซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานการวิจัย คู่มือ บทความวิชาการ จัดประชุม
เผยแพร่ผลงานวิจัย น าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมระดบัชาติ นานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
น าเสนอผลท่ีค้นพบไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตัิหรือเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการวิจยัตอ่ไป โดยผู้
เผยแพร่ผลงานวิจยัควรค านงึถึงจริยธรรมและมาตรฐานการด าเนินการเผยแพร่ 
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6. การพฒันานกัวิจยั  
การพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ การพัฒนานักวิจัย จึง

หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงนกัวิจยัให้มีศกัยภาพมากขึน้ หากแตส่ภาพปัจจบุนัของประเทศ
ไทยมีจ านวนบุคลากรการวิจยัน้อยมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยงัให้ความส าคญัอย่าง
แท้จริงในเร่ืองของการวิจยัและพฒันาการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในระดบัท่ีจะท าให้ประเทศไทยเตบิโต
ได้อย่างยัง่ยืน และมีจ านวนค าขอรับสิทธิบตัรและจ านวนสิทธิบตัรการประดิษฐ์ท่ีได้รับอนมุตัิยงัมี
จ านวนน้อยมาก ในสว่นของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึง่ถือ
เป็นดชันีชีว้ดัระดบัความ แข็งแกร่งในการท าวิจยัและพฒันาของนกัวิจยั รวมทัง้ยงัสะท้อนให้เห็น
ถึงความร่วมมือด้านการวิจยัและพฒันาระหวา่งสถาบนัตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศยงัอยูใ่นระดบั
ท่ีไม่สงูนกั เม่ือพิจารณาถึงผลการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศของสถาบนัจดั
อันดับนานาชาติ ซึ่งจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ รวม 59 ประเทศ 
พบว่า ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายทางการวิจยัและพฒันาต่อ GDP ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศ 
(จิตรลดา พิศาลสพุงศ์ และคณะ.  ออนไลน์) สอดคล้องกบัสทุธิพร จิตต์มิตรภาพ (2557) ท่ีระบวุ่า
ปัญหาด้านบคุลากรวิจยัประกอบด้วยสองสว่นหลกั ประการแรก จ านวนนกัวิจยัตอ่ประชากรยงัต ่า
กว่าท่ีแผนพฒันาฯ การก าหนด โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติก าหนดไว้ท่ี 15 คนตอ่
ประชากร 10,000 คน แต่ปัจจุบนัจ านวนนักวิจัยต่อจ านวนประชากรเท่ากับ 8 คนต่อประชากร 
10,000 คน โดยท่ีนกัวิจยัส่วนมากของประเทศไทยซึ่งได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลยัยงัมีสดัส่วนใน
การท าวิจยัเพียงร้อยละ 30 เน่ืองจากมีภารกิจในการสอนเป็นหลกั ท าให้ไม่เหลือเวลาในการท า
วิจยั ประการต่อมา ประเทศไทยยงัขาดนกัวิจยั เพื่อการพฒันา หรือวิจยัประยุกต์ เน่ืองจากการ
วิจยัเพื่อการพฒันา หรือการวิจยัประยกุต์ไม่สามารถน าไปตีพิมพ์เป็นวารสารวิชาการ (Journal) 
เพื่อใช้ประเมินผลงานทางวิชาการได้  ดังนัน้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทราบถึงสาขาท่ีขาดแคลน และจดัท าแผนพฒันา
บุคลากรท่ีสอดคล้องกับความต้องการขณะท่ีในมหาวิทยาลัย ต้องสนับสนุนให้มีอาจารย์วาง
แผนการท างาน ด้านการสอนและการวิจยัให้สมดลุ 

การพัฒนานักวิจัยเพื่อนักวิจัยในประเทศไทยทัง้ปริมาณและคุณภาพจึงมี
ความส าคญัตอ่การขยายความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ อดุมศิลป์ ป่ินสขุ (2550: 9) ระบุ
ว่า มหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคญัมากในการผลิตก าลงัคนด้านการวิจยั โจทย์ท่ีส าคญัอนัหนึ่ง คือ
ท าอย่างไรจึงจะสามารถผลิตนกัวิจยัคณุภาพสงูซึง่ผลงานมีผลกระทบตอ่สงัคมในวงกว้าง ผลงาน
มี คุณภาพสูง ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชัน้น าและมีปริมาณผลงานต่อปีสงูได้ ซึ่งแนวทางการ
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ฝึกอบรมเพื่อพฒันาคณุลกัษณะท่ีโดดเด่นด้านการวิจยั ได้แก่ การฝึกกระบวนการคิด เช่น การคิด
เป็นระบบ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการสร้างโจทย์วิจยั ฝึกการสื่อสาร พดู 
อ่าน เขียน (ไทย/องักฤษ) ฝึกเสนอผลงาน (ไทย/องักฤษ) ฝึกการเขียนบทความวิชาการ ฝึกการ
ท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับพี่เลีย้ง สร้างทัศนคติท่ีจ าเป็น และกิจกรรมการจดัการความรู้ 
(KM) ในด้านลกัษณะของการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนลกัษณะการเรียนรู้ไปเป็นการเรียนรู้เพราะ
อยากรู้ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มต้นทนุชีวิตและคณุภาพ ชีวิต การเรียนรู้เพื่อความส าเร็จในระยะยาว ใน
ด้านการพัฒนานักวิจัยโดยใช้ระบบพี่เลีย้งซึ่งเป็นระบบการสอนและการเรียนรู้ท่ีมีการพัฒนา
สมัพนัธภาพระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียนไปด้วยในเวลาเดียวกนั เน่ืองจากความรู้และทกัษะบางอย่าง
เกิดจากการปฏิบัติจริง หรือเกิดจากการเรียนรู้จากผู้ ท่ีปฏิบัติจริง การเรียนรู้จะเกิดขึน้ภายใต้
บรรยากาศท่ีเหมาะสม เป็นต้นวา่ ผู้สอนและผู้ เรียนมีทศันคติท่ีดีตอ่กนั หรือไม่มีช่องวา่งระหวา่งกนั
มากเกินไป มีการเปิดใจกว้างและเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั โดยในการวิจยันัน้ พี่เลีย้งควรมีหน้าท่ีหลกั 
ได้แก่ การดแูลให้ค าปรึกษาด้านการวิจยั ดแูลงานเขียนทางวิชาการ เช่น ข้อเสนอโครงการ การ
เขียนรายงาน การเขียนบทความ ฯลฯ รวมถึงการดแูลการเสนอผลงาน หน้าท่ีรองของพี่เลีย้งคือ
การเป็นตวัอย่างท่ี ดีการสนบัสนุนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ การฝึกความคิด เช่น ความคิดเชิง
บวก ความคดิ สร้างสรรค์ 

ปรารถนา เอกปัญญากุล (2553: 59) กล่าวว่า แนวทางการพฒันานกัวิจยัสามารถ
ด าเนินการได้ 4 แนวทาง ได้แก่ 1) การส่งเสริมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัอย่างเป็นระบบชดัเจน 2) 
ควรมีระบบสนบัสนนุทนุการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง 3) ควรมีการก าหนดภาระงานด้านการ
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 4) ควรมีการสร้างบรรยากาศความตื่นตวัด้านการวิจัยขึน้ภายในองค์กร 
รวมทัง้การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการสร้าง
วฒันธรรมการช่ืนชมผลงานนกัวิจยั  

พีระศกัดิ์ ฉายประสาท (ออนไลน์) ระบวุ่า แนวทางการพฒันานกัวิจยัมีดงันีค้ือ (1) มี
ระบบท่ีปรึกษา/พี่เลีย้ง (2) สนบัสนนุทนุวจิยักบันกัวิจยัรุ่นใหม ่(3) ฝึกอบรมนกัวิจยัรุ่นใหม ่(เทคนิค
การเขียนโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจยั) (4) จัดระบบสนับสนุนการวิจยั เช่น การเข้าถึง
ข้อมลู การเข้าถึงแหล่งทนุ (5) สร้างโอกาสในการท างานกบันกัวิจยัและหน่วยวิจยัในต่างประเทศ 
(6) แหลง่ทนุพบนกัวิจยั และ (7) สร้างแรงจงูใจ 

สมหมาย ปะติตงัโข (2552: 73) ระบุว่า นกัวิจยัมีความต้องการในการพฒันา ดงันี  ้
(1)จดัอบรม เสริมประสบการณ์ และ พฒันาทกัษะการท าวิจยั (2) จดัอบรมและพฒันาทกัษะการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ท่ีทันสมัย (3) ควรจัดหาวิทยากรให้ความรู้อย่าง 
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สม ่าเสมอ และเป็นท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาการวิจยั (4) จดัให้ได้พบกบันกัวิจยัมืออาชีพ (5) ศกึษาดู
งานด้านการท าวิจยั (6) ฝึกอบรมการเขียนบทความทางการวิจยั (7) ต้องการให้จดัหาแหล่งทุน
วิจัย (8) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับแหล่งทุนข้อมูลหรือแหล่งค้นคว้าต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศได้
อย่างสะดวก โดยมีรูปแบบการพฒันานกัวิจยัดงันี ้คือ (1) ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัแหล่งทุน ข้อมลู
หรือแหล่งค้นคว้าต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศได้อย่างสะดวก (2) สร้างทีมวิจยั โดยให้นกัวิจยัรุ่น
ใหมเ่รียนรู้จากนกัวิจยัรุ่นเก่า มีการพฒันานกัวิจยักบัเครือข่ายหรือสมาคมวิจยัตา่ง ๆ เช่น โครงการ
ต้นกล้านกัวิจยั (3) จดัหาแหล่งทุนให้อาจารย์ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมศึกษาและท าวิจยั และให้มี
การสร้างนกัวิจยัใหม่ในทกุโครงการ (4) เพิ่มงบประมาณการวิจยัให้มากขึน้ เพื่อดงึดดูความสนใจ 
(5) สง่นกัวิจยัเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายหรือสมาคมวิจยัตา่งๆ เช่น ต้นกล้านกัวิจยั (6) จดัให้มี
รูปแบบท่ีค้นคว้าวิจยัร่วมกบัท้องถ่ิน และสามารถแข่งขนักบังานวิจยัในระดบันานาชาตไิด้ 

ดงันัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การพฒันานกัวิจยั หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงนกัวิจยัให้มีศกัยภาพด้านการวิจยัมากขึน้ ได้แก่ การส่งเสริมพฒันานกัวิจยัให้มี
ศกัยภาพอย่างเป็นระบบ มีการสนับสนุนทุนการวิจยัอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนดภาระงานวิจยั
อยา่งเป็นรูปธรรม และมีการสร้างวฒัธรรมด้านการวิจยัภายในสถาบนัอดุมศกึษา 

7. การบริหารจดัการ  
การบริหารตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Administration หมายถึง กระบวนการของ

การวางแผน การจดัองค์การ การสั่งการและการควบคมุ เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
ในขณะท่ีค าว่าการจดัการตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Management ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยใช้
ทรัพยากรขององค์กร ดงันัน้ การบริหารจงึเป็นเร่ืองของการก าหนดนโยบาย และการจดัการจงึเป็น
การน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิ (กชญวรรธน์ โลห์วชัรินทร์.  2553: 2)   

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (ออนไลน์) ระบวุ่า การบริหารจดัการเป็นการด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบตัิงานใด ๆ ขององค์กรท่ีครอบคลมุเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การบริหารนโยบาย การบริหารอ านจหน้าท่ี 
การบริหารคุณธรรม การบริหารท่ีเก่ียวข้องกับสงัคม การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ การอ ายวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ  

อ านาจ ธีระวนิช (2547: 25) ให้ความเห็นว่า การบริหารจัดการเป็นกระบวนการท่ี
ผู้ จัดการท างานร่วมกันโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมายขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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อนรัุตน์ อนนัทนาธร (ออนไลน์) ระบวุ่า การบริหารคือการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
เป็นกระบวนการขัน้ตอนตัง้แตก่ารก าหนดเปา้หมายหรือวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ท่ี องค์การต้องการ 
รวมถึง การก าหนดโครงสร้างองค์การ การออกแบบและการ มอบหมายงาน การจดัทีมงาน การ
สร้างกฎระเบียบกติกา การจัดระบบการ ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและส่วนงาน รวมถึงการ
ออกแบบระบบการติดตามและการควบคมุงาน การบริหารจึงจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจ
และความเป็นหนึ่ง เดียวของสมาชิกองค์การเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ ซึง่นอกจากผู้บริหาร
ท่ีมีบทบาทส าคญัในองค์การแล้ว สมาชิกหรือบุคลากรในองค์การก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้องค์การ
ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี แตใ่นปัจจบุนัความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้มีมากขึน้ ท า
ให้สภาพแวดล้อมองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงนวตักรรมใหม่ๆ ส่งผลให้การบริหารต้อง
เผชิญกบัความไม่ แน่นอนนอกจากนีเ้ทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการจดัการ รวมถึงนวตักรรม
สมัยใหม่ท าให้ การบริหารต้องเผชิญกับการแข่งขัน จึงท าให้การบริหารต้องมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง โดยการบริหารมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจในการแปรเปลี่ยนวิสยัทศัน์ให้เป็นภารกิจในการท่ีจะพฒันา ท าให้การด าเนินงานของ
องค์การมีความต่อเน่ืองเป็นระบบและองค์การสามารถปรับตวัได้ สร้างความมัน่คง ยัง่ยืน  และ
สามารถแบง่วิวฒันาการบริหารได้เป็น 3 ยคุ ดงันี ้

ยคุท่ี 1  คลาสิคโมเดล (Classic Model) เป็นแนวความคิดการบริหารท่ีทรงอิทธิพล
ตัง้แต่ค.ศ.1930 โดยมีรากฐานมาจากการปฏิวตัิอตุสาหกรรมจากฐาน (1) แนวคิดการจดัการเชิง
วิทยาศาสตร์(Scientific management) (2) หลกัการบริหาร 14  ประการของ เฮนรี เฟโยล์ (Henri 
Fayol) และ (3) หลักการบริหารของ ลูเธอร์ กูลิค และลินดอลล์ เออร์วิค (Luther Gulick and 
Lyndall Urwick) น าเสนอเพิ่มเตมิได้ดงันี ้

แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเฟรดเดอริค เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) 
วิศวกรชาวอเมริกัน  ซึ่งได้เสนอแนวคิดทางการบริหารท่ีเอาหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์มา
ประยกุต์ใช้เพื่อสร้างหลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เทย์เลอร์เสนอว่า การบริหารงานตามหลกั
วิทยาศาสตร์เป็นวิธีท่ี ดีกว่าการอาศยัหลกัความเคยชิน (rule of thumb) ซึ่งเป็นการท างานตาม
ประสบการณ์ของคนงานแต่ละคนและใช้กันทั่วไปในขณะนัน้ ประกอบไปด้วย 4 แนวทางการ
บริหารจดัการคือ (1) สร้างหลกัการท างานท่ีเป็น วิทยาศาสตร์ส าหรับการ ท างานในขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ของ งานแนวการปฏิบตัิตาม ความเคยชิน (2) คดัเลือกคนงานตามหลกัเกณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อให้
ได้คนท่ีเหมาะกับงาน เน่ืองจากแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน ผู้บริหารจึงต้องแบ่งงานให้
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เหมาะสมกบั ความสามารถหรือความถนดัของคนงาน (3) พฒันาคนงานให้เรียนรู้หลกัการ ท างาน
แบบวิทยาศาสตร์ (4) สร้างบรรยากาศการร่วมมือ ระหวา่งผู้บริหารกบัคนงาน  

หลกัการบริหาร 14  ประการของ เฮนรี เฟโยล์ (Henri Fayol) แนวความคิดของเฟ
โยล์ (Fayol) อยู่ท่ีการค้นหากฎเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นสากล (Universal) ซึง่เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับนักบริหารท่ีต้องมีภาระหน้าท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อองค์การแบ่งเป็น  
2 ประเภท คือ (1) หน้าท่ีของการบริหารจดัการ ประกอบไปด้วย การวางแผน การจดัองค์การ การ
บงัคบับญัชาสัง่การ การประสานงาน การควบคุม  (2) หลกัการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย 
ประการท่ี 1 หลกัอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ประการท่ี 2 หลกัของการมีผู้ บงัคบับญัชา
เพียงคนเดียว ประการท่ี 3 หลกัของการไปในทิศทางเดียวกัน ประการท่ี 4 หลกัสายการบงัคบั
บญัชา ประการท่ี 5 หลกัของการแบ่งงานกันท า  ประการท่ี 6 ความมีระเบียบวินยั ประการท่ี 7 
หลกัประโยชน์ของส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ของส่วนรวม ประการท่ี 8 หลกัของการให้
ผลตอบแทน ประการท่ี 9 หลกัของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง ประการท่ี 10 หลกัของความมี
ระเบียบเรียบร้อย ประการท่ี 11 หลักของความเสมอภาค ประการท่ี 12 หลักของความมั่นคง 
ประการท่ี 13 หลกัของความคดิริเร่ิม ประการท่ี 14 หลกัของความสามคัคี 

หลกัการบริหารของ ลเูธอร์ กลูคิ และลินดอลล์ เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall 
Urwick) หรือหลักบริหารจัดการภายในองค์การท่ีรู้จักกัน โดยทั่วไปว่า POSDCORB  หลักการ
บริหารของลูเธอร์ กูลิค และลินดอลล์ เออร์วิคเป็นเร่ืองของการจัดโครงสร้างการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในเพราะองค์การมีการแบ่งงานกนัท า ท าให้แตล่ะคนมีหน้าท่ีเฉพาะของตน 
การท างานในองค์การนัน้คนคนเดียวไม่สามารถอยู่ 2 ท่ีในเวลาเดียวกนัได้ ฉะนัน้การประสานงาน
กนัระหว่างหน่วยงานยอ่ยจงึเป็นสิ่งส าคญั ทัง้นี ้หลกัในการประสานงาน หน่วยงานยอ่ยมี 2 วิธีคือ 
(1) หลกัการจดัองค์การ ประกอบไปด้วย หลกัขอบข่ายการควบคมุ หลกัเอกภาพการควบคมุ หลกั
ความกลมกลืน และ (2) หลกัหน้าท่ีทางการบริหาร ประกอบไปด้วย การวางแผน การบริหารงาน
บคุคล การประสานงาน  การงบประมาณ การรายงาน การอ านวยการ การจดัองค์การ    

ยุคท่ี 2 นีโอคลาสิค (Neo-Classic) เป็นแนวคิดท่ีมีความชดัเจนและเป็นพืน้ฐานใน
การจดั องค์การให้มีประสิทธิภาพ แตไ่ม่ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยั อ่ืน ๆ โดยเฉพาะคนท างานใน
องค์การ เป็นฐานแนวคิดมาจาก (1) การศกึษา Hawthorne study ของ เอลตนั มาโย (2) แนวคิด
ล าดบัขัน้ความต้องการของอบัราฮมั เอส.มาสโลว์ (3) แนวคดิปัจจยัสขุวิทยาและปัจจยัจงูใจของเฟ
รดเดอริค เฮิร์ซเบร์ิค (4) ทฤษฎี x ทฤษฎี Y ของดกัลาส แมคเกรเกอร์ น าเสนอเพิ่มเตมิได้ดงันี ้
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การศกึษา Hawthorne study ของ เอลตนั มาโย ระบไุว้ดงันี ้(1) ปัจจยัด้านกายภาพ
ของท่ีท างานไม่ใช่ปัจจยัท่ีกระตุ้นให้คนงานท างานได้มากขึน้ การทดลอง เพิ่ม-ลดแสงไม่ได้ช่วยให้
คนงานมีผลงานท่ีมากขึน้ (2) ผลผลิตท่ีคนงานท าออกมานัน้เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรม
ทางสงัคมท่ีสะท้อนออกมา เพราะคนงานมีกลุ้มท่ีไม่เป็นทางการซอ่นอยู่ ในโครงสร้างองค์การอีกที
หนึ่ง และกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการนัน้มีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมของคนงาน (3) ถึงแม้ว่าการ
จ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปตามหลกัวิทยาศาสตร์การจดัการ คือท างานมากได้เงิน มาก ท าน้อยได้
เงินน้อย แต่ก็จะมีการควบคมุกนัเองภายในกลุ่มไม่ให้มีใครท างานเกินหน้าเกินตานัน้หมายความ
วา่มีการก าหนดบรรทดัฐานพฤตกิรรมโดยกลุม่อยู ่(4) แท้จริงแล้วคนงานไม่ได้ท างานเพียงเพื่อหวงั
แต่ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินอย่างเดียว แต่มีความต้องการในแง่ของความสมัพนัธ์อันดีในกลุ่ม
เพื่อนร่วมงานด้วย 

แนวคิดล าดบัขัน้ความต้องการของอบัราฮมั เอส.มาสโลว์ ได้แก่ ความต้องการทาง
กายภาพ ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั ความรักและความเป็นเจ้าของ ความเคารพนบัถือ 
ความสมบรูณ์ของชีวิต 

แนวคิดปัจจัยสุขวิทยาและปัจจัยจูงใจของเฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ค ค าว่า ปัจจัยสุข
วิทยา (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีสามารถลดความไม่พอใจในการท างานของคนงานลง
ได้  หรือฝ่ายนายจ้างจดัหาไว้ไม่พร้อม ไม่ครบ หรือขาดตกบกพร่องแล้วจะท าให้คนงานไม่พอใจ 
เช่น สภาพแวดล้อมการท างาน สภาพการท างาน เคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความ สะดวกการท างาน 
เงินเดือน ความมัน่คงในอาชีพ ความสมัพนัธ์ท่ีดี ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือระหวา่งผู้บงัคบับญัชา 
ฯลฯ เหล่านีเ้ป็นปัจจัย หากขาดจะสร้างความไม่พอใจมากขึน้ ในขณะเดียวกันต่อให้มีปัจจัย 
เหล่านีเ้พิ่มขึน้ก็ไม่สามารถกระตุ้ นให้คนงานมีผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ หรือกล่าว โดยสรุปว่าเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีพึงมี เพื่อลดความไม่พอใจของคนงานเท่านัน้ ส าหรับค าวา่ ปัจจยัจงูใจ (Motivator 
Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีสามารถกระตุ้นให้คนงานมีความพอใจมากขึน้ หากมีปัจจยัจงูใจจะท า
ให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมากขึน้ มีการกระตุ้นจูงใจใน การท างานมากขึน้ เช่น โบนัส 
ลกัษณะของงาน ความก้าวหน้าในงาน การเติบโตในหน้าท่ีการงาน ความส าเร็จในงาน การได้รับ
การยอมรับ ฯลฯ  

ทฤษฎี x ทฤษฎี Y ของดกัลาส แมคเกรเกอร์ ท่ีระบวุ่า ทฤษฎี x จะมองธรรมชาติของ
คนว่า โดยปกติคนไม่ชอบท างาน ชอบเลี่ยงงานให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ หรือท าให้น้อย เอา
ประโยชน์ใส่ตนให้มาก ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบท างานตามเท่าท่ีสัง่ ขาดความกระตือรือร้น 
ขาดความทะเยอทะยาน ส าหรับทฤษฎี Y จะมองธรรมชาตขิองคนตรงกนัข้ามกบัทฤษฎี X โดยมอง
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ว่า คนชอบท างาน งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีความ รับผิดชอบ ทะเยอทะยาน รักความก้าวหน้า 
สามารถเรียนรู้ได้ มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ยคุท่ี 3 แนวคิดการบริหารสมยัใหม่ เป็นแนวคิดทางการบริหารท่ีมีความซบัซ้อนมาก
ขึน้ มาจากฐาน (1) แนวความคิดเชิงระบบ (2) นวตักรรมการบริหารจดัการ (3) ระบบการบริหารท่ี
มุง่เน้นความสมดลุ (Balance Scorecard) น าเสนอได้ดงันี ้

แนวความคิดเชิงระบบ มีขอบเขตการบริหารดงันีค้ือ (1) เป้าหมายขององค์การคือ
การอยู่รอด (2) มีความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการภายในระบบ (3) ไม่เช่ือใน one – best way 
(4) เช่ือในความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล (5) องค์การไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว (6) การรักษาสมดลุภายในให้
คงท่ีมีเสถียรภาพ (7) องค์การมีความหลากหลายภายใน (8) องค์การถูกก าหนดโดย
สภาพแวดล้อมหรือบริบท 

นวัตกรรมการบริหารจัดการ  ในยุคการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิดของศาสตราจารย์ปีเดตอร์ เฟอร์ดินาน ดรักเกอร์ (Peter Ferdinand Drucker) ซึง่มีผลงาน
ด้านการบริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีสถาบนัการศกึษาและบริษัทขนาดใหญ่ในระดบัโลกได้น าเอาไป
ปรับใช้ในการสอนและการพมันาองค์กรของตนเอง แนวคิดในการบริหารจดัการองค์การให้มีการ
ท างานท่ีดีท่ีสดุและมีประสิทธิภาพ  โดยผู้บริหารในการจดัการสมยัใหม่จะมีหน้าท่ีในการวางแผน 
จดัองค์กร น าองค์กรและควบคมุองค์กร มีหลกัในการบริหารจดัการคนดงันี ้(1) การตัง้วตัถปุระสงค์ 
(2) การจดัระบบงาน (3) การกระตุ้น (4) วดัความสามารถในการท างาน (5) พฒันาตนเองและ
ผู้ อ่ืน มุ่งเน้นการบริหารคณุภาพโดยรวมเพื่อปอ้งกนั ความผิดพลาดเสียหายและมุ่งสร้างคณุค่าใน
กระบวนการท างานทุก ๆ ขัน้ตอน โดยท่ีทุกคนในองค์การต้องมีส่วนรวม ซึ่งจะท าให้เป็นปัจจัย
ส าคญัในการก้าวไปสูค่วามเป็น เลิศ ทัง้ในด้านการบริหารองค์การ การบริหารการผลิต การบริหาร
การตลาด การ บริหารลูกค้า การบริหารบุคคล และการบริหารการเงิน เป็นต้น มีหลักการ
ด าเนินงานดงันีค้ือ การวางแผนคณุภาพเชิงกลยทุธ์ การปรับปรุงคณุภาพ และการควบคมุคณุภาพ 
การมุ่งเน้นการบริหารคณุภาพโดยรวมมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ การให้ความส าคญั
กบัลกูค้า การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง การมีสว่นร่วมจากพนกังาน 

ระบบการบริหาร ท่ีมุ่ ง เ น้ นความสมดุล  (Balance Scorecard)  แนวคิดแบบ  
Balanced  Scroecard   เกิดจาก Professor  Robert  Kaplan  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
Harvard  และ  Dr. David Norton ท่ีปรึกษาทางด้านการจดัการทัง้สองจึงได้เสนอแนวคิดในเร่ือง
ของการประเมินผลองค์กร  โดยพิจารณาตวัชีว้ดัในสี่มมุมอง  (Perspectives)  ได้แก่ มมุมองด้าน
การเงิน มมุมองด้านลกูค้า มมุมองด้านกระบวนการภายใน มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา 
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มมุมองแต่ละด้านจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สิ่งท่ีองค์กรมุ่งหวงัหรือต้องการท่ีจะ
บรรลใุนแต่ละด้าน (2) ตวัชีว้ดัของวตัถปุระสงค์ในแต่ละด้านและตวัชีว้ดัเหล่านีจ้ะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวดัว่าองค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่  (3) เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองค์กร
ต้องการจะบรรลุในตัวชีว้ัดแต่ละประการ (4) กิจกรรมท่ีองค์กรจะจัดท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดขึน้  โดยในขัน้นี ้ยังไม่ใช่แผนปฏิบัติการท่ีจะท าแต่เป็นเพียงแผนงาน  โครงการ หรือ
กิจกรรม เบือ้งต้นท่ีต้องท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ มีขัน้ตอนการจัดท าดังนีค้ือ (1) การ
วิเคราะห์ทางกลยทุธ์ (2) ก าหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์องค์กร (3) วิเคราะห์และก าหนด (Balance 
Scorecard) (4) จัดท าแผนท่ีทางกลยุทธ์ (5) การประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบ (6) 
ก าหนดรายละเอียดวตัถปุระสงค์ในด้านตา่ง ๆ (7) จดัท าแผนปฏิบตัิการตามแผนงานโครงการ 

ดงันัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง  กระบวนการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างน้อย 7 ประการ คือ คน 
เงิน วสัดสุิ่งของ อ านาจหน้าท่ี เวลา ก าลงัใจในการท างาน และความสะดวกต่าง ๆ ประกอบด้วย
ส่วนส าคญั 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ การประสานงาน การ
ควบคมุงาน 

8. การเช่ือมโยงเครือข่าย  
เครือข่ายเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างสมาชิก ซึง่อาจจะเป็นบคุคลต่อบคุคล 

บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย และมีเป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
ตลอดจนการสนบัสนนุช่วยเหลือซึง่กนัและกนั (สนทยา พลศรี.  2550: 207) เป็นการสนบัสนนุการ
ท าวิจัยท่ีเปิดกว้างส าหรับศาสตร์ทุกแขนงเพื่อสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณค่าร่วมกัน (ชูชาติ อารีจิตรา
นุสรณ์.  2546: 43) นอกจากนี ้การเช่ือมโยงเครือข่ายยงัหมายถึง การเช่ือมโยงของกลุ่มของคน
หรือกลุ่มองค์กรท่ีสมคัรใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกนั  หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจดั
ระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกนัภายใต้พืน้ฐานของความ
เคารพสทิธิ เช่ือถือ เอือ้อาทร ซึง่กนัและกนั  

ปัจจุบันการเช่ือมเครือข่ายในประเทศไทยเร่ิมมีความชัดเจนขึน้ ทัง้ การจัดตัง้
เครือข่ายมหาวิทยาลยัโดยการยึดพืน้ท่ีเป็นเกณฑ์โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลกัดนัเครือข่ายเพื่อพฒันาอดุมศึกษาซึ่งมีการบริหารจดัการเครือข่ายโดยมีเครือข่ายศนูย์กลาง 
ผลกัดนัเชิงนโยบายและโจทย์ปัญหาของประเทศสู่ภมูิภาคผ่านเครือข่ายพืน้ท่ี  แนวคิดดงักลา่วท า
ให้เกิดทิศทางความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัในเชิงประเด็นต่างๆ เกิดขึน้ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ทิศทางของการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลยัใน
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ประเทศไทยกับในภูมิภาคอาเซียนเร่ิมมีความส าคญัในการท่ีพฒันาศกัยภาพสถาบนั การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัประเทศและภมูิภาค รวมทัง้การจดัอนัดบัโลกของมหาวิทยาลยั ท าให้เกิดการ
พฒันาสถาบนัสูค่วามเป็นนานาชาตแิละความมีช่ือเสียง และการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยั
สนับสนุน การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกัในบริบทปัจจบุนั โดยสภาพปัจจบุนัของเครือข่ายมหาวิทยาลยั
มี 6 ด้าน คือ (1) ด้านพนัธมิตรและสมาชิกเครือข่าย ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 ระดบั คือ สมาชิก
หลกั (Members) มีลกัษณะการเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้โดยสมคัรใจ โดยอาจมีหรือไม่มีเง่ือนไขการ
เก็บค่าธรรมเนียม และเปิดโอกาสให้ทกุสถาบนัเข้าเป็นสมาชิกได้อิสระ, ภาคีสมาชิก (Associate) 
คือ ผู้ ร่วมมือในระดับภายนอก ร่วมมือเฉพาะบางโครงการ กิจกรรมก่อนตัดสินใจเข้าร่วมเป็น
สมาชิกถาวรในโอกาสถดัไป หรือก่อนท่ีจะได้รับฉันทามติจากสมาชิกหลกัให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
อยา่งถาวร, พนัธมิตรอ่ืนๆ (Partnership or Alliance) คือ มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ท่ียงัไมไ่ด้เป็นสมาชิก
หลกั (2) ด้านวัตถุประสงค์และพันธกิจ (Objective and Missions) มีสาระ 4 ประการ คือ การ
พฒันาสถาบนัภายใต้พนัธกิจหลกัของ มหาวิทยาลยั ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาร่วมกันระหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษาในภมูิภาคและในระดบันานาชาติ เพื่อพฒันาอาจารย์ บุคลากร นกัศึกษาให้มี
ศกัยภาพในการแข่งขันและมีมาตรฐานเดียวกันระหว่างสมาชิก, บทบาทมหาวิทยาลยักับการ
พฒันาประเทศการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพฒันาประเทศ  ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และความมัน่คง การเตรียมความพร้อมแรงงานและผู้ประกอบการสู่ภูมิภาค, 
บทบาทมหาวิทยาลยักบัการพฒันาภมูิภาค อาเซียน มีจุดมุ่งหมายหลกัในการสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ และความร่วมมือระหว่างภูมิภาค, การพฒันามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นนานาชาติ และมี
ช่ือเสียง ยกระดับมหาวิทยาลัยโดยการเตรียมความ  พร้อมให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ 
บคุลากร และนกัศกึษาในภมูิภาค (3) ด้านคณะท างาน (Working Group) โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 
ระดบันโยบาย มีกลุ่มท่ีท าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนวางแผน และก าหนดทิศทางเครือข่าย ระดบั
ประสานงาน ก ากบัดแูล กลุ่มท่ีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานศนูย์กลางการบริหารและตรวจสอบ ระดบั
ปฏิบตัิการ ท าหน้าท่ีในระดบัปฏิบตัิการ ได้แก่สมาชิก รวมทัง้กลุ่มเครือข่ายย่อย (Cluster) หรือ 
เครือข่ายย่อยเชิงประเด็น (Thematic Network) ในเครือข่ายใหญ่แบ่งคณะท างานเพื่อมีเจ้าภาพ
รับผิดชอบตามความถนดั มีทรัพยากรเพียงพอ และการหาแหลง่ทนุสนบัสนนุ (4)  ด้านการท างาน
ร่วมและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน (Engagement and Mutual Benefit) เพื่อบรรลุผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยมุ่งส่งเสริม 4 ด้าน คือ การเสริมสร้างการวิจยัและนวตักรรมเพื่ออาเซียนเกิดผลงาน
วิชาการและการพฒันางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้ (Research and Innovation for ASEAN), การ
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ส่งเสริมผู้ประกอบการและการพฒันา ภาคธุรกิจ เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจของภมูิภาคอาเซียนให้ 
เติบโตอย่างต่อเน่ือง (Enterprise and Business Development), การสนับสนุนการพัฒนาทุน
มนษุย์และการ เพิ่มทกัษะแรงงานเพื่อภมูิภาค เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย แรงงานภายในภมูิภาค
อาเซียน (Human Capital Development), การยกระดับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อ
ความเป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาคเสริมสร้างความเท่าเทียมกันสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้ความ
แตกต่างทางสงัคมและ วฒันธรรม (Social and Cultural Development) (5) ด้านการจดัการใน
ระดับภูมิภาค (Regional Management) ซึ่งมีปัจจัยท่ีส าคัญในการจัดการคือ งบประมาณ
สนบัสนนุจากสถาบนั อดุมศกึษา จากภาครัฐ ภาคสว่นอ่ืนๆ ในภมูิภาค และนานาชาติ ซึง่ปัจจบุนั
มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่นตามโครงสร้างของแต่ละเครือข่าย 
และตามเขตพืน้ท่ี (Area Based) ตาม ความต้องการของชุมชน (Community Based) ตามฐาน
ของปัญหา (Problem Based) มุง่การท างานแบบพนัธกิจสมัพนัธ์ (Engagement) กบัทกุภาคสว่น
ทัง้จากมหาวิทยาลยั และภาคสว่นตา่ง ๆ ด้วยการแบง่กลุม่การท างานเป็นกลุม่ยอ่ย (Cluster) เป็น
เครือข่ายเชิงประเด็น (Issue Or Thematic) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การแบ่งงานกันท า การมอบอ านาจด้วยการให้มีเจ้าภาพในการรับผิดชอบ (Empowerment) 
เกิดผลกระทบท่ีชดัเจนและวดัผลได้ไม่เกิดการท างานท่ีซบัซ้อน ให้อ านาจกบัเครือข่ายย่อยในการ
ท างาน กระจายการบริหารจัดการและการใช้  ทรัพยากรร่วม มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สถาบนัอดุมศกึษา ผ่าน 4 พนัธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจยั การ บริหารวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  (6) ด้านผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ (Stakeholder) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal-Stakeholder) ทัง้ระดบัผู้บริหารมหาวิทยาลยั อาจารย์ 
บคุคลากรและนกัศกึษา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การเรียนการสอน การฝึกงาน การท าวิจยั
ร่วมกัน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External-Stakeholder) ภาคส่วนอ่ืนท่ีได้รับประโยชน์ร่วม
จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต  ตรงความต้องการของภูมิภาค 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค ก่อให้เกิดการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและภมูิภาค (วรชยั วิภอูปุรโคตร. 2560: 38) 

ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า การเช่ือมโยงเครือข่าย หมายถึง  การประสานหรือติดตอ่สมัพนัธ์
ทัง้ในระดบับุคคล ระดบัหน่วยงาน ระดบัองค์กร ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ เพื่อการด าเนิน
กิจกรรมด้านการวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

9.การมีธรรมาภิบาล  
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ธรรมาภิบาล มาจากค าว่า ธรรมะ แปลว่าความถูกต้องดีงาม อภิบาล แปลว่า  การ
ปกครองหรือการปกปักรักษา ธรรมาภิบาลจึงแปลว่าการปกครองท่ียึดถือความถกูต้องดีงามเป็น
หลักหรือ การปกครองโดยธรรม ส่วนค าว่า ธรรมรัฐแปลว่ารัฐหรือองค์กรท่ีมีรูปแบบและการ
ด าเนินงานอย่างถกูต้องดีงาม ส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ บ้านเมือง
และสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ระบวุ่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี
เป็นแนวทางส าคัญ ในการจัดระเบียบให้สังคมทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ซึ่ง
ครอบคลมุถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ
สุขมีความรู้จักสามคัคีและร่วมกันเป็นพลงัก่อให้เกิด  การพฒันาอย่างยัง่ยืน และส่งเสริมความ
เข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกนัแก่ประเทศ นายอานนัท์ปันยารชุน ได้ให้ความหมายว่า ธรรมาภิบาล
เป็นผลลพัธ์ของการจดัการกิจกรรมซึง่บุคคล และสถาบนัทัว่ไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ได้กระท าลงไปหลายทางมีลกัษณะเป็นขบวนการ ท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจน าไปสู่
การผสมผสานผลประโยชน์ท่ีหลากหลายและขดัแย้งกนัได้ นายแพทย์ประเวศ วะสีได้อธิบายว่า 
การท่ีสงัคมประกอบด้วยภาคส าคญั ๆ สามภาค คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 
เม่ือพิจารณาถึงธรรมาภิบาลก็จะรวมถึงความโปร่งใส ความถกูต้องของ สามภาคดงักลา่ว ธรรมาภิ
บาลจึงเป็นเสมือนพลงัผลกัดนัท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชาติ ศาสตราจารย์ชยัอนนัต์ สมทุ
วณิช ได้ให้ความหมายว่า ธรรมาภิบาล คือกลไกของ รัฐทัง้การเมือง และการบริหารมีความ
แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส และรับผิดชอบ เป็นการให้ความส าคญักบั  ภาครัฐและ
รัฐบาลเป็นด้านหลกั (ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ออนไลน์) 

นอกจากนี ้แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ (ออนไลน์) ยังระบุว่า ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หมายถึง หลกัการบริหารจัดการเพื่อทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกัน
จดัการ ร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขปัญหาและพฒันาภายใต้ฐานรากของความถกูต้อง ดีงาม มัน่คง 
สามารถบริหารทรัพยากรของสงัคมโปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
สมรรถนะสงูในการบริหารจดัการ  

หลักธรรมาภิบาลมี  10 ข้อ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการ
ตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการกระจายอ านาจ 
หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค และหลกัมุ้ งเน้นฉันทามติ ดงันี ้(มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  
ออนไลน์) 

1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตัิราชการท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์
และ เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ 
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เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน  
ระดับชัน้น าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการ  จะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและ  ระบบงานท่ีเป็น
มาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง และเป็นระบบ 

2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบัดแูล
ท่ีดีท่ีมี การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการท่ี  
เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทัง้ด้านต้นทนุ แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อ  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 

3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้
ภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงั 
หรือความต้องการของประชาชนผู้ รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลาย  และมี
ความแตกตา่ง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ี และผลงานต่อเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนัน้ควรอยู่ในระดบัท่ีสนอง
ต่อ ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทัง้การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 

5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชีแ้จงได้ เม่ือมีข้อสงสยัและสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

6. หลกัการมีสว่นร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้
มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ  
ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นสว่นการพฒันา 

7. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากสว่นราชการสว่นกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสว่น
ท้องถ่ิน) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการ  มอบอ านาจและ
ความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดย มุ่งเน้นการสร้างความพึง
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พอใจในการให้บริการต่อผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียการ  ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่ม
ผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของสว่นราชการ 

8. หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบั
ในการ บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ มีสว่นได้  
สว่นเสีย 

9. หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบตัิและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติภาษา เพศ อายคุวามพิการ  
สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทาง ศาสนา
การศกึษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัว่ไปภายใน
กลุ่มผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น 
จากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ  โดยตรงซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคดัค้านท่ียตุิไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคญั โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้อง  หมายความว่าเป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉนัท์ 

สรุปได้ว่า การมีธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการบนพืน้ฐานของความ
ถกูต้อง โดยค านึงถึงหลกัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส 
การมีสว่นร่วม การกระจายอ านาจ นิติธรรม ความเสมอภาค และมุ้งเน้นฉนัทามติ 

10. วฒันธรรมการวิจยั 
วัฒนธรรม เป็นสิ่งท่ีปฏิบัติกันจนเป็นนิสัย เป็นสิ่งท่ีแสดงเอกลักษณ์และสืบทอด

เร่ือยมา ส าหรับในสถาบนัอดุมศกึษา วจนะ ภผูานี (ออนไลน์) ระบวุ่า วฒันธรรม คือผลรวมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ ความเช่ือ ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบตัิ ศิลปะ คุณธรรม กฎหมาย ความสามารถ 
อุปนิสัย ซึ่งก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยคนในสังคมนัน้ยอมรับ มี 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์มติ (Concept) หมายถึง ความเช่ือ ความคิดเห็น ตลอดจนอดุมการณ์
หรือทัศนคติการยอมรับในสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ซึ่งขึน้อยู่กับสงัคมนัน้ ๆ ใช้มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งในการติดสินหรือเป็นตวัวดัสภาพแวดล้อมของตน (2) องค์การ (Association or 
Organization) หมายถึง กลุม่สงัคมท่ีมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีอยูร่อบตวัเราได้เป็นระเบียบ และมี
ระบบในการบริหารงานอย่างชดัเจน  (3) องค์พิธีการ (Usage) เป็นธรรมเนียมประเพณีท่ียอมรับ
กันโดยทัว่ไป แสดงออกมาในรูปของพิธีกรรมต่าง ๆ (4) องค์วตัถุ  (Instrumental and Symbolic 
Objects) คือ วฒันธรรมท่ีมีรูปร่างสามารถมองเห็นสมัผสัได้  นอกจากนี ้วฒันธรรมยงัมีหน้าท่ีใน
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การก าหนดรูปแบบของสถาบนัซึง่มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสงัคม และก าหนดพฤติกรรม
ของคนในสงัคม พฤติกรรมของคนจะเป็นเช่นไรขึน้อยูก่บัวฒันธรรมของสงัคมนัน้ ๆ วฒันธรรมเป็น
สิ่งท่ีควบคมุสงัคม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สงัคมเพราะในวฒันธรรมจะมีทัง้ความ
ศรัทธา ความเช่ือ คา่นิยม บรรทดัฐาน ตลอดจนผลตอบแทนในการปฏิบตัิและบทลงโทษเม่ือฝ่าฝืน  
ปัจจยัส าคญัของพฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิดวฒันธรรมคือ ค่านิยมซึ่งเป็นความเช่ือท่ีคนในสงัคมมี
และนิยมใช้ร่วมกัน หรือเป็นบรรทดัฐานของกลุ่มท่ีถูกปลกูฝังเข้าสู่ตวับุคคล ซึ่งเป็นได้ทัง้ค่าของ
วฒันธรรมหรือค่านิยมของสงัคมและค่านิยมของตวับุคคล โดยแบ่งค่านิยมออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
เปา้หมายหรือสถานะสดุท้ายท่ีพงึปรารถนาเป็นสิง่ท่ีมนษุย์ต้องการได้รับในชัว่ชีวิตหนึง่ และวิถีการ
ปฏิบัติตนเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย อิทธิพลของค่านิยมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม แบ่งเป็น 3 
ลกัษณะคือ (1) คา่นิยมมุ่งสูผู่้ อ่ืน (Other-Oriented Values) เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงสงัคมในเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มในสังคม (2) ค่านิยมมุ่งสู่สิ่งแวดล้อม (Enviornment-
Oriented Values) เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ของสงัคมกบัสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เทคนิค
และวตัถุ (3) ค่านิยมมุ่งสู่ตนเอง (Self-Oriented Values) เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวตัถุประสงค์
และวิธีการด าเนินชีวิตของบคุคลท่ีเป็นสมาชิกของสงัคม 

ส าหรับวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรหรือวฒันธรรมองค์กรนัน้ หมายถึงค่านิยม 
แนวคิด แนวทางวิธีปฏิบตัิขององค์กรนัน้ ๆ ซึง่จะมีลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกนัไป 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (ออนไลน์) ระบุว่า วัฒนธรรมเป็นรากฐานและตัวก าหนดทัศนคติและ
พฤติกรรมของคนในสงัคมนัน้ ๆ ส าหรับวฒันธรรมองค์กรจะมีขอบเขตท่ีเล็กลงมาหรือมีผลแค่ใน
องค์กรเท่านัน้ ซึง่มีผลโดยตรงกบัรูปแบบการท างานในองค์กร สอดคล้องกบัสมคิด บางโม (2552: 
43) ท่ีกล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กร ( organization culture ) หมายถึง ความคิด ความเช่ือแบบ
แผนปฏบิตัิงานและด ารงชีวิตของบคุลากรในองค์กรหนึง่ๆ ซึง่บคุลากรสว่นใหญ่ของ องค์กรยอมรับ
และปฏิบตัิเป็นประเพณี และใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบตัิตนในฐานะสมาชิกขององค์กร โดยท่ี
ลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรตามแนวคดิของอลัเวสสนั (Alvesson.  1989: 50) มีดงันีค้ือ (1) เป็น
พฤติกรรมท่ีสงัเกตเห็นได้อย่างสม ่าเสมอ (observed behavioral regularities) เช่น การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร พิธีการต่าง ๆ และรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลในองค์กรยอมรับ  (2) มี
บรรทดัฐาน (norms) ซึ่งยึดถือเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการ ปฏิบตัิร่วมกนัว่า 
สิ่งใดจะต้องท ามากน้อยแคไ่หนในการปฏิบตัิงาน (3) คา่นิยมท่ีมีลกัษณะเดน่ (dominant values) 
เป็นค่านิยมส่วนใหญ่ ท่ีบุคคลในองค์กร ยอมรับให้การสนบัสนุนและคาดหวงัในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกนั เช่น คณุภาพของงานและ ประสิทธิภาพของงาน (4) มีปรัชญาขององค์กร (philosophy) 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CScRD-wATXYLNK8SKogO5xKrgC-qeiZBW9KK-wY4JwI23ARABIOaAgStg_QWgAZ-wiOYCyAEBqQIo5Sw3eHRhPqgDAcgDwwSqBK4BT9BaQt8ht5tb2VfQhadseCDF4k5p6PviIrxBtpYqcgEWF1ih_Ttp_ttA-NCWDJ9N4zn4zOT5L-M1XGP_f16g72li4F-JyygoUSY259mj5Lr2_z-Elx4ZeJ3jACNokApv3GIYbyhCW8d9xADdOYEds_ojfPdshRfwB7jwM7miS_CIirZL8yvsNWDkV7xPESfY7g_41YM2yfDB1XswLijUFjtYzeiQIiZXGRiYCcOooAZRgAfJz_eZAagHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwHSCAcIgAEQARgOsQk70nSTyjPw6YAKAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRojuBSuHnPMP6e7p35fe6BOw&sig=AOD64_2MiSpE9-5JSdfFJWRlHe55tGfpOA&client=ca-pub-0427170618569538&nb=0&nm=6&mb=1&bg=!z8ylzNREbJaWOAyBFBcCAAAAR1IAAAAgmQFWv1QqmMYmrtm0xzLmUeakY9_p7waSHtuNL7mQmx82VEalhgtPBj1N5Spxo98eqeJNFRfdSrZKmc4o0d_IVQ25xnzhdAqXoKLdP5paq7kXfiN9HrnzPYXS4v4zzIypZ0YWCyXctV2a4cijL0ho0FWN5g-fabqja5wXvIprBHpFcEooLAjsiKw9nk8ITn6nKscftLuSn20CMLrivtQf57qAVrH0bfrvjbcU8RobpPKT2iYBl0YMeTj4AmIG8AYsYc5x2TjEembv9qk6JbktRU8ZvJEAHER5Zffi2V0ekcvLj2kNFj9OXIe1EOqKaDceffG_MiM2IksyfAcTKK83VwYIcr2XBeYUwmwnDVPDCZ0vxzAkDML3abp-W31BgAEUhoMkwQ84u06WN8MtfEBv9s9RL1ZepE4rQUDb9Uc0SuPESjZlD0vO0iYJIxl7XDJtn2GuJjV2LtOL&adurl=https://m.youtube.com/channel/UC-46X7ecm98V7HxT6IJ4fKA%3Fsub_confirmation%3D1


 91 
 

เป็นความเช่ือขององค์กรเก่ียวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ  (5) มีกฎระเบียบข้อบังคับ 
(rules) เป็นระเบียบแบบแผน และแบบอย่างในการปฏิบัติงานซึ่งสมาชิกก็ต้องเรียนรู้เพื่อ
ประสิทธิภาพของกลุม่ (6) มีบรรยากาศขององค์กร (organization climate) ซึง่เป็นสิง่ท่ีสมาชิกของ
องค์กรก าหนดขึน้จากปฏิสมัพนัธ์ของบคุคลในองค์กรและนอกองค์กรสมาพร ภวูิจิตร (2558: 73)  
ระบุว่า วฒันธรรมองค์กร เป็นวิถีชีวิตท่ีปฏิบตัิความ เคยชิน ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ 
คา่นิยม ภาษา วตัถ ุฯลฯ  ท าให้คนอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคมอย่างมีระเบียบ องค์กรมีบคุลากรท่ีมีความ
ตา่งด้านความรู้ความคดิ ความรู้สกึก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์กรโดยบคุลากรใน องค์กรมีสว่นร่วมใน
การพัฒนาให้องค์กรประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพดังนี ้(1) วัฒนธรรมการปรับตัวในการท างานจะต้องมุ่งเน้นการ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก  (2) วฒันธรรมการมุ่งความส าเร็จเป็นการท างาน เชิงรุก
เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ ฯลฯ เกิดแรงจูงในการ
ท างาน และบุคลากรมีความคาดหวงัในการปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อประสบผลส าเร็จ
ของงาน (3) วฒันธรรมเครือญาติเป็นวฒันธรรมท่ีท างานแบบยืดหยุน่และอปุถมัภ์ เอือ้อาทรตอ่กนั
ภายในองค์กร มีความรักความผูกพันท าให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน แบบเครือญาติ (4) 
วฒันธรรมระบบราชการวฒันธรรมการท างาน ของระบบราชการมีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท า
ให้บคุลากรในองค์กรเกิดความมัน่คงปฏิบตัิงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
การท างาน และความมัน่คงในการท างาน (5) ค่านิยมหลกัขององค์กรร่วมกนั เป็นความเช่ือของ
บคุลากรท่ีน าไปสูก่ารกระท าท่ีเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมในองค์กรความรู้สกึตา่ง ๆ เช่นคา่นิยม
ความเช่ือ ทศันคติความคิดเห็น จริยธรรม บทบาท เป็นค่านิยม หลกัขององค์กรร่วมกนั เพื่อจะท า
ให้เป็นวัฒนธรรมท่ี ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อไป (6) ค่านิยมการปรับเปลี่ยนร่วมกันช่วยให้
บคุลากร ภายในองค์กรช่วยแก้ไขปรับปรุงพฒันาร่วมกนัเพื่อให้เกิด คา่นิยมท่ีเหมาะสมในองค์กรท่ี
ดีงาม ด้วยวิธีการต่าง ๆ การสร้างค่านิยมร่วมกนัเป็นการกระท าการตดัสินใจ การพิจารณา แนว
ปฏิบตัิตา่งๆ ให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีดีชดัเจน ยดึถือเพื่อน าไปปฏิบตัิเป็น แบบอยา่ง
ท่ีดีจะส่งผลดีต่อองค์กรอีกด้วย นอกจากนี ้วิรัช สงวนวงศ์ (2547 : 20) ยังกล่าวว่าวัฒนธรรม
องค์กรคือค่านิยมและความเช่ือท่ีมีร่วมกนัอย่างเป็นระบบ เกิดขึน้ในองค์กรและใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็น  เสมือนบุคลิกภาพขององค์กร 
สอดคล้องกับ ศิริพงษ์ เศาภายน (2551: 71) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง 
ความเช่ือ ความรู้สกึ พฤตกิรรมและสญัลกัษณ์ท่ีมีอยูใ่นองค์กร 
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จากท่ีกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจาก
ความคิด สภาพแวดล้อม กลุ่มสังคมและพฤติกรรมของคนในองค์กรท่ีแสดงออกมา ส าหรับ
วฒันธรรมการวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาตามแนวคิดของพงษ์พชัรินทร พุธวฒันะ (2545: 39) ท่ี
ระบุว่า วัฒนธรรมการวิจัย หมาวถึง วิถีชีวิตการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 
ความเช่ือ ทศันคติและคา่นิยมท่ีมีตอ่การวิจยัและสะท้อนออกมาในรูปของการปฏิบตัิงานวิจยัอยา่ง
ตอ่เน่ืองยาวนาน ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า วฒันธรรมการวิจยั หมายถึง  ความเช่ือ ทศันคติและคา่นิยม
ท่ีมีต่อการวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาและสะท้อนออกมาในรูปของการปฏิบตัิงานวิจยัจนกลายเป็น
สิง่ท่ีปฏิบตัิกนัจนเป็นนิสยั 

ดงันัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า วฒันธรรมการวิจยั  หมายถึง  ผลรวมจากสิ่งท่ีปฏิบตัิกนั
จนเป็นนิสยัจากความคิด สภาพแวดล้อมของกลุ่มสงัคม ส่งผลมาถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออก และ
ผลลพัธ์ทางงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นภายในสถาบนัอดุมศกึษา 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
ผู้วิจยัได้รวบรวมงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานวิจยัจากนกัวิชาการในและ

ต่างประเทศ ดงันี ้
ค าเพชร ภริูปริญญา (2550: 5) ศึกษาวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์พฒันาสถาบนัอดุมศกึษา

ไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัโลกพบว่า ปัจจยัความส าเร็จของสถาบนัอดุมศกึษาระดบัโลกขึน้อยู่
กบัคณุภาพของภารกิจหลกัของการศึกษาระดบัอดุมศึกษา หลกัสตูรและการสอน การวิจยั การ
บริการทางว ิชาการ และมิต ิทางวฒันธรรม ปัจจยัที ่ส าคญัในความเป็นนานาช าติของ
มหาวิทยาลยัระดบัโลก ได้แก่ การวิจยั และได้น าเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา
ไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยทุธศาสตร์การ
เสริมสร้างคณุค่าเพื่อความเป็นเลิศในภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา และเป็นองค์การ
อจัฉริยะ 2) ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 3) ยทุธศาสตร์การประกอบการของ
มหาวิทยาลยั 4) ยทุธศาสตร์การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  

ศรุดา ชยัสวุรรณ (2550: 7) ศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิจยัในมหาวิทยาลยั
เอกชน โดยการวิจยัเชิงบรรยาย กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้บริหารและอาจารย์ประจ า  181 คน จาก
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั มหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ และมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั คณบดี หวัหน้าสาขาวิชา  25 
คน จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั มหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยั
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ธุรกิจบณัฑิตย์ และมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต และผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความเป็นไปได้  
9 คน เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิจยั และแบบสมัภาษณ์ผู้มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิจยัในมหาวิทยาลยัเอกชน ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิจยัใน
มหาวิทยาลยัเอกชนประกอบด้วย 1) การสร้างวฒันธรรม มีองค์ประกอบย่อย คือ การสร้างจิต
วิจยั การสร้างบรรยากาศการวิจยั และการจดัการความรู้  2) การพฒันานกัวิจยั มีองค์ประกอบ
ย่อย คือ การสร้างผู้น านกัวิจยั การพฒันาอาจารย์นกัวิจยั การฝึกและอบรมอาจารย์ผู้สอน และ
การผลิตบณัฑิตวิจยั 3) การจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณการวิจยั มีองค์ประกอบย่อย คือ 
การอ านวยการ การประสานงาน และการบริหารจดัการงบประมาณ และ  4) การติดตามและ
การประเมินผล มีองค์ประกอบย่อย คือ การจดัการต้นทาง การจดัการกลางทาง และการจดัการ
ปลายทาง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 5) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ต่อการจดั
การศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า ด้านสงัคมและประชากร เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและการเมืองการปกครอง รวมถึงผลกระทบต่อการจดัการศกึษาไทย 
จดัท าข้อเสนอและฉายภาพอนาคตด้านการศ ึกษาใน  5 ปีข้างหน้า ได้แก่ การพฒันาสู่
มหาวิทยาลยั เฉพาะทาง มีการพฒันากลุ่มแรงงานที่มีคณุภาพ การศกึษาเฉพาะลงลกึระดบั
เชี่ยวชาญเพื่อดงึดดูคนจากทัว่โลกทัง้ผู้ เรียน คณาจารย์ที่เก่งและเชี่ยวชาญ การพฒันาสู่
มหาวิทยาลยัที่มุ่งผลิตงานวิจยั ความต้องก าลงัคนและองค์ความรู้ในการพฒันาประเทศและ
การแข่งขนัท่ีรุนแรง และเป็นช่องทางการสร้างรายได้ มีลกัษณะของมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอนควบคู่ไปกบัการผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ สถาบนัการศกึษาท่ีแข่งขนัไม่ได้ต้อง
ปิดตวัหรือควบรวมกิจการ เป็นการแข่งขนัระดบัภมู ิภาคและระดบัโลกมากขึน้  ต้องการ
การศึกษาท่ีได้มาตรฐานและคณุภาพ อาจต้องมีการปิดตวัหรือควบรวมกิจการกบัมหาวิทยาลยั
อื่น การศกึษามุ่งเชิงพาณิชย์มากขึน้ สถาบนัฯต้องมุ่งเพิ่มความสามารถแข่งขนั การท าวิจยัหรือ
การจดัโครงการต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ การแสวงหาผลก าไรจากช่องทางและด้วยรูปแบบต่างๆ 
เช่น การเปิดหลกัสตูร การท าวิจยั และการบริการวิชาการ การวิจยัยงัไม่พฒันาก้าวหน้า จะมี
ความไม่แน่นอน หากไม่ได้มีการพฒันางานด้านวิจยัในมหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบ จ านวน
คณาจารย์ท่ีเป็นนกัวิจยัน้อย และท างานได้จ ากดัจากภารกิจงานสอน อาจารย์และนกัวิจยัหน้า
ใหม่ มีโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทนุน้อย บรรยากาศการเรียนการสอนยงัไม่เอือ้ให้ผู้ เรียนท า
วิจยั เพราะคณาจารย์ยงัไม่เป็นแบบอย่างในการท าวิจยั การเปิดเสรีทางการศึกษาที่จะมี
บุคลากรจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ไทย 
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สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ และคณะ (2550: 7) ศึกษาวิจยัเร่ือง โครงการปรับระบบการ
บริหารงานวิจยัเชิงรุกของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและการ
สงัเกตอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงานวิจยัที่เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้ ใช้นโยบาย และหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบตัิ ด าเนินการศึกษาการบริหาร
งานวิจยัของมหาวิทยาลยัภายหลงัการปรับระบบการบริหารงานวิจยัในช่วงปีงบประมาณ  
2548-2549 ผลการศึกษา ได้ข้อสรุปท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

1) สิ่งส าคญัในการปรับระบบการบริหารจดัการภายในให้เอือ้ต่อการวิจยั คือ การลด
ขัน้ตอนการท างานแบบราชการ และการมีหน่วยประสานงานระหว่างนกัวิจัยและคณะกรรมการ
บริหารงานวิจยัท่ีเข้มแข็ง 

2) การจดัประชุมระดมสมองเพื ่อสร้างโจทย์วิจยั/พฒันาข้อเสนอโครงการวิจยัท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคมในประเด็นเร่งด่วนเป็นสิ่งท่ีดีช่วยให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
นกัวิจยั และคณะกรรมการบริหารงานวิจยั ได้มีโอกาสพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กนั ท าให้ได้กรอบวิจยัท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และท าให้เกิดระบบพี่เลีย้งในการวิจยั  

3) การส่งเสริมและสนบัสนนุเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยก าหนดประเภท
และเงื่อนไขการให้ทนุที่สอดคล้องกบัความต้องการของนกัวิจยัและแผนงานวิจยัของชาติ และ
สนบัสนุนการสร้างศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ยงัมีปัญหาเร่ืองงบประมาณ หากต้องการ
ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เกิดจากการวิจยั หน่วยงานรับผิดชอบต้องมีงบประมาณสนบัสนนุ
ทุนวิจยัอย่างเพียงพอ 

4) การด าเนินการเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรจดัการงานวิจยัให้ได้ผลดีนัน้ องค์การ/
หน่วยประสานงานต้องมีการบริหารงานที่ดี ส่งเสริมสนบัสนุนบรรยากาศทางวิชาการ การ
พฒันาศกัยภาพการวิจยั การสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
วิจยั 

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ (2550: 6) ศึกษาวิจยัเร่ือง โครงการระบบการบริหาร
งานวิจยัส าหรับมหาวิทยาลยัภมู ิภาค: กรณีศ ึกษาสาขามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นการวิจยัแบบสหสาขาวิชา ใช้การวิจยัทัง้เชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ การวิจยัเชิงคณุภาพใช้วิธี  SWOT Analysis การสมัภาษณ์เชิงลกึ การประชมุเชิง
ปฏิบตั ิการ และการสนทนากลุ ่มส ่วนการว ิจยั เช ิงปริมาณใช้ว ิธ ีว ิจยั เช ิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นจากนกัวิจยั ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนบัสนนุ จ านวน  231 
คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ Factor Analysis ผลการศึกษา ได้องค์ประกอบการพฒันาการวิจยั
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และนกัวิจยั 3 องค์ประกอบ คือ  1) กลไกการพฒันาการบริหารงานวิจยัท่ีส าคญัคือ การจดัเวที
เสวนานกัวิจยั การร่วมมือในการวิจยั การมีนกัวิจยัที่ปรึกษาการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การมี
แหล่งทนุ และระบบสารสนเทศ 2) การพฒันานกัวิจยั ที่ส าคญัคือ การลดภาระงานสอน การ
แลกเปลี่ยนข้อมลูการวิจยั การมีห้องปฏิบตัิการวิจยั และการจดัอบรมนกัวิจยั และ 3) การน า
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

สจุิรา ประยรูพิทกัษ์ และคณะ (2550: 35) ศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาความ
เข้มแข็งในระบบการบริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัพายพั โดยใช้วิธีเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ เก็บข้อมลูโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสมัภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) ในกลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์ การจดัสมัมนาระดมความคิดเห็น และการประชมุ
เชิงปฏิบตัิการ ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการบริหารจดัการงานวิจยั ประกอบด้วยการบริหาร
จดัการระดบัต้นน า้ ท่ีส าคญั คือ การพฒันาโจทย์วิจยั และโครงร่างการวิจยั โดยมีกลไก คือ การ
ประกาศทุนสนบัสนนุการวิจยั การพฒันาโจทย์วิจยัและชดุโครงการวิจยั การจดัสรรทุนวิจยั และ
การสร้างเครือข่ายวิจยัภายในและภายนอกสถาบนั การบริหารจดัการระดบักลางน า้ ได้แก่ การ
ติดตามความก้าวหน้า การให้บริการ การอ านวยความสะดวก และการสร้างสมัพนัธภาพอนัดี
ระหว่างนกัวิจยั โดยมีกลไกคือ แบบติดตามความก้าวหน้า จดัท าโครงการสถาบนัวิจยัห่วงใย
คณุ การให้น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจยัด้วยวาจา และมีหลกัเกณฑ์การขอลาพกัเพื่อ
ท างานวิจยั การบริหารจดัการระดบัปลายน า้ ได้แก่ การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ และการ
สร้างแรงจูงใจให้นกัวิจยัผลิตผลงานวิจยัให้มากขึน้ โดยมีกลไกคือ การให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน 
ประเมินคณุภาพงานวิจยั การให้น าเสนอผลงานวิจยัในเวทีระดบัมหาวิทยาลยั การส่งผล
งานวิจยัให้เครือข่ายห้องสมดุ 15 แห่ง การจดัท าจุลสารวิจยั และประชาสมัพนัธ์ผลงานวิจยัผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

สทุธิพร จิตติ์มิตรภาพ (2552: 25) ศึกษาวิจยั เร่ือง ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการพฒันา
ด้านการวิจยัเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผู้บริหารระดบัสงูของหน่วยงานด้านการพฒันาการวิจยัของประเทศไทย ผู้บริหารด้านการวิจยั
ของสถาบนัอดุมศกึษา และผู้ทรงคณุวฒุิที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมลูโดยการศกึษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การ
สมัภาษณ์เช ิงล ึก การว ิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  และการประชมุกลุ ่ม
ผู้ทรงคณุวฒุิ ผลการศกึษาได้ยทุธศาสตร์เชิงรุก  8 ยทุธศาสตร์ คือ 1) การปรับกระบวนทศัน์
เกี่ยวกับการวิจยัให้เห็นว่าการวิจยัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาประเทศในทกุด้าน  2) การ
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ปรับปรุงระบบวิจยัของประเทศ ปรับองค์กรและก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีมีการบรูณาการงานวิจยั 
มีการก ากบั ติดตาม และประเมินผลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  3) การก าหนดงบประมาณท่ี
พอเพียงและปรับปรุงระบบการจดัสรรให้สอดคล้องกบัระบบวิจยัและแผนงาน 4) การพฒันาคน 
นกัวิจยั และนกัวิทยาศาสตร์ ให้มีศกัยภาพในการปฏิบตัิงานรวมถึงพฒันาการสร้างกลุ่มวิจยั
หรือเครือข่ายวิจยัเพื่อเสริมพลงัและใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างคุ้มค่า 5) การเน้นสร้างการท างาน
แบบบูรณาการในทกุองค์ประกอบ ทุกระดบั ทุกมิติ 6) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสนบัสนนุ
การวิจยั 7) การพฒันาการวิจยัแบบก้าวกระโดด โดยการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
หรือรับการถ่ายทอดจากคนไทยที่มีศกัยภาพในต่างประเทศ และ  8) การสร้างมลูค่าแก่ผลผลิต
การวิจยั การกระจายความรู้ผลผลิตงานวิจยั และการบริหารจดัการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

สจุิตรา โอสถอภิรักษ์ (2552: 20) ศึกษาวิจยัเร่ือง การน าเสนอกลยทุธ์การบริหาร
งานวิจยัตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เอกสาร จดั
ประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ และสร้างแบบสอบถามเก็บข้อมลูจากผู้ บริหารมหาวิทยาลยั 
จ านวน 85 คน และอาจารย์ประจ า จ านวน 342 คน ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิจยั ด้านการผลิตผลงานวิจยั ได้แก่ ยทุธศาสตร์การวิจยั หน่วยงานวิจยั ผู้บริหาร
งานวิจยั การบริหารงานวิจยั ระดบัคณะ/สาขาวิชา งบประมาณการวิจยั การบริหารนักวิจยั 
โครงสร้างพืน้ฐาน การบริหารโครงการวิจยั และระบบบณัฑิตศึกษา ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
ได้แก่ ผลงานวิจยั วิธีการเผยแพร่ผลงานวิจยั การสนบัสนนุงบประมาณตีพิมพ์ การน าเสนอ
ผลงานวิจยั และการสนบัสนุน งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจยั ด้านการน าผลงานวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ ได้แก่ การน าไปพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์ การน าไปใช้ประโยชน์ในสถาบนั การ
น าไปใช้ประโยชน์แก่สงัคม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และด้านเครือข่ายวิจยั ได้แก่ 
เครือข่ายระดบับุคคล เครือข่ายระดบัสถาบนั และรูปแบบของเครือข่ายที่เป็นทางการกลยทุธ์
การบริหารงานวิจยักลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ กลยทุธ์ด้านการผลิตผลงานวิจยัมี  10 กล
ยทุธ์ คือ 1) ให้ความส าคญักบัแผนพฒันางานวิจยั 2) เพิ่มบทบาทการบริหารงานวิจยัในระดบั
คณะวิชา 3) เพิ่มความคล่องตวัในการบริหารโครงการวิจยั  4) สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจยั 
5) บูรณาการงานสอนเข้ากบังานวิจยั 6) เพิ่มพนูการผลิตงานวิจยั 7) บูรณาการเครือข่ายทาง
วิชาการกบัการวิจยั 8) เชื่อมโยงอาจารย์ระดบับณัฑิตศึกษากบัอาจารย์ระดบัปริญญาบณัฑิต  
9) สนบัสนนุงบประมาณด้านการวิจยั และ  10) พฒันาศกัยภาพนกัวิจยัและบริหารนกัวิจยั กล
ยทุธ์ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยั มี 2 กลยทุธ์ คือ 1) สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจยั และ 
2) สนบัสนนุงบประมาณการเผยแพร่ฯ ส่วนกลยทุธ์ด้านการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ มี  2 
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กลยทุธ์ คือ 1) บูรณาการการวิจยักบัการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน และ 2) 
ประชาสมัพนัธ์การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

ดวงเดือน ภตูยานนัท์ (2553: 25) ศึกษาวิจยั พฒันารูปแบบการบริหารงานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัของรัฐ สถานท่ีศกึษาคือ มหาวิทยาลยัของรัฐ จ านวน  78 แห่ง อยู่ในระบบราชการ  
65 แห่ง ในก ากบัของรัฐ จ านวน 13 แห่ง กลุ่มตวัอย่าง คือ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั 
ผู้อ านวยการส านกั/สถาบนัวิจยัและพฒันา และนกัวิจยั/อาจารย์ที่มีประสบการณ์ท าวิจยั 
จ านวน 280 คน และผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 13 คน เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิจยั แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการ
บริหารงานวิจยั และแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานวิจยั ผลการศึกษา 
พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีพฒันาขึน้ มี  2 ส่วน ส่วนท่ี 1 แนวคิด
รูปแบบการบริหารงานวิจยัฯ แบ่งเป็น 2 มิติ มิติท่ี 1 โครงสร้างองค์กร ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถปุระสงค์ มิติที ่ 2 การบริหารจดัการ  9 ด้าน ได้แก่ งบประมาณและแหล่งทนุวิจยั การ
ประสานงานวิจยั การสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการวิจยั ความร่วมมือทางการวิจยั 
การติดตามประเมินผลการวิจยั การจดัการสารสนเทศการวิจยั การประชาสมัพนัธ์และ เผยแพร่
ผลงานวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวิจยัเฉพาะทางตามความเช่ียวชาญ และ ส่วนท่ี 2 
องค์ประกอบของรูปแบบมี 6 องค์ประกอบ ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัแบบบรูณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างกนั คือ การบริหารงานวิจยั การวางแผนการจดัองค์การ การน า การควบคมุ และระบบ
สารสนเทศ 

ศนูย์วิจยัแผนกจิตเวชศาสตร์ (Department Psychiatric Research Center.  2009: 
Online)  ได้ เสนอแนวความค ิดแบบเป็นท ีมแบบสหว ิทยาการในการบริหารงานว ิจ ยั 
(Interdisciplinary Research Team) ประกอบด้วย 1) การบริการการวิจยั (Service Research) 
ท่ีเป็นทัง้ศนูย์วิจยัและการตรวจสอบ 2) การปฏิบตัิการภาคสนามท่ีมีประสิทธิผล (Effectiveness 
Field Site)  ที ่เป็นงานกิจวตัรประจ า  (Routine)  ที ่ม ีหลากหลายพื น้ ที ่ 3)  ผู้ม ีส ่วนได้เส ีย 
(Stakeholder)  ม ีทั ง้ผู้บริโภค ครอบครัว ผู้ เ ชี ่ยวชาญ ผู้บริหาร และผู้ม ีอ านาจหน้าที ่ 4) 
ประสิทธิภาพการวิจยั (Efficacy Eesearch) เป็นทัง้ส่วนเพิ่มเติมแทรกเข้ามา และนกัวิจยั 

ซมัเมอลี อลาสแตร์ (Summerlee, Alastair J.S. 2009: Online) กล่าวถึงการสร้าง
เครือข่ายนกัวิจยัที่ประสบความส าเร็จซึ่งเป็นเครือข่ายพฒันาภาวะผู้น าของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกประกอบด้วย กองทนุวิจยั โครงการวิจยั จ านวนนกัวิจยัท่ี
เด่นชดั และผู้ ร่วมมือในโครงการ ซึ่งเป็นโครงการเครือข่ายแบบสหวิทยาการของคณะแบบข้าม
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คณะและข้ามมหาวิทยาลยั ในการสนบัสนนุเพื่อให้มีคณุภาพการศกึษาสงูที่สดุ ที่นกัศกึษามี
ส่วนร่วมในการวิจยัเก่ียวกบัประเด็นภาวะผู้น า  

วู้ด ลีฟเออร เคลฟ และฟิลลิปส์ (Wood, Lefevre,Cleave, & Phillips.  2009: Online) 
ได้สร้างเครือข่ายชมุชนนกัวิจยัและผู้ ร่วมวิจยั (The Network's Community of Researchers 
and Partners) โดยที่ Wood เป็นหวัหน้าทีมวิจยัจาก Wilfrid Laurier University ส่วน Lefevre 
เป็นหวัหน้าทีมวิจยัจาก Carleton University ส่วน Cleave เป็นหวัหน้าทีมวิจยัจาก Dalhousie 
University และ Phillips เป็นหวัหน้าทีมวิจัยจาก University of Alberta ได้สร้างเครือข่ายวิจยั
ร่วมกนัแบบข้ามมหาวิทยาลยั โดยมีผู้ ร่วมว ิจยัมาจากหลายหลายสาขา อาทิ  เช ่น นกั 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน นกัวิทยาศาสตร์ประยกุต์ นกัการศึกษา แพทย์พ่อแม่และผู้ดแูลคนป่วย 
ตวัแทนจากภาคอตุสาหกรรม และตวัจากภาครัฐ เครือข่ายวิจยั ประกอบด้วย เครือข่ายวิจยั
นโยบาย และบริการเครือข่ายวิจยัต้นแบบทกัษะความสามารถในการอ่านและเขียน เครือข่าย
วิจยัทกัษะความรู้พืน้ฐานทางการค านวณ และเครือข่ายวิจยัทกัษะทางภาษาท่ีเก่ียวกบัการพดู  

ฮอล และฮอร์ด (Hall & Hord.  2008: Online) ได้เสนอขัน้ตอนในการสร้างเครือข่าย
วิจยัให้บรรลผุลส าเร็จ ประกอบด้วย ขัน้การส ารวจ (Exploring) เป็นการค้นหาความจริงเพื่อการ
จดัให้ถกูต าแหน่ง ขัน้การพฒันา(Developing) เป็นการพฒันาความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ และ
พฒันาทกัษะ ขัน้การน ามาประยกุต์ใช้ (Applying) เป็นการน ามาประยกุต์ใช้ในหน่วยงานแบบมี
ส่วนร่วม มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มขึน้และสร้างเครือข่าย ชุมชน ขัน้การบูรณาการ ( Integrating) เป็น
การผสมผสานการเรียนและการสอนรวมเข้าด้วยกนั และขัน้การสนบัสนุนและก้าวหน้า 
(Sustaining & Advancing) เป็นการเรียนรู้สภาพแวดล้อม โดยมีสิ ่งสนบัสนุนช่วยเหลือ คือ 
ผู้บริหารสงูสดุ ความพึงพอใจ กระบวนการ และอปุกรณ์/เคร่ืองมือต่างๆ  

ซาลาซา คลีมินา และออลมอนเต อคอสตา (Salazar-Clemeña & Almonte-Acosta.  
2007: 35-40) ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาวฒันธรรมวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาของฟิลิปปินส์ 
เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นอาจารย์  จ านวน 40 คน จากมหาวิทยาลยัและ
วิทยาลยั จ านวน  14 แห่งในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐและเอกชน และใช้แบบสมัภาษณ์ 
สมัภาษณ์อาจารย์ จ านวน 10 คน พบว่า องค์ประกอบส าคญัและกลยทุธ์การพฒันาวฒันธรรม
วิจยัเพื่อส่งเสริมผลิตภาพการวิจยั ประกอบด้วย  1) เวลา โดยควรมุ่งเน้นการกระจายภาระงาน
ของอาจารย์ 2) ความมุ ่งมัน่ในการวิจยั โดยควรสร้างความตระหนกัให้เห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของการว ิจยั  ม ีนโยบายด้านการว ิจยัที ่ชดั เจน และให้อาจารย์อาวโุส/ผู้ มี
ประสบการณ์วิจยัได้สนบัสนนุงานวิจยัของอาจารย์อ่ืนๆ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของอาจารย์ โดย
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ต้องมีนโยบายให้อาจารย์ใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจยั หรือจดัสรรให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้
ท างานร่วมกบันกัวิจยัท่ีเช่ียวชาญ 4) ด้านบรรยากาศ สภาพการท างาน และการติดต่อสื่อสารท่ี
ดีในองค์กร แผนพฒันาอาจารย์ นโยบายการกระจายอ านาจ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจยั  
5) ด้านเงินทนุวิจยัและสิ่งจงูใจ โดยสถาบนัควรมีนโยบายที่ชดัเจนเกี่ยวกบัผลตอบแทนและ
สิ่งจูงใจในการวิจยั ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตทางวิชาชีพจากการวิจยั  

สตอมป์ เล็กซ์ (Stomp Lex.  2003: 155-168) ได้ศึกษาวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการ
พฒันาคณาจารย์จากการที่การพฒันาอาจารย์มกัไม่ได้รับการมองเห็นคณุค่าเท่าที่ควร การใช้
เคร่ืองมือของการสร้างภาพอนาคตในการพฒันาอาจารย์ เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและมีโครงสร้าง
ท่ีจะช่วยกระตุ้นการพฒันาอาจารย์สามารถสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์และเป็นการ
คาดการณ์ส าหรับอนาคตของสถาบนัอดุมศึกษา ด้วยข้อได้เปรียบของการสร้างภาพอนาคตใน
การพฒันาอาจารย์คือความสามารถ และความเป็นไปได้ที่จะคิดอย่างอิสระเกี่ยวกบัปัญหาท่ี
เกิดขึน้ภายในและภายนอกสถาบนั และสร้างขอบข่ายของอนาคตที่มีความเป็นไปได้ เพื่อที่จะ
พฒันาความรู้ความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจารย์ได้ยืนยนัถึงผลที่เกิดขึน้ด้วยวิธีการสร้างภาพอนาคต 
และท าให้การพฒันาอาจารย์ได้รับการมองเห็นคณุค่าเพิ่มมากขึน้  

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานวิจยั ให้ข้อสรุปได้ว่า รูปแบบ/
ระบบการบริหารงานวิจยัท่ีดี/การพฒันายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในระดบัสถาบนันัน้ ต้อง
ให้ความส าคญักบันโยบายและแนวทางการวิจยัของชาติ การก าหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจยัของสถาบนั (รวมวิสยัทศัน์ และพนัธกิจด้านการวิจยั) การมีผู้ รับผิดชอบ/หน่วยบริหาร
งานวิจยั ระบบพฒันาโจทย์วิจยั ระบบบริหารทนุ/งบประมาณด้านการวิจยั ระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานที่สนบัสนนุการวิจยั ระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูวิจยั ระบบช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่นกัวิจยั ระบบการพฒันานกัวิจยัและผู้บริหารงานวิจยั ระบบเครือข่ายวิจยัระบบ
ติดตามและประเมินผล ระบบสิ่งจงูใจในการท าวิจยั ระบบการจดัการความรู้ด้านการวิจัย (การ
เผยแพร่ การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ และการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา) และที่ส าคญั
คือ การสร้าง/พฒันาวฒันธรรมวิจยัให้เกิดขึน้ในสถาบนั โดยเฉพาะการมีทศันคติและค่านิยมท่ีดี
ต่อการวิจยัว่าเป็นสิ่งส าคญัและมีผลอย่างยิ่งต่อการพฒันาสถาบนัและขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 
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สภาพการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ 
การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
ประเทศท่ีมีการบริหารจดัการและการลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาในระดบัแนวหน้า

และมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัสงูในระดบัโลก เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ  ออสเตรเลีย
และญ่ีปุ่ น มีแนวทางบริหารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัอดุมศึกษาโดยสรุป ดงันี  ้

1) สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศท่ีมีความเข้มแข็งของระบบวิจยั ท่ีภาครัฐมีหน้าท่ีส่งเสริม
งานว ิจ ยั  โดยม ี 3 องค ์กรหลกั  ได้แก ่ ม ลูน ิธ ิว ิทยาศาสตร์แห ่งชาต ิ (National Science 
Foundation:  NSF) สถาบนัสาธารณสขุแห่งชาติ (National Institute of Health: NIH) และ
กองทนุแห่งชาติเพื่อมนษุยชาติ (National Endowment for the Humanities: NEH) เป็นหน่วย
สนบัสนุนทุนวิจยั อปุกรณ์เคร่ืองมือวิจยั และการว่าจ้างวิจยัให้กบัหน่วยงานต่างๆ (อมรวิชช์ 
นาครทรรพ. 2547; สทุธิพร จิตต์มิตรภาพ. 2552: 15-16) มีกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยั เช่น Harvard 
University, Cornell University และ Stanford University เป็นต้น ท่ีบริหารงานวิจยัเพื่อพฒันา
คณุภาพการเรียนการสอน พฒันานกัศกึษาและอาจารย์ให้ได้เรียนรู้ผ่านการท าวิจยัเพื ่อ
ความก้าวหน้าและทนัสมยัของสาขาวิชา มีการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายวิจยักบัหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน/ภาคอตุสาหกรรม เป็นศนูย์กลางในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้บริการด้านการวิจยัทัง้ในระดบัส่วนกลางและระดบัคณะ รวมถึงมีการจดัตัง้
หน่วยงานธุรกิจ/บริษัทของมหาวิทยาลยัเพื่อให้บริการและลงทุนด้านการวิจยั (ศิโรจน์ ผลพนัธิน.  
2547: 30-31) 

2) องักฤษ เป็นประเทศในทวีปยโุรปที่มีโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยู่ในอนัดบัต้นๆ ของโลก มีการเติบโตด้านการวิจยัมายาวนาน กลไกการบริหาร
จดัการงานวิจยัของประเทศองักฤษมีหน่วยงานหลกั คือ สภาวิจยั (Research Council) ท า
หน้าท่ีก ากบัดแูลด้านนโยบายการศกึษาวิจยัในทกุสาขา (สทุธิพร จิตต์มิตรภาพ . 2552: 15-16) 
ระบบวิจยัขององักฤษเน้นการจดัสรรงบประมาณวิจยั/ทนุวิจยัแก่มหาวิทยาลยัโดยใช้กลไก
ประ เม ินคณุภาพงานว ิจ ยั  (Research Assessment Exercise:  RAE)  และการให้ โบนสั
งบประมาณวิจยัแก่มหาวิทยาลยัที่มีความเป็นเลิศทางการวิจยัในบางสาขา มหาวิทยาลยัใน
ประเทศองักฤษมีการบริหารงานวิจยัตามจุดเน้นความเชี่ยวชาญ เช่น เป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
หรือมหาวิทยาลยัท่ีเป็นเลิศด้านการสอน จุดเด่นคือ มีการรวมกลุ่มกนัของมหาวิทยาลยัวิจยัชัน้
น าของประเทศองักฤษกว่า  20 สถาบนัเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางการวิจยั การประกนั
คณุภาพการศึกษา และการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลก ทัง้นี ้ภารกิจด้านการวิจยัของ
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มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การวิจยัพืน้ฐาน ขณะที่การวิจยัประยกุต์และการวิจยัและ
พฒันาจะได้รับการสนบัสนุนผ่านช่องทางของสภาวิจยัและกระทรวงอื่นๆ เป็นหลกั (อมรวิชช์ 
นาครทรรพ. 2547: 48) 

3) ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารจดัการวิจยัและการ
เชื่อมโยงงานวิจยักบัภาคธุรกิจอตุสาหกรรมอย่างมาก มีสภาวิจยัแห่งประเทศออสเตรเลีย 
(Australian Research Council: ARC) เป็นหน่วยงานกลางก าหนดนโยบายและสนบัสนนุทนุ
วิจยัด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมของประเทศ มีสภาวิจยัด้านการแพทย์และ
สขุภาพแห่งชาติ (National Health and Medical Research Council: NHMRC) เป็นหน่วยงาน
หลกัสนบัสนนุงบประมาณในโครงการวิจยัสขุภาพ (สทุธิพร จิตต์มิตรภาพ.  2552: 15-16) ใน
ส่วนของการศกึษา ประเทศออสเตรเลียมีนโยบายมุ่งเน้นความเป็นสากล และส่งเสริมการวิจยั
ในมหาวิทยาลยัเพื่อความเป็นผู้น าทางการศกึษา มียทุธศาสตร์/วิธีการจดัสรรงบประมาณเพื่อ
ก าหนดทิศทางอดุมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ มีกิจกรรมวิจยัที่เน้นความเป็นสากล 
เช่น โครงการวิจยัร่วมกบันกัวิจยัต่างชาติ และเครือข่ายวิจยัอดุมศึกษาออนไลน์ เ ป็นต้น 
สถาบนัอดุมศึกษาทกุแห่งจะมีหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจยัและมีความร่วมมือกบั
ศนูย์วิจยัเฉพาะทาง เน้นการวดัผลงานวิจยัในด้านผลกระทบต่อสงัคมมากกว่าการตีพิมพ์ หรือ
ให้การสนบัสนุนทนุวิจยัในลกัษณะกลุ่มวิจยัมากกว่าการวิจยัเดี่ยว (ศิโรจน์ ผลพนัธิน . 2547: 
30-31) 

4) ญ่ีปุ่ น เป็นประเทศท่ีมีภาคเอกชนเป็นแกนหลกัในการวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรม 
และเป็นแหล่งทนุส าคญัในการขบัเคลื่อนงานวิจยัของประเทศ งานวิจยัส่วนใหญ่ในประเทศ
ญี่ปุ่ น ด าเนินการโดยมหาวิทยาลยั และภาคธุรกิจอตุสาหกรรม หน่วยงานหลกัที่ท าหน้าท่ี
สนบัสนุนงานวิจยั ของประเทศ คือ กระทรวงศกึษาธิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry 
of Educational, Science and Technology: MEXT) กลยทุธ์ส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น คือ การ
สนบัสนนุงานวิจยัพืน้ฐานและยกระดบัคณุภาพกลไกการประเมินโครงการวิจยัให้เสมอภาคและ
โปร่งใส มีทิศทางการวิจยัท่ีชดัเจนสนับสนนุโครงการความร่วมมือระหว่างนกัวิจยั (สทุธิพร จิตต์
มิตรภาพ. 2552: 15-16) ทิศทางการพฒันาระบบวิจยัของญ่ีปุ่ นท่ีน่าสนใจ คือ ความพยายามใน
การเช่ือมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ โดยมีระบบ
ให้อาจารย์ไปท างานให้เอกชน หรือไปเป็น  CEO ในบรรษัทร่วมทนุ (Joint Venture) ระหว่าง
มหาวิทยาลยักบัภาคเอกชนได้ และยงัมีมาตรการจงูใจนกัวิจยัต่างชาติให้มาท างานในญ่ีปุ่ นมาก
ขึน้ด้วย (อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2547: 41-42)  ความร่วมมือทางการวิจยัระหว่างภาควิชาต่างๆ 
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ภายในคณะ มีการก าหนดพืน้ที่วิจยั (Primary Areas) และหน่วยงานรับผิดชอบพืน้ที่วิจยันัน้ๆ 
ไว้อย่างชดัเจน มีส านกังานวิจยั (Office of Research) ที่ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
ผู้อ านวยการส านกังานวิจยั นกัสถิติ นกับริหาร และโปรแกรมเมอร์ ให้บริการช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการท าวิจยัแก่อาจารย์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาและนกัวิจยัในคณะ
ต่าง ๆ ด้วย  

ดงันัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาต่างประเทศที่มี
การบริหารจดัการด้านการวิจยัระดบัแนวหน้าและมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัสงูระดบั
โลก มีลกัษณะของการบริหารงานวิจยัที่ใช้องค์กรระดบัประเทศเป็นหน่วยงานหลกัในการ
สน บัสน ุน งานว ิจ ยั  ใ ช้ร ะบบกลไกการประ เม ินคณุภาพงานว ิจ ยั ที ่ใ ห้ท นุสน บัสนนุ 
สถาบนัอดุมศกึษามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายกบัทกุภาคส่วนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจยั 
สนบัสนนุทุนการสร้างงานวิจยัพืน้ฐานโดยสถาบนัอดุมศึกษา และสนบัสนุนทนุการสร้าง
งานวิจยัประยกุต์หรือวิจยัและพฒันาโดยองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

 
การบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
การบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาสามารถแบ่งได้เป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี

นโยบายและวิสยัทศัน์สู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั (Research University) ในระดบันานาชาติ 
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นต้น กลุ่ม
สถาบนัเหล่านีจ้ะมีแนวทางการบริหารงานวิจยัท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง การสร้างเครือข่ายนกัวิจยันานาชาติ และการส่งเสริมงานวิจยัแบบสหวิทยาการ 
ส าหรับกลุ่มท่ีสองคือ กลุ่มท่ีมีการก าหนดนโยบายการวิจยัและแนวทางการบริหารงานวิจยัอย่าง
กว้างๆ สอดคล้องกบันโยบายระดบัชาติและนโยบายของรัฐบาล และเป็นการด าเนินการวิจยั
ตามพนัธกิจหลกัของสถาบนั สถาบนัอดุมศึกษาแต่ละแห่งมกัจะมีหน่วยงานกลางส าหรับการ
บริหารงานวิจยั ซึ่งอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป เช่น ส านกัวิจยั ส านกับริหารวิชาการ ศนูย์วิจยั 
สถาบนัวิจยัและพฒันา และสถาบนัวิจยั และยงัมีหน่วยวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น ศนูย์วิจยั
ประจ าคณะ ศนูย์/สถาบนัเช่ียวชาญเฉพาะทาง ศนูย์เช่ือมโยงองค์ความรู้สู่อตุสาหกรรม เป็นต้น 
ซึ่งหน่วยวิจยัเหล่านีจ้ะท าหน้าที่สร้างงานวิจยัเฉพาะทาง และมุ่งเน้นการน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์จริง (ศิโรจน์ ผลพนัธิน. 2547: 30-31) 

จากการศึกษาสถานภาพการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัไทย ของนิพนธ์ ศขุปรีดี 
(2549: 15) ได้ข้อค้นพบว่า มหาวิทยาลยัของรัฐมีระบบการบริหารงานวิจยัท่ีชดัเจน มีวิสยัทศัน์ 
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พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ ส านกังานบริหารงานวิจยั ศนูย์วิจยัเฉพาะทาง ผู้อ านวยการส านกัวิจยั 
ผู้อ านวยการ ศนูย์วิจยั คณะกรรมการวิจยัระดบัมหาวิทยาลยั คณะกรรมการวิจยัศนูย์เฉพาะ
ทาง หน่วยส่งเสริมการวิจยั ทุนวิจยัจากรัฐและเอกชน และส่วนใหญ่มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั 
คณะกรรมการวิจยัระดบัคณะ หน่วยประสานงานวิจยั ที่ปรึกษางานวิจยั และหน่วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา  

มหาวิทยาลยัราชภฏั มีระบบบริหารงานวิจยัท่ีชดัเจน มีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
ส านกังานบริหารงานวิจยั ศนูย์วิจยัเฉพาะทาง ผู้อ านวยการส านกัวิจยั ผู้อ านวยการศนูย์วิจยั 
คณะกรรมการวิจยัระดบัมหาวิทยาลยั คณะกรรมการวิจยัศนูย์เฉพาะทาง หน่วยส่งเสริมการ
วิจยั ทุนวิจยัจากรัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัราชภฏัหลายแห่งมีหน่วยประสานงานวิจยั มีเฉพาะ
บางแห่งที่มีคณะกรรมการวิจยัระดบัคณะและหน่วยแสวงหาทนุวิจยั จุดแข็งของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัคือ ที่ตัง้เหมาะสม มหาวิทยาลยัราชภฏัตัง้กระจายอยู่ในพืน้ที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ มี
ประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกบัท้องถิ่นอย่างดี มีเครือข่ายบุคคล องค์กร และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและทัว่ถึง และมีคณะวิชาที่หลากหลาย จุดอ่อนของมหาวิทยาลยัราช
ภฏั คือ บุคลากรขาดองค์ความรู้ด้านระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้า และท าวิจยัที่มีคณุภาพ มี
จ านวนบุคลากรท่ีจะท าวิจยัน้อย และระบบบริหารยงัไม่เข้มแข็งพอท่ีจะส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท า
วิจยัมากขึน้ โอกาสในการพฒันางานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏั คือ ได้รับการสนบัสนนุมาก
ขึน้ เน่ืองจากกระแสการพฒันาความเข้มแข็งของชุมชน สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการวิจยั
ได้มากขึน้ และสามารถเพิ ่มศกัยภาพในการท าวิจยั ภาวะคกุคามในการพฒันางานวิจยั
มหาวิทยาลยัราชภฏั คือ การขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากนโยบายการปรับลดอตัราก าลงัคน
ของภาครัฐ ท าให้มีการยบุเลิกอตัรา และจ ากัดการเพิ่มก าลงัคนในหน่วยราชการ ท าให้จ านวน
อาจารย์ในมหาวิทยาลยัราชภฏัลดลง ท าให้อาจารย์มีภาระงานสอนมากขึน้ จนไม่สามารถ
ท างานวิจยัได้ มีคู่แข่งในการจดัหาทรัพยากรการวิจยัมากขึน้เนื่องจากสถาบนัอดุมศกึษาและ
หน่วยงานอื่นก าลงัส่งเสริมการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ ท้องถิ่นมากขึน้จึงเป็นคู่แข่งท่ี
ส าคญัในการหาแหล่งทุนวิจยั และกรอบงบประมาณท่ีถกูจ ากดัโดยรัฐบาล ท าให้ไม่สามารถเพิ่ม
จ านวนงบประมาณให้พอเพียงกบัความจ าเป็นในการพฒันางานวิจยัได้ (ชชัจริยา ใบลี . 2553: 
59-71) 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาไทยแตกต่างไปตามประเภทของ
มหาวิทยาลยั นัน่คือ มหาวิทยาลยัของรัฐมีระบบการบริหารงานวิจยัที่ชดัเจน แนวโน้มที่จะ
สนบัสนุนการวิจยัเพื่อพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัชัน้น าของประเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎั
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มีประสบการณ์และองค์ความรู้เก่ียวกบัท้องถ่ินอย่างดี มีเครือข่ายบคุคล องค์กร และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและทัว่ถึง และมหาวิทยาลยัเอกชนสนบัสนนุงานวิจยัน้อยส่งเสริมการ
สอนมากกว่า  

 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ได้จดัท าโครงการส ่งเสริมการวิจยัใน

อดุมศึกษา และการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ โดยบรรจุโครงการนีไ้ว้ภายใต้แผนปฏิบตัิ
การไทยเข้มแข็ง 2555 (โครงการ SP2) ช่วงปีงบประมาณ 2553-2555 โดยมติคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชมุเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2552 ซึ่งการด าเนินงานจะให้ความส าคญักบัการเพิ่มสมรรถ
นะการผลิตผลงานและบุคลากรวิจยัของกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจัยให้สงูขึน้ ควบคู่กบัการส่งเสริม
การวิจยัในมหาวิทยาลยัทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้  

1) เพื ่อยกระดบัมหาวิทยาลยัไทยโดยรวมให้มีศกัยภาพด้านการวิจยัที่สงูขึน้ และ
ยกระดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพด้านการวิจยัของประเทศสู่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ที่ มีขีด
ความสามารถระดบัโลก (World-Class University) 

2) เพื่อผลิตก าลงัคนระดบัสงูในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการพฒันา
ภาคการผลิต (Real Sector) ทัง้ภาคอตุสาหกรรมและระบบนวตักรรมซึ่งน าไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในเวทีระดบันานาชาติ 

3) เพื ่อพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางการศึกษา การวิจยัพฒันา และการ
ฝึกอบรมนานาชาติในภมูิภาค (Regional Education Hub)  

เปา้หมายหลกั มีดงันี ้
(1) มีมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในประเทศไทยท่ีมีศักยภาพระดับโลก (World 

Class) สามารถสนบัสนนุการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และช่วยขบัเคลื่อน
ให้เกิดการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงและเกิดการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทยเป็น  4 กลุ่ม 
มหาวิทยาลยัวิจยัและบณัฑิตศกึษา จะมีบทบาทส าคญัในการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ 

(2) มีกลุ่มวิจยัท่ีผลิตผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดบันานาชาติท่ีสามารถน าผลงานไปใช้ใน
ภาคการผลิต ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชน และส่งเสริมภาคอตุสาหกรรมการทัง้ด้านการส่งเสริมการ
สง่ออกและทดแทนการน าเข้าการด าเนินงาน 
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(3) พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จ านวน  9 แห่ง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น
มหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพด้านการวิจยัและมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยใช้แนวทางการจดั
อนัดบัมหาวิทยาลยัของ Times - QS ท่ีพิจารณาจากผลการตีพิมพ์งานวิจยัของมหาวิทยาลยัใน
ฐานข้อมูล Scopus โดยมีเง่ือนไขว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ เป็นเวลา 3 ปี ในวงเงินรวม 9,450 ล้านบาท เพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ ฐานในการวิจยั 
(Research Infrastructure) และเงินทนุวิจยั (Research Fund) 

(4) ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาโดยการให้ทุนวิจัยในลกัษณะต่างๆ เพื่อพัฒนา
อาจารย์ และบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษา (Researcher Development) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางและกลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี และใช้งบประมาณเพื่อ
ด าเนินงานประมาณ 2,752 ล้านบาทตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2552: 
ออนไลน์) 

มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 9 แห่ง ประกอบด้วย 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. มหาวิทยาลยัมหิดล 
3. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
5. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
6. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
7. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
8. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
9. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เกณฑ์การคดัเลือกสถาบนัที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ มหาวิทยาลยั

ท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องติดอยู่ใน 500 อนัดบัแรกของ Times Higher Education-QS ประจ าปี 
2008 หรือเป็นมหาวิทยาลยัที่มีผลงานวิจยัในฐานะข้อมลูระดบั นานาชาติไม่ต ่ากว่า 500 เร่ือง
ใน 5 ปีล่าสดุ มีผลงานวิจยัระดบันานาชาติท่ีโดดเด่นอย่างน้อย 2 ใน 5 สาขาของ Times Higher 
Education-QS และต้องมีสดัส่วนอาจารย์จบปริญญาเอกมากกว่า 40% โดย ตัง้เปา้ไว้ว่า 
มหาวิทยาลยัที่เข้าโครงการต้องเข้าไปอยู่ใน  500 อนัดบัแรกของการจดัล าดบัมหาวิทยาลยัทัว่
โลกโดย Times Higher Education-QS หรือหากมหาวิทยาลยันัน้อยู่ใน 500 อนัดบัแรกอยู่แล้ว 
ก็ต้องเลื่อนขัน้อยู่ในต าแหน่งดีขึน้ มหาวิทยาลยัต้องมีศนูย์วิจยัที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อย  3 
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ศนูย์ โดยคาดว่าภายใน 3 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติที่ติดอนัดบั
สงูขึน้ในระดบัโลก (World University Rankings) ตามการจดัอนัดบัของ Times - QS และมี
ผลงานวิจยัที่ช่วยสร้างรายได้ให้กบัชมุชน สนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรม รวมทัง้สนบัสนนุ
การส ่งออก และการทดแทนการน า เข้า  ตลอดจนมีส ่วนช ่วยสน ับสนนุการพฒันาข ีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. ออนไลน์) 
น าเสนอการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัวิจยัได้ดงันี  ้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การบริหารงานวิจยัของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมุ่งเน้นการสนบัสนุนและส่งเสริมการ

ค้นคว้าวิจยัเพื่อผลิตองค์ความรู้ มีการจดัตัง้กองส่งเสริมและประสานงานวิจยัได้จดัตัง้ขึน้ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อรองรับนโยบายและก าหนดเป้าหมาย ทิศ
ทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัตลอดจนสร้างกลไกท่ีเหมาะสมได้   รวมทัง้บริหารทนุวิจยัจากเงิน
งบประมาณรายได้  ทุนวิจยัจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  และทนุวิจยัจากแหล่งทนุภายนอก
อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัปรับระบบการบริหารงานเพื ่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยจดัตัง้ ส านกับริหารวิจยัเพื่อก ากบัดแูลด้านกิจการวิจยั โดย
สามารถน าเสนอระบบการบริหารงานวิจยัได้ดงันี ้(ส านกับริหารวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
ออนไลน์) 

วตัถปุระสงค์การบริหารงานวิจยัเพื่อ  
1. ผลิตงานวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
2. ผลิตงานวิจยัเพื่อพฒันาการศกึษา  
3. ผลิตงานวิจยัท่ีสามารถช่วยพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีสามารถน าไปสู่

ความก้าวหน้าของประเทศและแก้ไขปัญหาทางสงัคม  
4. เพื่อผลติงานวิจยัท่ีสามารถน าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ  

วิสยัทศัน์ : เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนบัสนนุงานวิจยัอย่างครบวงจร มีระบบการ
บริหารจดัการงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ 
1. พฒันาบคุลากรด้านการวิจยัและหน่วยวิจยั 
2.  บริหารจดัการแหลง่ทนุวิจยัจากภายในประเทศและตา่งประเทศ 
3.  ก ากบัและติดตามการด าเนินงานวิจยัอยา่งเป็นระบบ 
4.  สนบัสนนุให้มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 
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5.  ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั ตลอดจนสนบัสนนุการน าผลงานวิจยั
ไปประยกุต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรม/ชมุชน 

เปา้หมาย 
1.  เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิในด้านการวิจยัและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 
2.  เพื่อรวมการวิจยัเข้ากบัการศกึษา 
3.  เพื่อใช้การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี สวัสดิการ สังคม เศรษฐศาสตร์ ใน

ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
การบริหารงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยส านักบริหารวิจัย ได้ระบุ

ภาระหน้าท่ีของส านกับริหารวิจยัว่ามีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัใน
การเป็น World Class National University  โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
สามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมและชมุชน แก้ปัญหาของประเทศ และสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ระบบวิจยัของประเทศ  ในการพฒันาระบบและกลไกเพื่อการพฒันาบคุลากรด้าน
การวิจยัและหน่วยวิจยั  การบริหารทนุวิจยั  การประเมินผลและการเผยแพร่ผลงานวิจยั ตลอดจน
สนบัสนนุ  เอือ้อ านวย และให้ค าปรึกษาแก่สว่นงานและหน่วยงานตา่ง ๆ โดยภายในส านกับริหาร
งานวิจยัประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่  

1. ฝ่ายพฒันาและบูรณาการงานวิจัย  มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการพฒันา
บคุลากรและกลไกเพื่องานวิจยั ส่งเสริม และบรูณาการงานวิจยัสนบัสนนุการพฒันาโครงการ และ
การด าเนินงานวิจยัแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ
และแผนงานตามภารกิจด้านวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ร่วมขับเคลื่อนการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย ตลอดจนกิจการเก่ียวกับการจัดสรรรางวัลวิจัย รวมทัง้การอ่ืนใดตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2. ฝ่ายทนุวิจยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในการหาทนุ
วิจยัและจดัสรรทุนเพื่อพฒันางานด้านวิจยั ก ากับและติดตามการด าเนินงานวิจยั จดัระบบการ
สนับสนุนให้นักวิจัยมีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัยทัง้จากในและต่างประเทศ และจัดให้มีระบบการ
สนบัสนนุอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อให้งานวิจยัด าเนินการได้ลลุว่งตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้การอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย  มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการ
วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพในการวิจัย สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ใน
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อุตสาหกรรม และเชิงนโยบายท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ รวมทัง้การอ่ืนใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. หน่วยคลนิิกวิจยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัการประสานงานผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อ
เป็นนักวิจัยพี่เลีย้งหรือกัลยาณมิตรทางวิชาการ (mentor) ให้ค าปรึกษาและแนะน านักวิจัย 
โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย ตลอดจน
สนบัสนุนการจดัเตรียมร่างบทความและการตรวจภาษาส าหรับตีพิมพ์ในวานสารวิชาการระดบั
นานาชาติ ประสานเพื่อสร้างภาคีวิจยัร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ในการค้นหาค าถามวิจยั การ
ร่วมวิจยั และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั รวมทัง้การอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  
การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดลด าเนินการโดยกองบริหารงานวิจยัที่ จดัตัง้

ขึน้เพื่อรองรับการขยายตวัของกิจการวิจยัของมหาวิทยาลยั ซึ่งปัจจุบนัมีงานวิจยัสาขาต่าง ๆ 
เพิ ่มมากขึน้ โดยให้ความส าคญักบัการวิจยัทดัเทียมกบัการผลิตบณัฑิต เพื ่อก้าวสู่การ เป็น
มหาวิทยาลยัวิจยัในอนาคต และเป็นการสนบัสนนุนโยบายการวิจยัของมหาวิทยาลยั ส่งเสริม
ให้มีการวิจยัและพฒันาวิทยาการพร้อมทัง้เทคโนโลยีของสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและครบ
วงจร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์การเรียนการสอน ความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
ชีน้ าการพฒันาและการแก้ปัญหาที่ส าคญัของชาติ และให้สอดคล้องกบัแผนการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา มีระบบการบริหารงานวิจยัที่สามารถน าเสนอได้ดงันี ้(กองบริหารงานวิจยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล.  ออนไลน์) 

นโยบายด าเนินการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดลสอดคล้องกบันโยบายการ
ว ิจ ยัและยทุธศาสตร์การว ิจ ยัของมหาว ิทยาลยัมห ิดล และสอดคล้องกบัหน้า ที ่ของ
มหาวิทยาลยัมหิดลด้านการวิจยั ดงันี  ้

1.  สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากล สร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนัด้านการวิจยั 

2.  เพื่อเป็นผู้น าในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ สนบัสนุนงานวิจยัท่ีมีความส าคญั
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมไทยและสงัคมโลก 

3. น าผลงานวิจยัและนวตักรรมสู่การสร้างมลูค่า เพื่อพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม โดยร่วมกบัภาครัฐและเอกชน 

4.  พฒันาระบบบริหารจดัการและสิ่งเอือ้อ านวยตอ่การวิจยัอยา่งครบวงจร 
5.  สร้างคลงัความรู้ และระบบเผยแพร่ความรู้สูส่าธารณชนและสากล 
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วิสยัทศัน์:  เป็นผู้น าการบริหารจดัการและสนบัสนุนงานวิจยัและนวตักรรมระดบัโลก  
พนัธกิจ: ส่งเสริม และสนบัสนุนงานวิจยัและนวตักรรมของมหาวิทยาลยัมหิดล ด้วย

มาตรฐานและคณุภาพระดบัสากล เพื่อผลกัดนัมหาวิทยาลยัไปสู่มหาวิทยาลยัระดับโลก ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

กองบริหารงานวิจยัในมหาวิทยาลยัมหิดล เป็นหน่วยงานกลางที่คอยเชื่อมโยง
ประสานงานระหว่างนกัวิจยัในมหาวิทยาลยักบัแหล่งทนุวิจยั และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ทัง้ภายในและต่างประเทศให้ค าปรึกษาแนะน าและให้การบริการแก่บคุลากรในมหาวิทยาลยั
เกี่ยวกบัขัน้ตอนต่าง ๆ ในการขอทนุสนบัสนนุ วิเคราะห์ และประเมินผลงานของอาจารย์และ
นกัวิจยัที่ได้รับทนุจากมหาวิทยาลยัมหิดล พฒันาศกัยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจยัของ
บุคลากรหาวิทยาลยัมหิดลในสาขาต่าง ๆ โดยมีหน้าท่ีตามพนัธกิจ ดงันี  ้

1. เพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัในการบริหารจดัการ จดัสรรเงินทนุวิจยัที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า 

2.  แสวงหาหนทางการเพิ่มศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้รับเงินทนุวิจยั
จากแหล่งทุนภายนอกมากขึน้ 

3.  วิเคราะห์ถึงสาขาวิจยัท่ีนกัวิจยัในมหาวิทยาลยัมีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถ
สงู และให้การสนบัสนุนอย่างจริงจงั 

4.  ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมการวิจยัให้กบับุคลากรในมหาวิทยาลยั พร้อมทัง้
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท าวิจยั 

5.  พฒันาโครงสร้างการสนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรมของมหาวิทยาลยั จากต้นน า้
ถึงปลายน า้แบบครบวงจร เพื่อให้ผลงานวิจยันวตักรรมถกูน าไปใช้ประโยชน์เชิงสงัคม และ
พาณิชย์ 

6.  ชีแ้นะและชีน้ าสาขางานวิจยัที่นกัวิจยัในมหาวิทยาลยัควรพฒันา เพื่อให้เป็นไป
ตามกระแสโลก นโยบายของประเทศ และของหน่วยให้ทุนวิจยั 

7.  ประสานงานกบับณัฑิตวิทยาลยั ให้เป็นฐานในการสนบัสนนุส่งเสริมการวิจยัและ
การพฒันาคณุภาพงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 

8.  กระตุ้นให้งานวิจยัประสบความส าเร็จในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิผล  
9.  ส่งเสริมให้มีการพฒันาศกัยภาพการเป็นผู้น ากลุ่มวิจยัที่ดีให้กบับคุลากรของ

มหาวิทยาลยั รวมถึงสร้างบรรยากาศการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
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10. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนกัวิจยัในสาขาเดียวกนัและ 
ระหว่างสาขา รวมถึงสนบัสนุนงานวิจยักบัภาคเอกชนในลกัษณะร่วมทนุ เพื่อท าโครงการวิจยั
ร่วมสถาบนั 

11. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนกัวิจยัมหาวิทยาลยัมหิดลกบันกัวิจยัต่างประเทศ 
เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขนัระดบันานาชาติ 

12. จดัให้มีหน่วยงานดแูลผลประโยชน์ด้านการวิจยั 
13. บริหารจดัการฐานข้อมลูการวิจยัให้มีประสิทธิภาพ 
กองบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 งาน ดงันี ้
1. งานบริหารและส่งเสริมการวิจยั มีหน้าที่ความรับผิดชอบดงันีค้ือ (1) บริหารทัว่ไป 

(งานธุรการ สารบรรณ การเงิน และการเบิกจ่ายพสัดแุละการจดัซือ้) (2) รวบรวม สืบค้นข้อมลู
วิจยันวตักรรม เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจยันวตักรรมให้ตรงกบัความต้องการของแหล่งทนุ
ภาครัฐ เอกชน สงัคม ทัง้ในและต่างประเทศ (3) ประสานโครงการความร่วมมือด้านการวิจยักบั
สถาบนัภายนอก (4) ประสานงานการจดัท าข้อตกลงการวิจยั สญัญาความร่วมมือด้านการวิจยั 
MOU ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (4)  สร้างเครือข่ายงานวิจยั ทัง้
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลยั และต่างประเทศ (5) สนบัสนุนการขอทุนวิจยัจากแหล่งทนุ
ต่างประเทศ(6) ประสานงานโครงการวิจยัที่เสนอขอรับทนุจากแหล่งทนุภาคเอกชน และร่วม
ด าเนินงานกบับริษัทเอกชน (7) ประสานงานศนูย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัมหิดล และ
บริหารโครงการวิจยัที่ได้รับทนุจากศนูย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ (8) งานจดัอบรมพฒันา
ศกัยภาพ และความสามารถนกัวิจยั (การเขียนโครงการขอทุน การส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสาร
สากล) (9) ประสานงานกบัศนูย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจยัในคน และส านกังานมาตรฐาน
จริยธรรมและจรรณยาบรรณการวิจยั (10) งานพฒันาการเลีย้งและใช้สตัว์ทดลอง เพื่อการเรียน 
การสอน และวิจยั (11) ประสานงานกบัศนูย์บริหารและก ากบัดแูลความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (การเสนอขอค ารับรองโครงการวิจยัด้านความปลอดภยัทาง
ชีวนิรภยั รังสี เคมี และอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม) 

2.  งานบริหารเงินทนุวิจยั มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ (1) จดัท างบประมาณการ
วิจยัที่ใช้เงินมหาวิทยาลยั (2) บริหารจดัการเงินงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจยั (จดัสรรทนุ 
ประเมิน ติดตาม และรายงานผล) (3) พิจารณาจดัสรรทุนวิจยัจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั 
(4) ติดตามและประเมินโครงการวิจยัที่ได้รับทุนวิจยัของมหาวิทยาลยั (5) ประสานงานในการ
แสวงหาแหล่งทนุวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัในประเทศ  (6) ประสานงานโครงการวิจยัที่เสนอ
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ขอทุน และที่ได้รับทุน รวมทัง้การจดัท าสญัญา และการเบิกจ่ายเงินทนุจากแหล่งทนุภายนอก 
และโครงการพิเศษอื่น ๆ (7) บริหารข้อมลูและเผยแพร่งานวิจยั (8) ดแูลเคร่ื องมือกลาง (9) 
สนบัสนุนศนูย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัมหิดล) 

3. งานบริหารข้อมลูและเผยแพร่ผลงานวิจยั มีหน้าที่ความรับชอบดงันีค้ือ (1) พฒันา
ฐานข้อมลูโครงการวิจัยของมหาวิทยาลยั (2) พฒันา Website เพื่อเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ 
และข้อมลูความรู้จากงานวิจยั (3) สืบค้นข้อมลูผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัที่ได้รับการตีพิมพ์ 
และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการจากฐานข้อมลูสากล เพื ่อติดตามผลลพัธ์งานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง (4) เผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์งานวิจยัลงในสื่อ
สาธารณะ และจดักิจการเผยแพร่งานวิจยั (5) ประสานงานกบัส านกัหอสมดุและคลงัความรู้ 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการเข้าถึงข้อมลูที่ครบถ้วนสมบูรณ์  (6) ประสานงานการขอรับ
รางวลันกัวิจยั/ผลงานวิจยัของบคุลากรในมหาวิทยาลัย (7) จดัท าข้อมลูรายงานการประกนั
คณุภาพ และรายงานประจ าปีด้านการวิจยั (8) ดแูลโครงการเฉพาะกิจในการสืบค้นข้อมลูจาก
ฐานข้อมลูสากล เพื่อเสนอผู้บริหารในการพฒันาความก้าวหน้า ในการสร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจยัของมหาวิทยาลยั 

4. งานเคร่ืองมือกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดงันีค้ือ (1) จดัหาเคร่ืองมือ วสัด ุ
อปุกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสม (2) เสาะแสวงหาและน าเทคโนโลยีใหม่มายงัประชาคมวิจยั
มหาวิทยาลยัมหิดล และสร้างความก้าวหน้าให้กบัประชาคมวิจยั  (3) วางระบบ/ระเบียบการ
ให้บริการ/กฎเกณฑ์/แนวทางปฏิบตัิในการให้บริการใช้เคร่ืองมือของศนูย์ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
และคล ่องตวั  (4)  ให้บริการปรึกษาแนะน า /อบรมบ ุคลากร (นกัว ิจยั /นกัศ ึกษา)  และ
บุคคลภายนอก ทัง้ภาครัฐและเอกชน (5) ให้ค าปรึกษาและบริการด้านการวิเคราะห์ตวัอย่าง
ด้วยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม (6) จดัอบรมการใช้เคร่ืองมือ และแนะน าเทคโนโลยีใหม่ให้แก่บคุลากร
ภายในและภายนอก เพื่อพฒันางานวิจยัให้มีความแม่นย า น่าเช่ือถือ และวิเคราะห์ผลได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ (7) บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองมือให้มีประสิทธิภาพคงท่ี 
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (8) จดัเก็บค่าบริการ และน าส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลยั (9) 
ประชาสมัพนัธ์งานบริการใช้เคร่ืองมือ/การจดัอบรม เพื่อเพิ่มจ านวนผู้มาใช้บริการ  (10) ให้การ
รับรองแก่ผู้ดงูานจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัตามท่ีขออนเุคราะห์ (11) เป็นเลขานกุาร
กิจในคณะกรรมการบริหารโครงการจดัตัง้ศนูย์เคร่ืองมือ ศาลายา และจดัประชุมคณะกรรมการ
และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
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5.  งานสนบัสนนุศนูย์ประสานงานโครงการอนรุักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัมหิดล) 
ม ีหน้า ที ่ค ว าม ร ับ ผ ิด ชอบด งั นี ค้ ือ  ( 1 )  ป ร ะสาน ง าน ในกา รจ ดัท า แผนแม ่บทของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ให้มีความสอดคล้องกบัแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ในทุก 5 ปี (2) ประสานงานกบัโครงการอพ.สธ และวิทยาเขตใน
สงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล และส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ 3 
กรอบการด าเนินงาน 8 กิจกรรม (3) จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนรุักษ์
พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ และคณะท างานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ (4) จดัท าการขอรับงบประมาณสนบัสนนุโครงการต่าง ๆ ในทกุ
กิจกรรมท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ฯ เพื่อเสนอไปยงั อพ.สธ. (5) จดัท าค าขอตัง้งบประมาณใน
ทุกแผนกิจกรรม เพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณเงินรายได้  (6) ติดต่อประสานงานการขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรขอเข้าพืน้ที่เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ขออนุญาตการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน และอื่น ๆ (7) จดัท าข้อมลูกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ บนเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลยัมหิดล (8) ติดตามรายงานผลการท าวิจยั และการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
ที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ เพื ่อน าเสนอต่อ อพ.สธ. เพื ่อถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  (9) ประสานงานการจดัอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
โครงการอพ.สธ. – มหาวิทยาลยัมหิดล และจดันิทรรศการวิชาการร่วมสนองพระราชด าริ ฯ ท่ี
โครงการอพ.สธ. ก าหนดให้จดัทกุ ๆ 2 ปี (10) จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้/สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
โดยให้มีการเสนอไปยงัโครงการอพ.สธ. เพื่อน ากราบบงัคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ขอพระบรมราชานุญาตก่อนเผยแพร่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ด าเนินการโดยศนูย์บริหารงานวิจยั ซึ่ง

เป็นหน ่วยงาน ที ่ให้บ ร ิการข ่าวสารงานว ิจ ยั  แก ่คณาจารย ์ บ ุคลากรและนกัศ กึษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเป็นแหล่งการให้ข้อมลู ความรู้เกี่ยวกบัการท างานวิจยั แหล่งทนุ
สนบัสนุนงานวิจยัต่างๆ การให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นในการท างานวิจยั รวมทัง้เป็นศนูย์กลางใน
การรวบรวมงานวิจยัทัง้หมดของคณาจารย์ บุคลากร และนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ภายในศนูย์บริหารงานวิจยัแบ่งส่วนงานดงันีค้ือ (1) งานบริหารงานวิจยั  (2) งานส านกัพิมพ์
และงานวารสาร  (3) งานธุรการ (4) งานโครงการจดัตัง้ CMU SH&E (4) งานโครงการจดัตัง้
หน่วยวิจยัรับใช้สงัคม (5) งานโครงการจัดตัง้ศนูย์แม่ข่ายประสานงน อพ.สธ.ภาคเหนือฯ (6) 
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งานจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ (ศนูย์บริหารงานวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
ออนไลน์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั วรยศ ระบุว่าแนวทางการส่งเสริมและบริหารงานวิจยัมี 
12 แนวทาง ดงันีค้ือ (ณฐั วรยศ.  ออนไลน์) 

1. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตาม ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารและการจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2553 เพื่อก ากบัให้งานวิจยัเป็นไปตาม
ทิศทางของมหาวิทยาลยั  

2. ส่งเสริมและบริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีศนูย์บริหารงานวิจยั
เป็นหน่วยงานกลางในการสนบัสนุนการท างานวิจยั โดย  พฒันาระบบบริหารงานวิจยัที่มี
ประสิทธิภาพ เน้นการก ากบัความคมุ ผลผลิต มีระบบศนูย์กลางวิเคราะห์ความต้องการทกุภาค
ส่วนภายนอก มหาวิทยาลยัเพื่อสร้างโจทย์วิจยัที่มีประสิทธิผลและทนัต่อความ  ต้องการในการ
พฒันาประเทศ  

3. ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์และพฒันานกัวิจยัในระดบัต่างๆ ได้แก่  นกัวิจยัรุ่น
ใหม่ นกัวิจยัรุ่นกลาง นกัวิจยัอาวโุส บ ุคลากรช่วยงานวิจยั  และนกัศกึษาช่วยวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา  

4. ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านวิจยั และ/หรือร่วมท างานวิจยั กบัสถาบนัและ
องค์การต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

5. ส่งเสริมจริยธรรมการท าวิจยัอย่างเหมาะสม มีการตัง้คณะกรรมการก ากบัอย่าง
ชดัเจน  

6. มีรางวลัในระดบัต่างๆ อาทิ เช่น นกัวิจยัดีเด่นและนกัวิจยัรุ่นใหม่ ดีเด่น เป็นต้น เพื่อ
สร้างขวญัก าลงัใจแก่นกัวิจยั  

7. สนบัสนนุทนุภายในลกัษณะต่างๆ ประกอบด้วยทนุพฒันานกัวิจยั  รุ่นใหม่ ทุนวิจยั
งบประมาณแผ่นด ิน ท ุนโครงการบริการว ิชาการ  แก่ช ุมชน และทนุอื ่นๆ ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ี เก่ียวข้อง 

8. สนบัสนนุให้คณาจารย์และนกัวิจยัหาทุนจากแหล่งต่าง  ๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

9. สนบัสนนุให้มีกลุ่มวิจยัหรือหน่วยวิจยั การบูรณาการกลุ่มวิจยัทัง้  ในระดบัภาควิชา  
คณะ สถาบนัโดยให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีการคดัสรรสู่การเป็นศนูย์ความเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง  
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10. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั อาทิเช่น มีการสนบัสนนุค่า  ตีพิมพ์ผลงาน 
และค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม  

11. มีส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าหน้าที่เผยแพร่ผลงานเขียน ทางวิชาการ
ของบุคลากร สร้างแรงกระตุ้นบุคลากรให้มีผลิต ผลงานอย่างต่อเน่ือง  

12. มีการจดัการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อน าผลงานวิจยั
ไปสู่การพฒันาเชิงธุรกิจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของศนูย์บริหารงานวิจยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีดงันีค้ือ  
(1) บริหารจดัการทุนอดุหนุนการวิจยัจากงบประมาณภายในมหาวิทยาลยั  (2) ประสานงาน
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั (3) ประสาน และด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัทนุวิจยั และสญัญา
รับทุนอดุหนนุการวิจยั (4) สนบัสนนุและส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาจาก  ผลงาน
การค้นคว้าวิจยัของมหาวิทยาลยั (5) ประสานความร่วมมือด้านงานวิจยัระหว่างหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอก (6) บริหารระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารงานวิจยั  (7) ประชาสมัพนัธ์
งานวิจยั และแหล่งทนุวิจยัให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลยั (8) บริหารจดัการการสนบัสนนุค่า
ตีพิมพ์ผลงาน (9) เป็นแหล่งเผยแพร่ จดัการและจดัพิมพ์สิ่งตีพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัผลงานด้านการ
วิจยัของมหาวิทยาลยั ส าหรับด้านทนุสนบัสนนุการวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีแหล่งทนุ
ภายในมหาวิทยาลยัในแต่ละประเภท ดงันี ้(1) ทุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ (2) ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีผ่านส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) (3) ทุนจากเงินรายได้ของคณะ (4) ทุน
วิจยัจากงบประมาณ ม.วิจยัแห่งชาติ (5) ทุนวิจยัสมทบ และยทุธศาสตร์ (6) ทุนการพฒันาศนูย์
ความเป็นเลิศ และ (7) ทุนจากงบประมาณบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ด าเนินการโดยสถาบนัวิจยัและ

พฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสาน และบริหาร
งานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจยัและพฒันาขีดความสามารถของนกัวิจยัเพื่อการผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุค่า ทัง้ในการพฒันา
เชิงวิชาการและเพื่อการใช้ประโยชน์  การบริหารงานวิจยัภายในสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกอบไปด้วย (1) ส านกังานเลขานุการ (2) ฝ่ายประสานงานวิจยั
และประเมินผล (3) ฝ่ายเผยแพร่งานวิจยั (4) ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั (5) ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ (6) ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั (7) ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจยัทางวิทยาศาสตร์  
(8) สถานีวิจยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ังอนัดามนั (9) สถานีวิจยัและฝึกอบรมวนเกษตรตราด (10) 
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ศนูย์นาโนเทคโนโลยี มก. (11) ศนูย์ความหลากหลายชีวภาพ มก. โดยก าหนดวิสยัทศัน์และ  
พนัธกิจ ดงันี ้(สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  ออนไลน์) 

วิสยัทศัน์: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดบันานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนน าในการระดมภมูิปัญญา 
เพื่อพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน และให้มีอ านาจต่อรองในประชาคมโลก  

พนัธกิจ: สะสมภมูิปัญญา สร้างและพฒันาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มี
ปัญญา รู้เหตรูุ้ผล อยู ่ในคณุธรรม และมีจิตส านึกเพื ่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มี
มาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมพฒันากบัชมุชน และรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้เป็นกลไกส าคญัในการน า
ประเทศไปสู่ความผาสกุและมัน่คง 

การบริหารงานวิจยัของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้แบ่ง
ส่วนงานออกเป็นฝ่าย ดงันี  ้

1. ส านกังานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านสารบรรณ งานบคุคล งาน
การเงิน งานพสัด ุงานนโยบายและแผนงานประกนัคณุภาพ รวมทัง้การอ านวยความสะดวก
ให้แก่อาจารย์ นกัวิจยัของมหาวิทยาลยั 

2.  ฝ่ายประสานงานวิจยัและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบงานประสานและบริหาร
ทุนอดุหนนุวิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ประสานงานวิจยัทุนอดุหนนุวิจยัจากแหล่งทนุ
ภายนอกมหาวิทยาลยั ประสานการพฒันางานวิจยั และเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจยั การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั รวมทัง้การเสริมสร้างงานวิจยั และพฒันาบคุลากรวิจยัของ
มหาวิทยาลยั 

3. ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยัของอาจารย์/นกัวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สู่สาธารณะ โดยผลิตสื่อใน
หลายรูปแบบ ได้แก่ สื ่อสิ ่งพิมพ์ สื ่อวิทย ุสื ่ออิเล็คทรอนิคส์ และการจดันิทรรศการเผยแพร่
งานวิจยั 

4. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจดัการสารสนเทศ
ง า น ว ิจ ยั ข อ ง ม ห า ว ิท ย า ล ยั เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร ์ จ ดั ท า ฐ า น ข ้อ ม ลู ท า ง ก า ร ว ิจ ยั ข อ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เช่ือมโยงข้อมลูงานวิจยักบัหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
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5. ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจยัทางวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการงานวิจยั 
และบริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บุคคลทัว่ไปและหน่วยงาน
ภายนอก ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้การปฏิบตัิงานวิจยัเฉพาะทาง  

ในฐานะที่สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงาน
สนบัสน ุนและช ่วยว ิชาการ ม ีหน้า ที ่ร ับผ ิดชอบการบริหารและประสานงานว ิจ ยัของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การให้บริการงานวิจยั การให้บริการวิชาการ จึงได้ก าหนดภารกิจให้
สอดคล้องกบับทบาทหน้าท่ีของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดงันี ้

1. ด้านการประสานและบริหารงานวิจ ัย  ได้แก่ การเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานและบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั โดยมีฝ่ายประสานงานวิจยัและประเมินผล 
รับผิดชอบปฏิบตัิภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั ทัง้ทุนอดุหนนุวิจยั
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอดุหนนุวิจยั มก.) และแหล่งทนุต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลยัฯ 
การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางการวิจยั การติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั ตลอดจน
การเสริมสร้างงานวิจยั และพฒันาบุคลากรวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ ซึ่งเป็นบทบาทส าคญัในการ
สนบัสนุนการผลิตงานวิจยัของมหาวิทยาลยั 

2. ด้ านการบริการงานวิจ ัยและบริการวิชาการ   สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจยัและวิชาการ ได้แก่ ฝ่ายเคร่ืองมือ
และวิจยัทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจยัและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถานีวิจยัเพื่อการพฒันา
ชายฝ่ังอนัดามนั และศนูย์นาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้บริการงานวิจยัและวิชาการแก่ อาจารย์ 
นกัวิจยั นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ โดยมีการให้บริการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
เช่น การบริการเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และห้องปฏิบตัิการ เจ้าหน้าท่ี การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ 
การผลิตต้นพืชโดยวิธีเพาะเลีย้งเนือ้เยื ่อ และการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การให้
ค าปรึกษาและแนะน า เป็นต้น นอกจากนัน้ หน่วยงานในสงักดัยงัสามารถให้บริการวิชาการ อาทิ 
การบริการงานเรียนงานสอน การบรรยายพิเศษ การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรมทางวิชาการ การ
บริการเยี่ยมชมดงูาน 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจ ัย  สถาบนัวิจยัและ
พฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีฝ่ายเผยแพร่งานวิจยั รับผิดชอบปฏิบตัิภารกิจด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจยั โดยประสาน บริการ ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ 
และถ่ายทอดผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ ออกสู่สงัคมและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง โดยสื่อรูปแบบต่างๆ ดงันี  ้(1) การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยา
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สารเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วารสารข่าว สวพ.มก. การคดัเลือกและ
สรุปผลงานวิจยัเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเคหเกษตร  (2) การเผยแพร่โดยสื่อโสตทศัน์ ได้แก่ สื่อ
วิทยกุระจายเสียง ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจยั มก.” การเผยแพร่และถ่ายทอดทางสื่อโทรทศัน์ 
โดยผลิตรายการ “เกษตรศาสตร์น าไทย” (3) การจดันิทรรศการ ทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

4. ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย  สถาบนัวิจยั
และพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพฒันาระบบและ
บริหารจดัการสารสนเทศเพื่อการวิจยั มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั รับผิดชอบในการประสานและ
จดัการสารสนเทศงานวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นศนูย์กลางในการ
ให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เช่ือมโยง ข้อมลูกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั
ฯ รวมทัง้พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบนัฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

5. ด้ านการว ิจ ัย เฉพาะทาง  และวิจ ัย เพื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพในการให้บริการ
สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานระดบัฝ่าย/ศนูย์/สถานี
ด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของภารกิจ ด้านปฏิบตัิงานวิจยัเฉพาะทาง ตามความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งมีความหลากหลายสาขาตามความพร้อมด้านสถานที่ เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์และบคุลากร ทัง้นีเ้พื่อน าผลการวิจยัมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานด้านการบริการ
วิชาการ และบริการงานวิจยั 

6. ด้านการบริห า รจ ัดกา รองค์ก ร  สถาบนัว ิจยัและพฒันาแห่งมหาว ิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์มีส านกังานเลขานกุาร ท าหน้าท่ีประสานและบริหารจดัการงานส่วนกลาง รวมถึง
การอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในสงักดั ในด้านงานบริหารและธุรการ งานคลงั งาน
พสัด ุงานนโยบายและแผน ทัง้นี ้งานบริหารและธุรการ งานพสัด ุและงานคลงั ยงัท าหน้าที่ใน
การประสานและอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์/นกัวิจยั ท่ีได้รับทุนอดุหนุนวิจยัมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ และทุนอดุหนุนวิจยัภายนอกท่ีมหาวิทยาลยัฯ มอบให้สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์เป็นผู้ประสานงาน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีนโยบายผลกัดนัให้เกิดการผลิตผลงานวิจยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้และผลงานวิจยัและพฒันางานวิจยัที่มีคณุภาพให้มีจ านวนเพิ่มมากยิ่งขึน้ โดยจดัหา
ทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคเพื่อปฏิบตัิงานร่วมกนัผลกัดนั
ให้เกิดการผลิตผลงานวิจยั และจดัตัง้ศนูย์วิทยาการขัน้สงูภายใต้สถาบนัวิทยาการขัน้สงูแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลยัได้เร่งสนบัสนุนอตัราก าลงั
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ระดบัสงู พร้อมทัง้งบประมาณการวิจยัเพิ่มเติม เพื่อเร่งผลกัดนัให้หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก้าว
สู่มหาวิทยาลยัชัน้น าของโลก  

การด าเนินงาน เป็นไปตามอตัลกัษณ์และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลยั ดงันี  ้
1. มีกลไกบริหารเป็นการเฉพาะและมีความอิสระ โดยส่งเสริมการสร้างสภาวะการมี

ส่วนร่วมระหว่างนกัวิจยัและภาคการผลิต (Real Sector) ในการพฒันาโครงการวิจยัต่าง ๆ ที่มี
ความชดัเจนในเป้าหมาย จุดประสงค์ ผลผลิต และผลลพัธ์ 

2.  จดัสรรทรัพยากรในการวิจยัให้กบักลุ ่มนกัวิจยัที ่พร้อมด าเนินวิจยัในแนวสห
สาขาวิชา (Cross Disciplinary) เพื่อน าไปสู่การได้มาซึ่งองค์รวมแห่งความรู้ 

3. บูรณาการการวิจยัของแต่ละหน่วยวิจยั ด้วยระบบบณัฑิตผู้ช่วยวิจยัตามรูปแบบ
มหาวิทยาลยัชัน้น าของโลก เพื่อพฒันาการเรียนรู้และทกัษะของนกัวิจยัรุ่นใหม่ และเสริมสร้าง
วฒันธรรมการวิจยัแก่นกัวิจยัรุ่นใหม่ อนัเป็นการสร้างบคุลากรในการวิจยัให้ได้คณุภาพและมี
จ านวนเพียงพอกบัความต้องการของประเทศอย่างรวดเร็ว 

4. ท าการสื่อสารระหว่างนกัวิจยักบัประชาคมวิชาการ การจดัประชุมวิชาการ ฝึกอบรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกบัหวัข้อ ขอบเขต และเป้าหมายของการวิจยั  

5. ใช้กลไกธรรมาภิบาลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทัง้ด้านคณุภาพทาง
วิชาการ ผลผลิต ผลลพัธ์ และความโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัขอนแก่นด าเนินการโดยกองบริหารงานวิจยั ซึ่งมี

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบดังนีค้ือ การวางแผนและบริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลัย การ
จดัหาและจดัสรรทุนวิจยั การจดัท าแผนยทุธศาสตร์และทิศทางการวิจยัของมหาวิทยาลยั จดัท า 
ประสาน โครงการวิจยั จดัท าแผนบริหารงานวิจยัและท าค าของบประมาณการวิจยั ติดตามการ
วิจยัทัง้ภายในและภายนอก ประสานและสร้างเครือข่ายการวิจยักบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
แหล่งทุน และผู้ ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั สนบัสนุนการตีพิมพ์ ระบบฐานข้อมลูวิจยั รายงานผล
การปฏิบตัิงานตามแผนงานวิจยั การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจยั จดัท าสารสนเทศการวิจยั 
วารสารวิจยั การให้รางวลัเชิดชูเกรียติผลงานวิจยัและนกัวิจยัดีเด่น การฝึกอบรมบคุลากร 
นกัวิจยัเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติ นานาชาติ และปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนงานย่อยออกเป็น 2 งานคือ งานทุนวิจยั และงานส่งเสริมการวิจยั  (กอง
บริหารงานวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  ออนไลน์) 
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ความโดดเด่นด้านการวิจยัของมหาวิทยาลยัขอนแก่น คือ การแพทย์ การสาธารณสขุ 
และสขุภาพเขตร้อน  การเกษตรและระบบฟาร์มเขตร้อน (สตัวศาสตร์ พืชศาสตร์)   ความ
หลากหลายทางชีวภาพลุ่มน า้โขง ศิลปะ วฒันธรรม และสงัคมอนภุมูิภาคลุ่มน า้โขง  ธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวอนุภมูิภาคลุ่มน า้โขง และก าหนดทิศทางการวิจยั ประเด็นการวิจยัท่ี
ชดัเจนทัง้ประเด็นการวิจยัพืน้ฐานเพื่อพฒันาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจยัประยกุต์ที่เป็น
ความส าคญัของพืน้ท่ีและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั การพฒันานกัวิจยัอย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่นกัวิจยัใหม่ นกัวิจยัรุ่นกลาง นกัวิจยัอาวโุส การพฒันาระบบกลไกสนบัสนุน เคร่ืองมือวิจยั
ราคาแพง ศนูย์สตัว์ทดลอง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านกังานจริยธรรมการว ิจยัใน
มนุษย์   ส านกังานบริหารจดัการทรัพย์ส ินทางปัญญา การสนบัสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจยั การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ด้านการวิจยั และการทุ่มเทในการท างานของนกัวิจยั 
เป็นระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษส่งให้ผลงานการศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลยั ขอนแก่น ปรากฏ
ชดัเจน ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ  โดยลงานวิจยัหลายเร่ืองได้ถกูน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ  ดงันี ้ การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ  การใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยแบ่งออกเป็น  3 ระดบั คือ การพฒันาในระดบัชนบท  การ
พฒันาในระดบัจงัหวดัหรือภมูิภาค   และการพฒันาอตุสาหกรรมมหาวิทยาลยัขอนแก่นได้
ก าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ขบัเคลื ่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเพื ่อบรรลตุาม
วิสยัทศัน์ที่ก าหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  45 ปี โดยเฉพาะด้านการวิจยัเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชมุชนและสงัคม กลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั
ในช่วงท่ีผ่านมาจะมีหลายปัจจยั ประการท่ีส าคญัคือการจดัตัง้กองทนุวิจยั  40 ปี จดัตัง้ศนูย์วิจยั
เฉพาะทางขึน้ในปี พ.ศ. 2545 จนเป็น  24 ศนูย์ว ิจยั และมีการจดัตัง้กลุ ่มวิจยัเฉพาะทาง
ครอบคลมุภารกิจ ทัง้ 3 สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุภาพ และสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีหน่วยงานวิจยัท่ีร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัอื่นๆ หรือหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายแห่ง  นอกจากนีม้หาวิทยาลยัขอนแก่นให้
ความส าคญัเร่ืองการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ โดยมีการจดัตัง้หน่วยงานขึน้มารับผิดชอบใน
แต่ละพนัธกิจ อาทิ ศนูย์ บริการวิชาการ ศนูย์ประสานงานเขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านกังานอทุยานวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคญัในการยกระดบัไปสู่ความ
เป็นนานาชาต ิ โดยเน้นความร่วมมือด้านว ิจยั  นอกเหนือจากการเพิ ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่บคุลากรและนกัศกึษาแล้ว ยงัเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ตลอดจนการสร้างความยอมรับในระดบันานาชาติร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงาน
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นานาชาติอีก 200 แห่งครอบคลมุกว่า 25 ประเทศ รวมถึงความร่วมมือกบัองค์กรหรือหน่วยงาน
ระหว่างประเทศเช่น สถาบนัลุ่มน า้โขง เครือข่าย  Greater Mekong Sub-region Academic 
and Research Network (GMSARN)  เ ค ร ือ ข ่า ย  Greater Mekong Sub- region Tertiary 
Education Consortium Trust การสร้างความร่วมมือกบัชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน จดัตัง้ศนูย์วิจยั กลุ่มวิจยั หน่วยงานวิจยัร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐ และเอกชน 
เพื่อรองรับภารกิจในการวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดงันี  ้(1) สถาบนัวิจยัและพฒันา (2) 
ศนูย์บริการวิชาการ (3) ศนูย์วิจยัเฉพาะทาง จ านวน 24 ศนูย์ (4) กลุ่มวิจยัเฉพาะทาง จ านวน 
15 กลุ่ม (5) เครือข่ายศนูย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ 5 เครือข่าย (6) เครือข่ายวิจยัร่วมกบัภาครัฐ
และเอกชน  5 แห่ง (7) ส านกังานอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (8) ศนูย์
ประสานงานเขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  
ออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ด าเนินการโดยกองบริหารการวิจยั มี

หน้าที่สนบัสนนุการบริหารจดัการด้านการวิจยั ภายใต้การบงัคบับญัชาของรองอธิการบดีและ
ผู้ช ่วยอธิการบดีที ่ได้ร ับมอบหมายจากอธิการบดีให้ก ากบัดแูลงานด้านการว ิจยั  ผ ่าน
คณะกรรมการบริหารงานวิจยัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และคณะอนกุรรมการด้านการวิจยัชดุ
ต่าง ๆ มีนโยบายการบริหารงานวิจยัดงันี ้(1) มีผลงานวิจยัที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถ
แก้ไขปัญหาของสงัคมได้ (2) มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัออกสู่สงัคมและวงวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน และต่อเน่ือง (3) มีบรรยากาศทางการวิจยัและแรงจงูใจท่ีเอือ้ต่อการ
ผล ิตงานวิจยัที ่ม ีคณุภาพ  และก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจดงันี  ้(กองบริหารงานวิจยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  ออนไลน์) 

วิสยัทศัน์: เป็นหน่วยงานด้านการบริหารการวิจยัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวิจยัของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์อย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 
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พนัธกิจ:  
1. สง่เสริมและสนบัสนนุการผลิตงานวิจยัท่ีได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาของสงัคม 
2. สง่เสริมและเผยแพร่ผลงานวิจยัสูส่งัคมและวงวิชาการ 
3. สร้างบรรยากาศและแรงจงูใจท่ีเอือ้ตอ่การท าการวิจยั 

กองบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ก าหนดขอบเขตภาระงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 3 งาน ดงันี ้ 

1. งานวางแผนและบริหารงานวิจยั  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์
และทิศทางการวิจยัระดบัมหาวิทยาลยั จดัท าแผนบริหารงานวิจยัและงบประมาณประจ าปี 
ปฏิบตัิหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานวิจยัมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ รวมถึง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั ประสานงานกบัผู้ทรงคณุวฒิุ
ประเมินงานวิจยั จดัสรรทุนวิจยั ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ จดัท าแผนบริหารความเสี่ยง จดัท าประกนัคณุภาพด้าน
การวิจยัระดบัมหาวิทยาลยัพร้อมทัง้ก ากบัดแูลมาตรฐานคณุภาพการวิจยั จดัท าแผนการจดัการ
ความรู้ด้านการวิจยั จดัท าแผนพฒันาบคุลากรด้านวิจยั ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั พิจารณาจดัตัง้ ติดตามและรายงานการด าเนินงานของหน่วย
วิจยัเฉพาะทาง และศนูย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พิจารณาข้อเสนอโครงการและออก
ใบรับรองให้แก่โครงการวิจยัด้านจริยธรรมในคนความปลอดภยัทางชีวภาพ และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนบัสนนุ
การท าว ิจยัของบคุลากรและนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา อนัได้แก่ ท ุนอดุหนนุการท า
วิทยานิพนธ์เพื่อน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ทุนอดุหนนุการท าวิทยานิพนธ์ กองทนุนรนิติ เศรษฐ
บุตร ทุนปริญญาเอก ทุนผู้ช่วยสอน รางวลัวิทยานิพนธ์ดีเด่น ทุนสนบัสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั 
ท ุนสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การร่วมประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ ทนุ
สนบัสนุนการเขียนต ารา ทุนสนบัสนุนการจดัท าสื่อการสอน รางวลัผลงานวิจยัดีเด่น การจดั
สมัมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั การด าเนินการเกี่ยวกบัการให้รางวลัเชิดชูเกียรติ
ผลงานวิจยัและนกัวิจยัดีเด่น จดัให้มีการฝึกอบรมด้านการวิจยัแก่บคุลากรของมหาวิทยาลยั 
รวมตลอดถึงการรวบรวมข้อมลูการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จดัท าหลกัเกณฑ์และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา การจดัประชุมวิชาการระดบัชาติ การสนบัสนนุการ
จดัประชุมวิชาการระดบันานาชาติ และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีรับมอบหมาย  
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3. งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมลูการวิจยั มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงาน
การจดัท าวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลยั ก ากบัดแูลวารสารทางวิชาการของส่วนราชการ 
ส่วนงานภายใน หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จดัท าระบบฐานข้อมลูด้านการวิจยั จดัท าและ
ดแูลเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจยั จดัท ารายงานประจ าปีของฝ่ายวิจยั ประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการวิจยั และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

กองบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารงานวิจยั
ตามพนัธกิจ สามารถน าเสนอได้ดงันี ้(กองบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  2558: 2) 

พนัธกิจท่ี 1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัท่ีได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาของ
สงัคม 

เป้าประสงค์ มีผลงานวิจยัท่ีได้มาตรฐานสากล และสามารถแก้ไขปัญหาของสงัคมได้  
กลยทุธ์ท่ี 1 การจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุทนุวิจยั  

1.1 มีการจัดสรรงบประมาณประเภทต่างๆ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยทุก
สาขาวิชา เพื่อ ส่งเสริมการวิจยัและการเรียนการสอนท่ีมีการค้นคว้าวิจยัด้วยตนเองทุกระดบัทัง้
คณาจารย์ บคุลากร ฝ่ายสนบัสนนุและนกัศกึษา 

กลยทุธ์ท่ี 2 ระบบพ่ีเลีย้งนกัวิจยั  
2.1 มีการจัดสรรทุนวิจัยโดยใช้ระบบพี่เลีย้งนักวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหวา่ง นกัวิจยัรุ่นใหมแ่ละนกัวิจยัรุ่นพี่ 
กลยทุธ์ท่ี 3 การสนบัสนนุการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคณุภาพ  

3.1 จดัให้มีทนุสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานวิจยั การเขียนต าราและสื่อการสอนท่ี
มีคณุภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 4 การสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจยั  
4.1 มีการกลัน่กรองโครงร่างการวิจยัโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย

เพื่อการรับรองด้านจริยธรรมการวิจยัทัง้ในคนและสตัว์ทดลอง 
พนัธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สงัคมและวงวิชาการ  เป้าประสงค์ มีการ

เผยแพร่ผลงานวิจยัออกสู่สงัคมและวงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน  
กลยทุธ์ท่ี 1 การสนบัสนนุการน าเสนอผลงานวิชาการตอ่สาธารณะ  

1.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนบุคลากรท่ีมีผลงานวิชาการ และ
ต้องการเผยแพร่ ตอ่สาธารณะทัง้ในและตา่งประเทศ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการทกุรูปแบบ  

กลยทุธ์ท่ี 3 การจดัท าวารสารวิชาการเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงาน  
3.1 ด าเนินการจดัท าวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 

4 ฉบบั  
3.2 สนบัสนนุงบประมาณในการจดัท าวารสารวิชาการในระดบัคณะ 

กลยทุธ์ท่ี 4 การจดัท าเว็บไซต์ของกอง  
4.1 มีการจัดท าเว็บไซต์ของกองเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

สารสนเทศด้าน วิจยั  
กลยทุธ์ท่ี 5 การจดัสมัมนา/โครงการประชมุวิชาการ 

5.1 ด าเนินการจดัการอบรมและการประชมุวิชาการระดบัชาติเพื่อเป็นเวทีในการ
น าเสนอ ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจยัระหว่างนกัวิจยั นกัวิชาการ 
คณาจารย์ นกัศกึษา บคุคลทัว่ไปทัง้ภาครัฐและเอกชน  

กลยทุธ์ท่ี 6 การสนบัสนนุการจดสทิธิบตัร  
6.1 จดัสรรทนุเพื่อสนบัสนนุการจดสทิธิบตัรและอนสุทิธิบตัร 

พนัธกิจท่ี 3 สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจท่ีเอือ้ต่อการท าการวิจยั  
เป้าประสงค์มีบรรยากาศทางการวิจยัและแรงจงูใจที่เอือ้ต่อการผลิตงานวิจยัที่มี

คณุภาพ  
กลยทุธ์ท่ี 1 ยกยอ่งเชิดชผูู้ มีความสามารถด้านการวิจยั  

1.1 มีการให้รางวลัแก่นกัวิจยัท่ีสร้างช่ือเสียงทางด้านการวิจยัและมีผลงานวิจยั
โดดเดน่เพื่อ เป็นการสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพมากยิ่งขึน้  

กลยทุธ์ท่ี 2 การร่วมมือทางด้านการวิจยั/เครือข่ายการวิจยั  
2.1 มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัยในรูปแบบของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทาง

วิชาการ  
2.2 มีการสง่เสริมให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัร่วมทีมวิจยักบัหนว่ยงานภายนอก 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสนุารีด าเนินการโดยสถาบนัวิจยัและ

พฒันา มีหน้าที่ด าเนินการประสานงานวิจยัและพฒันาของมหาวิทยาลยั รวมทัง้การวางแผน 
จดัหา และระดมทุนวิจยัและอปุกรณ์เคร่ืองมือเพื่อการวิจยั ประสานงนและด าเนินการร่วมกนั
สถานวิจยัซึง่เป็นหน่วยงานระดบัสาขาวิชาของส านกัวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การวิจยัและการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะในระดบับณัฑิตศึกษาด าเนินควบคู่กนัไปอย่างมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกบัการวิจยัและพฒันา
ระหว่างหน่วยงานและบคุลากรของมหาวิทยาลยักบัองค์กรและหน่วยงานภายนอกด้วย 
นอกจากนี ้ยงัท าหน้าที่ส่งเสริมสนบัสนนุการท างานวิจยัพฒันาของคณาจารย์และนกัวิจยัของ
มหาวิทยาลยั เช่น การจดัให้มีทนุวิจยัจากกองทนุของมหาวิทยาลยั การจดัระบบนกัวิจยัพี่เลีย้ง 
เป็นต้น การด าเนินการของสถาบนัวิจยัและพฒันามุ่งผลส าเร็จท่ีสอดคล้องกบัปณิธาน วิสยัทศัน์
และภารกิจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารี.  ออนไลน์) 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  แบ่งส่วนงานภายใน 5 ฝ่าย 
ได้แก่ (1) ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  (2) ฝ่ายบริหารทนุวิจยัและติดตามประเมินผล  (3) ฝ่าย
สารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจยั (4) ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจยั (5) ฝ่ายพฒันาและ
ส่งเสริมการวิจยั และได้ก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจไว้ดงันี ้ 

วิสยัทศัน์:   มุ่งมัน่ส่งเสริมงานวิจยัในรูปแบบ บูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดบัสากล เป็นศนูย์ข้อมลูการวิจยัและน าผลสมัฤทธ์ไปใช้เพื่อ
การพฒันาท้องถ่ินและประเทศ ต่อไป 

พนัธกิจ: สถาบนัวิจยัและพฒันามีหน้าที่ด าเนินการและประสานงานวิจยัและพฒันา
ของ มหาวิทยาลยัฯ รวมทัง้การวางแผน จดัหาและระดมเงินทุนวิจยัและอปุกรณ์เคร่ืองมือเพื่อ
การวิจยั ประสานงานและด าเนินการร่วมกบัสถานวิจยั ซึ่งเป็นหน่วยงานระดบัสาขาวิชาของ
ส านกัวิชาต่างๆ เพื่อให้การวิจยัและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบับณัฑิตศกึษา
ด าเนินควบคู่กนัไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสาน
ประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกบัการวิจัยและ พฒันาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยักบัองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัของสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  
สรุนารี ก าหนดยทุธศาตร์ว่า การสร้างขีดความสามารถด้านการวิจยัสู่การยอมรับในระดบัชาติ
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และนานาชาติ มีเป้าประสงค์ดงันีค้ือ (1) มหาวิทยาลยัได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั
ระดบัชาติและนานาชาติ (2) ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัถกูน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม (3) ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัมีคณุภาพสงูขึน้และมีจ านวนมาก
ขึน้ (4) การบริหารจดัการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (5) นกัวิจยัมีขีดความสามารถ
สงูขึน้และมีจ านวนที่สอดคล้องกบัการพฒันางานวิจยั  (6) มีงบประมาณ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนการวิจยัอย่างเพียงพอประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดงันี  ้

มาตรการ 1    ส่งเสริมงานวิจยัท่ีตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของภมูิภาคและของ
ประเทศมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้ (1) จดัตัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัที่ท าหน้าที่ใน
การบริหารจดัการ และสนบัสนุนการด าเนินการของศนูย์วิจยัเฉพาะทาง  คลสัเตอร์วิจยัหรือกลุ่ม
วิจยัให้มีขีดความสามารถในระดบัชาติและนานาชาติ (2) ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มวิจยัและ
ศนูย์วิจยัเช่ียวชาญเฉพาะทางในระดบัชาติ และนานาชาติที่มีอยู่  เช่น  ศนูย์วิจยัมนัส าปะหลงั
และผลิตภณัฑ์  ศนูย์วิจยัเซลล์ตวัอ่อนและเซลล์ต้นก าเนิด และศนูย์ความเป็นเลิศทางด้านชีว
มวล เป็นต้น  รวมทัง้การจดัตัง้ศนูย์วิจยัใหม่ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตตามความต้องการของชมุชน 
สงัคม และประเทศอย่างต่อเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  (3)  สนบัสนนุให้มีงานวิจยัที่เชื่อมโยง
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยักบัยทุธศาสตร์ชาติในมิติยทุธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล  (Agenda-
based Strategy)  และมิติพืน้ท่ี (Area- based Strategy) ทัง้ในรูปของกลุ่มจงัหวดันครราชสีมา 
และกลุ่มจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างให้มากยิ่งขึน้  (4)  สนบัสนุนการผลิตผล
งานวิจยัเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิทยาศานตร์สขุภาพ สิ่งแวดล้อม อาหาร พลงังานอย่างครบวงจร  

มาตรการ 2    ส่งเสริมการพฒันาระบบและกระบวนการสนบัสนนุงานวิจยัอย่าง
ต่อเนื่อง มีแนวทางการด าเนินการดงันี  ้(1) พฒันาระบบฐานข้อมลูผลงานวิจยัและระบบ
สารสนเทศด้านการวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจบุนัและตอบสนองต่อความต้องการของผู้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) สนบัสนุนการบูรณาการการวิจยัและท างานเป็นทีม  เช่น การจดั
กลุ่มวิจยั  ศนูย์วิจยั  รวมทัง้การสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายด้านวิจยัและวิชาการ ทัง้ภายใน
และภายนอกให้เข้มแข็งและต่อเน่ืองในรูปแบบของการเพิ่ม Collaborative Research Program 
เช่น การแลกเปลี ่ยนนกัวิจยั (Exchange Researcher)  ศาสตราจารย์อาคนัตกุะ   (Visiting 
Professor) เป็นต้น  (3) สนบัสนุนการบูรณาการการจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการของส านกัวิชาให้มีความชดัเจนยิ ่งขึน้ (4) สนบัสนุนการสร้างนวตักรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ และความลบัทางการ
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ค้าโดยใช้การวิจยัเป็นฐานเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การใช้ประโยชน์จริง  (5)  ปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารจดัการของหน่วยงานสนบัสนนุการวิจยัให้คล่องตวั เพื่อสนบัสนนุการ
วิจยัให้มีประสิทธิภาพสงูยิ่งขึน้ (6)  สนบัสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ
ระดบัชาติและระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูสากล รวมทัง้สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในเวทีระดบัชาติและระดบันานาชาติ อย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง  (7)  ผลกัดนัวารสาร
เทคโนโลยีสรุนารีให้เป็นวารสารวิชาการนานาชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล 

มาตรการ  3  ส่งเสริมขีดความสามารถของนกัวิจยั และการเพิ่มจ านวนนกัวิจยัให้
สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันางานวิจยั  มีแนวทางในการด าเนินการ ดงันี  ้(1) สรรหาผู้ มี
ศกัยภาพสงูเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษาในสาขาท่ีมีความเข้มแข็งให้มากขึน้ 
โดยเน้นการสนบัสนนุทัง้ในรูปแบบให้ทนุการศึกษา และทุนวิจยั  (2) พฒันาบคุลากรด้าน
วิชาการและการวิจยัให้มีศกัยภาพในการผลิตผลงานคณุภาพสงูอย่างต่อเนื่อง เช่น บทความ
ต ีพ ิมพ ์ใน วา รสา รว ิช ากา ร ร ะด บัชาต ิและ ระด บันานาชาต ิที ่ป ร ากฏ ในฐานข้อม ลู
สากล  นวตักรรม  และทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นต้น (3) ทบทวนแผนพฒันาทรัพยากรบคุคล
ด้านการวิจยัให้สอดคล้องและเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานวิจยั   โดยการเพิ่มจ านวนคณาจารย์และ
นกัวิจยัที่มีศกัยภาพด้านการวิจยัในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการและจ าเป็นให้มากขึน้โดยเร็ว  
(4)  พฒันาความร่วมมือทางวิชาการและวิจยักบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทัง้ใน
ประเทศและในต่างประเทศ โดยเน้นการด าเนินการอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

มาตรการ 4 สนบัสนุนให้มีงบประมาณ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่สนบัสนนุการวิจยั
อย่างเพียงพอ มีแนวทางในการด าเนินการ ดงันี ้  (1) สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ
สนบัสนนุปัจจยัพืน้ฐานที่เกี่ยวข้องกบัการวิจยัให้เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนที่ส ่งเสริมให้
บ ุค ล า ก ร ข อ ง ม ห า ว ิท ย า ล ยั ม ีค ว า ม เ ข ้ม แ ข ็ง  แ ล ะ เ ก ิด ผ ล ง า น ที ่ม ีค ณุ ภ า พ ม า ก
ขึน้  เช่น  ห้องปฏิบตัิการวิจยั  เคร่ืองมือ  ครุภณัฑ์ และสาธารณูปโภค เป็นต้น (2)  สนบัสนนุ
งบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจยัแบบบูรณาการให้กบักลุ่มวิจยัและศนูย์วิจยั
อย่างเหมาะสม (3)  สนบัสนนุงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจยัอย่างต่อเน่ือง 
(4) สนบัสนนุการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายกบัภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะเป็นแหล่งทนุ
วิจยัส าคญัและเป็นส่วนสนบัสนนุส าคญัในการน าผลวิจยัไปสร้างชื่อเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั
ต่อไป  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วิสยัทศัน์ข้อหนึ่งของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ มุ่งสู่ความเป็น

เลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั โดยมหาวิทยาลยัจะด าเนินพนัธกิจในการวิจยัและน าผลไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพฒันาประชาคมไทยด้วยยทุธศาสตร์การวิจยัของ
มหาวิทยาลยัในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในสามมิติ คือ ประโยชน์ทาง
วิชาการ ประโยชน์ต่อสงัคมหรือประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มุ่งสร้าง
ความสามารถหลกั (Core Capability) และความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ สร้างประเทศไทยให้เป็นสงัคมฐานความรู้ควบคู่กบัการพฒันาที่ยัง่ยืนบน
ฐานความรู้   ยทุธศาสตร์งานวิจยัในภาพรวมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมี
เป้าหมายในการสร้างผลิตผลงานวิจยั (Research Productivity) มหาวิทยาลยัจะรักษาความ
สมดลุทัง้ด้านการวิจยัเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Research Excellence) ที่เน้นผลงาน
ตีพิมพ์ และความเช่ือมโยงและประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม (Research Relevance) 
ซึ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสงัคม โดยจะด าเนินการควบคู่
กนัไป เนื่องจากทัง้สองด้านเป็นด้านที่เกือ้หนนุซึ่งกนัและกนั ด้วยระบบการบริหารจดัการต่างๆ 
ที่มีความคล่องตวั มีกลไกติดตามความก้าวหน้าและการประเมินงานวิจยั และตรวจสอบได้ 
(Research Governance) โดยมหาวิทยาลยัได้จดัตัง้กองทุนวิจยั มจธ. ด้วยเงินประเดิม 200 
ล้านบาท และมีทนุวิจยัส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจากเงิน
สนบัสนนุการวิจยัจากเงินรายได้ (ทุนวิจยัพระจอมเกล้าธนบรีุ) งบประมาณแผ่นดิน และแหล่ง
ทุนภายนอกทัง้ในและต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ส าหรับการสนบัสนุนการเผยแพร่
งานวิจยั มหาวิทยาลยัให้เงินอดุหนนุแก่อาจารย์ที่มีบทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติ/ภมูิภาค (International /Regional Journal) การเผยแพร่ในวารสารระดบัประเทศ 
(National Journal) การเผยแพร่ในรายงานการประชมุนานาชาติ ( International Conference) 
และการเผยแพร่ในรายงานการประชมุระดบัประเทศ (National Conference) นอกจากทนุวิจยั 
มหาวิทยาลยัยงัได้ก าหนดแนวทางการจดัสรรต าแหน่งเพื่อการวิจยัและบริการ การจดัระบบ
อาจารย์นกัวิจยัพี่เลีย้ง การลงทนุครุภณัฑ์วิจยักลาง การสนบัสนนุโครงการทนุจ้างอาจารย์พิเศษ
ชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) โครงการทนุนกัวิจยัหลงัปริญญาเอกชาวต่างประเทศ 
(Post-doctoral Fellowship) การจดับรรยายฝึกอบรมสมัมนาด้านวิจยัและทรัพย์สินทางปัญญา 
และการจดัวารสารวิจยัและพฒันา (KMUTT Research and Development Journal) ตลอดจน
การจดังานเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีได้รับรางวลัด้านวิชาการเพื่อแสดงความยินดีและเป็นการสร้าง
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ขวญัและก าลงัใจ มหาวิทยาลยัส่งเสริมการท าวิจยัตามกลุ่มความเช่ียวชาญ (Core Capability) 
ทางวิชาการรวม 7 กลุ่มหลกั และได้รวมกลุ่มวิจยัสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research 
Cluster) ที ่ม ีศกัยภาพ จดัตัง้เป็นบางขนุเทียนคลสัเตอร์  R&D Cluster และคลสัเตอร์มหา
วิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ (NRU Cluster) ในเวลาต่อมา เพื่อเพิ่มศกัยภาพงานวิจยัพฒันาในการท า
โครงการวิจยัร่วมกนัของบคุลากรข้ามหน่วยงาน  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านวิจยัร่วมกนั และ
ท าให้เกิดงานวิจยัพฒันาที่มีผลกระทบสงูที่เป็นประโยชน์ทัง้ด้ านวิชาการ ชุมชนสงัคม และ
ประเทศชาติ การท าวิจยัตามกลุ่มความเช่ียวชาญทางวิชาการ 7 กลุ่ม หรือ  7 Core Capability 
มีดงันีค้ือ (1) กลุ่มพลงังาน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด (2) กลุ่มเทคโนโลยีวิศวกรรมและ
การบริหารจดัการ (3) กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและอตุสาหกรรมอาหาร   (4) กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณิตศาสตร์ประยกุต์  (5) กลุ่มการเรียนรู้และครุศาสตร์อตุสาหกรรม  (6) กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และภาษา (7) กลุ่มวิจยันโยบาย (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี.  ออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีนโยบายด้านการวิจยัที่ก าหนดเป้าประสงค์ไว้ในแผน 

กลยทุธ์ว่า “เป็นมหาวิทยาลยัเน้นวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ สามารถสนบัสนุนการผลิต
บณัฑิตอย่างมีคณุภาพ และน าไปสู่การพฒันาและแก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและ
ภมูิภาค” โดยมีส านกัวิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานท่ีดแูลด้านการวิจยัของมหาวิทยาลยั  มีการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงันี ้(ส านกัวิจยัและพฒันา
มหาวิทยาลยัสงขลา นครินทร์.  ออนไลน์) 

วิสยัทศัน์: เป็นองค์กรบริหารจดัการงานวิจยัสู่ความเป็นเลิศในระดบัภมูิภาคภายในปี 
2564 

พนัธกิจ: (1) บริหารจดัการงานวิจยัให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์วิจยัของมหาวิทยาลยั
และประเทศ  (2) ก าหนด ก ากบั ดแูลระบบติดตามและประเมินผล 

ส านกัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ดงันี ้(1) น านโยบาย ทิศทางและยทุธศาสตร์การวิจยัของมหาวิทยาลยัไปประสานการปฏิบตัิใน
หน ่วยปฏิบตั ิการว ิจยั  (2)  การสนบัสนนุส ่ง เสริมให้ เก ิดบรูณาการระหว ่างการว ิจยักบั
บณัฑิตศึกษา ให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งซึง่กนัและกนั (3) การพฒันานกัวิจยัในด้าน
ต่างๆ เช่น การบริหารจดัการงานวิจยั การพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั การเขียนบทความ
ผลงานวิจยั การสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ จรรยาบรรณนกัวิจยั ฯลฯ (4) การจดัหาและจดัสรรทุนวิจยั
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จากแหล่งทนุทัง้ภายในและภายนอก (5) การจดัระบบการสนบัสนนุให้นกัวิจยัได้มีโอกาสเข้าถึง
ทุนวิจยั ตลอดจน การพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยัที่สามารถเข้าถึงทนุวิจยัจากภายนอกทัง้ใน
และ ต่างประเทศ และจดัให้มีระบบการสนบัสนนุอื่นๆ (6) การจดัระบบสารสนเทศการวิจยั (7) 
การบริหารจดัการกองทนุว ิจยั  (8) การส ่งเสริมการตีพ ิมพ์เผยแพร่งานวิจยั การจดัท า
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลยั (PSU Journals) (9) การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่
ผลงานวิจยั เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ (10) การจ าแนกประเภทผลการวิจยั และการด าเนินการ
เชิงรุกในการจดัการผลประโยชน์งานวิจยัและการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา (11) การสร้าง
เครือข่ายการวิจยั (Network/Cluster) ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัและกบัต่างประเทศ 
(12) การส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจยั และดแูลสนบัสนุน (Nurture หรือ Incubate) ให้กลุ่มวิจยั
สามารถพฒันาความเข้มแข็งไปสู่การเป็นสถานวิจยั (Research Center) และศนูย์/สถาบนัวิจยั
เฉพาะทาง (CE : Center of Excellence) (13) ประสานเพื่อสร้างภาคีวิจยัร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก/ชมุชน/ท้องถ่ิน/อตุสาหกรรม ทัง้ในการค้นหาค าถามวิจยั การ่วมกนัท าวิจยั และการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจยั (14) การติดตามประเมินผล และการประกนัคณุภาพการวิจยัของ
มหาวิทยาลยั (15) การด าเนินการอื่นๆ ที่ตอบสนองนโยบายวิจยัของมหาวิทยาลยั  นอกจากนี ้
ส านกัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้มีการก าหนดยทุธ์ศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ดงันี  ้

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดทิศทางการบริหารงานวิจยัและนวตักรรมเชิงบูรณาการ  มี 2  
กลยทุธ์ 1 เป้าประสงค์ ได้แก่ (1) สร้างกลุ่มวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องและสามารถ
แก้ปัญหาของประเทศ  (2) การสนบัสนุนทนุและบริหารจดัการงานวิจยัเชิงบ ูรณาการ  มี
เป้าประสงค์เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการงานวิจยัและนวตักรรมโดยบูรณาการระหว่างศาสตร์
ในรูปแบบคลสัเตอร์ 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 พฒันาการสร้างเครือข่ายการวิจยัและนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศ มี 4 
กลยทุธ์ 2 เป ้าประสงค์ ได้แก่ (1) สร้างความเป็นเล ิศในสาขาที่ม ีความพร้อม  (2)  เป็น 
Innovation Hub ในการส่งเสริมการสร้างนวตักรรม มีเปา้ประสงค์เพื่อพฒันางานวิจยัสู่ความ
เป็นเลิศ (3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ (4) พฒันาภาคีวิจยัร่วมกบัมหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจยัและนวตักรรม 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 พฒันางานวิจยัและนวตักรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ มี 4 กลยทุธ์ 2 
เป้าประสงค์ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์วามรู้จากงานวิจยัและนวตักรรมสู่การน าไปใช้
ประโยชน์เพื ่อการพฒันาท้องถิ่นและสงัค (2) ส่งเสริมงานวิจยัต่อยอดเพื ่อการพฒันาและ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ  (3) เผยแพร่ผลงานเชิงรุกและใช้นวตักรรมการสื ่อสาร  มี
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เป้าประสงค์เพื่อพฒันาต่อยอดงานวิจยัและนวตักรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์  (4) ขยายพืน้ท่ี
ต้นแบบท างานเชิงบูรณาการเชิงพืน้ท่ี มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมและนิเวศการวิจยั มี 2 กลยทุธ์ ได้แก่  (1) 
พฒันาการจดัการงานวิจยัให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามแนวทางสากล  (2) มีระบบสารสนเทศท่ี
มีคณุภาพและสามารถเพื่อสนบัสนนุภารกิจด้านการวิจยั มีเปา้ประสงค์เพื่อพฒันาระบบงาน
และองค์ประกอบสนบัสนุนงานวิจยั 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัวิจยัมีวตัถปุระสงค์หลกัในการผลิต
งานว ิจยัให้ เก ิดผลงานว ิจยัและนวตักรรมสู ่การสร้างมลูค ่า  หรือการใช้ประโยชน์ด้าน
วิชาการ  การใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เพื่อการพฒันาชมุชน 
โดยแบ่งออกเป็น   3 ระดบั คือ การพฒันาในระดบัชนบท  การพฒันาในระดบัจงัหวดัหรือ
ภมูิภาค และการพฒันาอตุสาหกรรม เพื่อสามารถช่วยแก้ไขและพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ 
สงัคม ประเทศชาติและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลภายใต้ระบบบริหารจดัการและสิ่งเอือ้อ านวย
ต่อการวิจยัอย่างครบวงจร เพื่อสร้างและพฒันาบุคลากรด้านการวิจัยในระดบัต่าง ๆ ได้แก่ 
นกัวิจยัรุ่นใหม่ นกัวิจยัรุ่นกลาง นกัวิจยัอาวโุส บุคลากรช่วยงานวิจยัภายใต้ระบบกลไกในการ
พฒันานกัวิจยั เช่น ระบบพี่เลีย้งนกัวิจยั เป็นต้น และพฒันาคณุภาพงานวิจยัระดบับณัฑิตศกึษา 
หน่วยงาน ทุนอดุหนุนวิจยั การประเมินผลและการเผยแพร่งานวิจยัสู่สงัคมและวงวิชาการ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนอย่างจริงจงักบัสาขาวิจยัที่นกัวิจยัในมหาวิทยาลยัมีความเข้มแข็ง  สร้าง
วฒันธรรมการวิจยัภายในมหาวิทยาลยั  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนกัวิจยักบัทกุภาค
ส่วนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ดแูลผลประโยชน์ด้านการวิจยั บริหารจดัการฐานข้อมลูการ
วิจยัให้มีประสิทธิภาพ ใช้กลไกธรรมาภิบาลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทัง้ด้าน
คณุภาพทางวิชาการ ผลผลิต ผลลพัธ์ และความโปร่งใส 

 
สภาพปัญหาการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ปัญหาการบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาไทยทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ ได้มีการ

ศึกษาวิจยัในอดีตถึงปัจจ ุบนัมีหลายปัญหา ล้วนแต่เป็นปัญหาส าคญัที่ผู้บริหารระดบัสงู 
ผู้บริหารงานวิจยั นกัวิจยั ผู้สนบัสนนุการวิจยั และผู้ ใช้ผลงานวิจยัของสถาบนั ควรให้ความ
สนใจและร่วมมือกนัแก้ปัญหาเพื่อให้การบริหารงานวิจยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาท่ี
พบโดยสรุปมีดงันี ้
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1) ปัญหาด้านนโยบาย ท่ีส าคญัคือ นโยบายด้านการวิจยัขาดความชดัเจน ไม่มีทิศทาง
และความต่อเนื่อง (ศิโรจน์ ผลพนัธิน.  2547: 34) และการน านโยบายการบริหารงานวิจยัลงสู่
การปฏิบตัิยงัเป็นแบบแนวดิ ่ง (Top Down) ยงัไม่ถึงระดบัปฏิบตัิการ/นกัวิจยัอย่างแท้จริง 
(สมเกียรติ วฒันศิริชยักุล และคณะ. 2550: 16-17) 

2) ปัญหาด้านผู้บริหารสถาบนั ที่ส าคญัคือ ผู้บริหารไม่เห็นความส าคญัของงานวิจยั
ไม่ได้สนบัสนุนการวิจยัอย่างแท้จริงและเพียงพอที่จะท าให้มหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ปรัชญา เวสารัชช์. 2546: 22) สร้างระเบียบ/กฎเกณฑ์ท่ีท าให้ไม่เกิดความคล่องตวัใน
การวิจยั ไม่ได้ก าหนดภาระงานวิจยัควบคู่ไปกบัภาระงานด้านการสอน ไม่ได้สนบัสนุนสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อการปฏิบตัิงานวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขาดการสร้างแรงจงูใจ/ส่งเสริม
ให้อาจารย์เห็นความส าคญัของการวิจยั (จินตนาภา โสภณ และคณะ . 2547: 24)  

3) ปัญหาด้านเงินทนุสนบัสนนุการวิจยั ที่ส าคญัคือ การสนบัสนนุงบประมาณจากรัฐ/
สถาบนัไม่เพียงพอ การบริหารงบประมาณและการเงินไม่ชดัเจน ขาดการระดมทุนสนบัสนนุการ
วิจยัจากหน่วยงานภายนอก (เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่. 2546: 24) และการจดัสรรงบประมาณไม่
คล่องตวั ล่าช้า ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ทนัการณ์ (ศิโรจน์ ผลพนัธิน . 2547: 35) 

4) ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/สิ่งอ านวยความสะดวก ที่ส าคญัคือ การมีข้อจ ากดั
ด้านวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมืออ านวยความสะดวก ห้องปฏิบตัิการ หรือความคล่องตวัในการปฏิบตัิ
งานวิจยั (ศิโรจน์ ผลพนัธิน. 2547: 35) 

5) ปัญหาด้านนกัวิจยั ที่ส าคญัคือ ขาดแคลนนกัวิจยัทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ
นกัวิจยัขาดสิ่งจงูใจในความก้าวหน้าของงาน เช่น ต าแหน่งวิชาการ (ศิโรจน์ ผลพนัธิน . 2547: 
35) นกัวิจยัขาดความสนใจ/จิตส านึกในการวิจยั ขาดวิสยัทศัน์ท่ีจะท าโครงการวิจยัให้เหมาะสม 
ขาดวินยัในการท างานวิจยั มุ่งแสวงหาประโยชน์จากภายนอกมากกว่าการวิจยั ขาดการ เรียนรู้
จากผู้ มีประสบการณ์/นกัวิจยัอาวโุส (จินตนาภา โสภณ และคณะ.  2547: 43)  

6) ไม่มีทกัษะในการเขียนโครงการขอทุนวิจยั และขาดความรู้ด้านการวิจยั/สถิติ 
อาจารย์มีภาระงานสอน/ภาระงานอ่ืนมาก ท าให้ไม่มีเวลาท าวิจยั (นิพนธ์ ศขุปรีดี . 2549 ค: 30) 
ตลอดจนสถาบนัยงัไม่มีระบบการสร้าง/พฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรมหรือมีแต่น้อย 
(สมเกียรติ วฒันศิริชยักุล และคณะ. 2550: 16-17) 

7) ปัญหาด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคญัคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงานวิจยั การท าวิจยัของมหาวิทยาลยัไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้ (เจือ
จนัทร์ จงสถิตอยู่. 2546: 24) และการสนบัสนนุทนุวิจยัจากภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการยงัมี
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จ ากดั อาจเป็นเพราะขาดความเช่ือมัน่นกัวิจยัในประเทศ หรือไม่ทราบว่ามหาวิทยาลยัสามารถ
ให้บริการท่ีเช่ือถือได้ (ปรัชญา เวสารัชช์. 2546: 22-23) 

8) ปัญหาด้านการบริหารจดัการงานวิจยั ที่ส าคญัคือ ขาดการจดัการเชิงสถาบนั ไม่มี
การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนงานวิจยัของสถาบนั งานวิจยัท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานเดี่ยว
มากกว่าเป็นทีม (ปรัชญา เวสารัชช์. 2546: 22-26) มีการวิจยัในลกัษณะสหวิทยาการน้อยมาก 
การตัง้โจทย์วิจยัท าตามความต้องการของนกัวิจยั ผลงานวิจยัจึงไม่ตอบสนองกบัสภาพปัญหา
ของประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ (สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ และคณะ . 2550: 16-17) ขาดทิศ
ทางการวิจยัท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถน ามาปฏิบตัิไปสู่เปา้หมายได้ ระบบการจดัสรรงบประมาณ
ล่าช้า ท าให้งานวิจยัไม่ทนัสมยั (จินตนาภา โสภณ และคณะ.  2547: 24)  

9) ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั ที่ส าคญัคือ ขาดการบริหาร
คณุภาพการวิจยั ไม่มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจยัท่ีครบวงจร ท าให้การด าเนินงาน
โครงการวิจยัยงัไม่มีประสิทธิภาพ (สมเกียรติ วฒันศิริชยักุล และคณะ . 2550: 16-17)  

10) ปัญหาด้านเครือข่ายวิจยั ที่ส าคญัคือ เครือข่ายวิจยัอ่อนแอ ทัง้เครือข่ายวิจยั
ภายในมหาวิทยาลยั ระหว่างมหาวิทยาลยั และเครือข่ายวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัผู้ ใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั (ปรัชญา เวสารัชช์.  2546: 35) ท าให้องค์ความรู้ท่ีได้ไม่สามารถน ามาใช้
ในการแก้ปัญหาหรือเป็นข้อมลูส าคญัในการตดัสินใจเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหาให้แก่สงัคม
หรือประเทศได้ (สมเกียรติ วฒันศิริชยักุล และคณะ.  2550: 16-17) 

11) ปัญหาด้านระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศ ท่ีส าคญัคือ ขาดความเช่ือมโยงข้อมลู/
ฐานข้อมลูงานวิจยัภายในมหาวิทยาลยั ระหว่างมหาวิทยาลยั และกบัหน่วยงานภายนอกท าให้
ไม่สามารถเห็นภาพรวมของงานวิจยั ท าให้งานวิจยัมีโอกาสซ า้ซ้อน ก้าวหน้าได้ช้า (สมเกียรติ 
วฒันศิริชยักุล และคณะ.  2550: 16-17) รวมถึงขาดการเชื่อมโยงข้อมลูงานวิจยักบัระบบ 
ฐานข้อมลูทรัพย์สินทางปัญญาของโลก เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้และนวตักรรม (ปรัชญา 
เวสารัชช์. 2546: 22-23) 

12) ปัญหาด้านการเผยแพร่และน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ท่ีส าคญัคือ การเผยแพร่
และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยงัอยู่ในวงแคบ ไม่มีกระบวนการเชิงรุกท่ีจะผลกัดนัให้ผลงาน
นัน้ ถกูน าไปใช้ประโยชน์กบัชมุชน สงัคม กลุ่มเปา้หมายหรือการพฒันาประเทศได้อย่างแท้จริง 
และไม่มีการส่งเสริมการจดสิทธิบตัร/น างานวิจยัเช่ือมโยงระบบธุรกิจ ท าให้ผลงานวิจยัน าไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย (สมเกียรติ วฒันศิริชยักุล และคณะ. 2550: 16-17) 
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จากการศกึษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาไทย สามารถ
สรุปได้ว่า การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนขาดความชดัเจน
ต่อเนื่องในนโยบายด้านการวิจยั ผู้บริหารให้ความส าคญักบังานวิจยัไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการยงัมีไม่เพียงพอ ทุนอดุหนนุงานวิจยัมีไม่เพียงพอ ขาดโครงสร้างพืน้ฐานที่จะอ านวย
ความสะดวกและสนบัสนนุการผลิตงานวิจยั ขาดแคลนนกัวิจยัทัง้ปริมาณและคณุภาพ 
ผลงานวิจยัยงัไม่ตอบสนองความต้องการของสงัคม ขาดการบริหารจดัการที่ดี ขาดการบริหาร
คณุภาพงานวิจยั เครือข่ายงานวิจยัมีไม่เพียงพอ ขาดระบบฐานข้อมลูที่เป็นมาตรฐาน ขาด
ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจยัเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์การบริหารงานสถาบนัอดุมศึกษาไทย 

ผู้วิจยัศึกษาแนวคิดการบริหารงานสถาบนัอดุมศกึษาไทย ซึ่งประกอบด้วยหลกัการ
อดุมศึกษา การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ ดงันี ้

 
หลักการอุดมศึกษา 
นกัวิชาการทัง้ในและต่างประเทศกล่าวถึงหลกัการอดุมศึกษาไว้  ดงันี ้
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2560: ออนไลน์)  โดยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 9) ระบุว่า การอดุมศึกษา (Higher Education) เป็นการศึกษาระดบัสงู 
พจนานุกรมศพัท์ศึกษาศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2551 ระบุว่า เป็นการจดัการศกึษา
หลงัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี และสงูกว่า  

สิปปนนท์ เกตทุตั (2545: 38) กล่าวถึง อดุมศึกษาว่า เป็นการศึกษาระดบัสงูของ
ประเทศ เป็นแหล่งรวมวิทยาการหลากหลายแขนง และศนูย์รวมของผู้ทรงคณุวฒุิ/นกัวิชาการใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ จ านวนมาก อดุมศึกษานอกจากจะมีภาระหน้าที่ส าคญัในการผลิตบณัฑิต 
สร้างและพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรม บริการวิชาการแก่สงัคม และท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมแล้ว ยงัต้องมีบทบาทส าคญัในการตอบสนอง ชีน้ า เตือนภยัและแก้ปัญหาให้กบั
สงัคม อดุมศึกษาจึงเป็นเสมือนสมอง/ขมุก าลงัทางวิชาการและจิตวิญญาณของสงัคม การท่ี
อดุมศึกษาจะสามารถด าเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ดงักล่าว ให้บรรลผุลได้อย่างมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ สถาบนัอดุมศึกษาเป็นแหล่งรวมของวิทยาการและนกัวิชาการจ านวนมาก
ดงักล่าว จ าเป็นต้องมีความคล่องตวัในการด าเนินงาน (Autonomy) ทัง้ด้านการบริหารวิชาการ 
บริหารงบประมาณ และบริหารบคุลากร และมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) เพื่อ
สามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ ความจริง เพื ่อการสร้างสรรค์นวตักรรมและพฒันาความ
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เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการให้กบัประเทศ และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศ ทัง้นี ้ควบคู่กบั
ความรับผิดชอบท่ีสถาบนัพึงมีต่อสงัคมและประเทศชาติ ภายใต้การก ากบัและตรวจสอบโดยรัฐ
และประชาชน การบริหาร จดัการอดุมศกึษาจ าเป็นต้องมีเอกภาพในด้านนโยบาย แต่มีความ
หลากหลายในรูปแบบและวิธีการปฏิบตัิ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างทัว่ถึง เน้นการระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วมจากทัง้ภาครัฐและ เอกชน ตลอดจน
องค์กรท้องถ่ิน ชุมชน และประชาชน 

การบริหารจดัการสถาบนัอดุมศึกษาไทยในระยะที่ผ่านมาได้มีการเปลี ่ยนแปลง 
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงภายนอกในระดบัระบบอดุมศึกษา เช่น การวางแผนอดุมศกึษา
ระยะยาว 15 ปี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขยายโอกาสทางการศึกษา การจดัตัง้กองทนุ
กู้ยืมเพื่อการศึกษา การจดัตัง้มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล การจดัตัง้ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั รวมทัง้สนบัสนนุภาคเอกชนเข้าร่วมจดัการศกึษาระดบัอดุมศึกษา การคิด
ริเร่ิมการเปลี่ยนแปลงนีม้าจากนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลเป็นหลกั  ศาสตราจารย์ ดร.สรุพล 
นิติไกรพจน์ (สรุพล นิติไกรพจน์.  2557: 3-11) กล่าวว่า การบริหารจดัการของสถาบนัอดุมศกึษา 
ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่ง และมีกฎหมายจดัตัง้เป็นของตนเองโดยเฉพาะบนสถานะท่ี
เป็นนิต ิบ ุคคลในภาคมหาชน  ถือเป็นองค์กรที ่ม ีลกัษณะพิเศษ ท าให้การบริหารงานใน
สถาบนัอดุมศกึษามีความแตกต่างกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกทัง้ยงัมีระบบการบริหารท่ีค่อนข้างเป็น
อิสระ  

กล่าวโดยสรุป สถาบนัอดุมศึกษาเป็นองค์กรที่มีอ ิสระในการจดัการศึกษาหลงั
มธัยมศึกษาปลาย ประกอบไปด้วย ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรี เป็น
องค์กรท่ีรวบรวมศาสตร์ ผู้ทรงคณุวุฒิ นกัวิชาการในแขนงต่าง ๆ มากมาย มีภาระหน้าท่ีส าคญั 
4 ประการ ได้แก่ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการอย่างเป็นอิสระและหลากหลายรูปแบบและวิธีการปฏิบตัิเพื่อให้
สอดคล้องเหมาะสมกบับริบทของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ 
นกัวิชาการได้เสนอหลกัการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศึกษาแนวใหม่ ดงันี  ้
สภาพการบริหารจดัการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นปัจจยัที่ชี ้

ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ (สรุพล ศรีบุญทรง.  2555: ออนไลน์) 
ประกอบไปด้วย 
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1. หลกันิติธรรม (Judge and Fair) ที่มุ่งเน้นให้มีความเสมอภาคและการปฏิบตัิท่ี
ยตุิธรรมในหมู่ประชาคม 

2. หลกัความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ด้วยการท าสงัคมให้เป็นท่ีเปิดเผย
ข่าวสารข้อมลูต้องเปิดเผยให้ตรวจสอบได้ 

3. หลกัการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิการ (Accountability) โดยผลการปฏิบตัินัน้จะ
ถกูสนองตอบกลบัเสมอ ไม่ว่าดีหรือชัว่ 

4. หลกัการมีส่วนร่วมของประชาคม (Participation) ทัง้ต้องมีการกระจายอ านาจ ทัง้
จากภายใน และภายนอก เพราะผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียไม ่ได้จ ากดัอยู ่แค ่บ ุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัเท่านัน้ 

5. หลกัเร่ืองความคุ้มค่า (Cost Effective) อนัเป็นเหตผุลส าคญั ที่ท าให้ต้องมีการ
ปฏิรูประบบการบริหารอดุมศึกษา 

นิจวรรณ ว ีรวฒันโนดม (2555 : 66)  กล ่าวว ่า  ร ูปแบบการบริหารจดัการใน
สถาบนัอดุมศึกษาแนวใหม่ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี  ้

1. ด้านการบริหารจดัการทัว่ไป เป็นการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นกลยทุธ์ โดยน าแนวคิดและ
การจดัการทางการบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร 

2. ด้านการบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหารงานที่เน้นให้ความส าคญักบัผู้ เรียน มี
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียนในสาขาวิชาท่ีตลาดต้องการ และน าแนวคิดทางการตลาด
มาใช้ในการจดักลุ่มผู้ เรียน  

3. ด้านการบริหารงานวิจยั มีการสนบัสนุนการวิจยัสงูขึน้ และมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาสู่
การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัชัน้น าของประเทศ ภมูิภาคเอเชีย และนานาชาติ  

4.  ด้านการบริหารการเงิน มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการเงิน และรูปแบบการหารายได้ 
มีการขยายระบบการให้บริหารทางการศึกษาที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งรายได้
เพิ่มขึน้ขององค์กร 

5. ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ในด้านการบริหารงานบคุลากร มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการคดัเลือก สรรหา และการให้เงินเดือนท่ีแตกต่างจากระบบราชการ  

นอกจากนีย้งัระบุว่า การบริหารงานของสถาบนัการศึกษาประกอบด้วย 3 ด้าน ดงันี ้  
1. การบริหารการสอน คือ การอบรมสัง่สอนคนที่ก าลงัจะเป็นผู้ ใหญ่หรือเป็นผู้ ใหญ่

แล้วให้เป็นคนดีของ สงัคม ในปัจจุบนัมีความเข้าใจว่าเป็นหน้าท่ีของการผลิตบณัฑิต   
2. การบริหารงานวิจยั คือ การวิจยัหรือการค้นคว้าบุกเบิก และแสวงหาความรู้ใหม่ 
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3. การบริหารงานบริการวิชาการ เป็นจุดมุ่งหมายที่สมัพนัธ์  กบับทบาททางสงัคมของ
สถาบนัอดุมศึกษา เพราะสถาบนัอดุมศึกษามีวิทยาการและวิทยากรพร้อมข้อมลู จึงจ าเป็นท่ี
สงัคมจะต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มท่ี 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549: 13) ได้เสนอกระบวนทศัน์ใหม่ของการบริหารจดัการ
อดุมศึกษาไทย ในแนวทางหลกัในการบริหารจดัการอดุมศึกษาไทยในเชิงนโยบาย  5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านงานวิชาการ เปลี่ยนจากระบบการใช้ไปสู่การผลิต และการสร้างงานวิชาการ 
2. ด้านงานบุคคล เปลี่ยนจากระบบราชการไปสู่ระบบอดุมศึกษา 
3. ด้านการเงิน เปลี่ยนจากระบบการใช้ไปสู่ระบบการใช้และการจดัหา  
4. ด้านการบริหารสถาบนั เปลี่ยนจากระบบควบคมุดแูลจากภายนอกไปสู่ระบบดแูล

กนัเองภายใน 
5. ด้านการบริหารของรัฐ เปลี่ยนจากระบบบงัคบับญัชาไปสู่ระบบก ากบัดแูล  
อนึ่ง ด้านการบริหารงานวิชาการต้องเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้เป็นภาระหลกั

ส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่ที่เป็นการสร้างสรรค์ ( Innovative Approach) อย่างจริงจงั ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง สนบัสนุนกระบวนการทางสงัคมให้มากขึน้ 
รวมทัง้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางและจริงจงั การเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั หมายถึง การสอนให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง (Experiential-Based Learning) ให้
มากขึน้ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study Learning) และให้ผู้ เรียนรู้จกัสร้างและ
พฒันาความรู้ขึน้โดยใช้การค้นคว้าวิจยัเป็นพืน้ฐาน (Research-Based Learning) ครูอาจารย์
ต้องท าหน้าที่เป็นผู้ ให้บริการชีแ้นะ ชีน้ าในประเด็นต่างๆ รวมทัง้แหล่งความรู้ มากกว่าเป็นคน
จดัการกบัความรู้ (ซึ่งเน้นการบรรยาย การบอกความรู้) และที่ส าคญัคือ ต้องให้ผู้ เรียนรู้จกัคิด 
วิเคราะห์วิพากษ์ ความรู้ต่างๆ อย่างเข้มข้น จริงจงั (Critical-Based Learning) อย่างไรก็ตาม 
ในเชิงปฏิบตัิจึงไม่ใช่ง่ายท่ีจะน าไปปฏิบตัิเพราะมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัอปุสรรคขดัขวางอีกหลาย
ประการโดยเฉพาะการเปลี่ยนแนวคิดของครูและนกัศึกษา รวมทัง้ผู้บริหารไม่ใช่เร่ืองง่าย การ
ด าเนินงานจึงต้องอาศยัเวลา ทัง้นีค้วรมีการวิจยัต่อในรายละเอียดแต่ละประเด็นเพื่อให้ได้แนว
ทางแก้ไขท่ีชดัเจน 

สถาบนัอดุมศึกษาต่างมีความจ าเป็นต้องพฒันารูปแบบการจดัการภายในที่แตกต่าง
ตามสภาพและลกัษณะเฉพาะของสถาบนั ตลอดจนวิเคราะห์ตนเอง ทบทวนปัญหา อปุสรรค
ตามสภาพท่ีสถาบนัต้องเผชิญ ซึ่งจ าแนกการพิจารณาเป็น ดงันี  ้

(1) สถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ มีประเด็นปัญหาท่ีพบคือ  



 137 
 

1. แหล่งท่ีมาของเงินทนุจากงบประมาณของรัฐลดลง ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายคงท่ีหรือมี
แนวโน้มมากขึน้ เป็นข้อจ ากดัในการใช้เงินลงทนุเพื่อพฒันาสถาบนั 

2. ด้านโครงสร้างการบริหารงานพบว่า หากเป็นสถาบนัท่ีเพิ่งเปิดใหม่มหาวิทยาลยั
สามารถปรับเปลี่ยนหรือจดัวางระบบบริหารโครงสร้างองค์กรและกติกาต่าง ๆ ได้ง่าย แต่ส าหรับ
สถาบันเก่าแก่ มีอายุยาวนานจะมีเง่ือนไขต้น ( Initial Condition) และขีดจ ากัด (Boundary 
Condition) มาก 

3. การบริหารจดัการยงัมิได้มุง่ท่ีผู้ รับบริการ เช่น นิสติ นกัศกึษา เป็นส าคญั 
4. นโยบายการใช้เคร่ืองมือปฏิบตัิการร่วมกัน ในทางปฏิบตัิยงัมีปัญหา เน่ืองจาก

ตารางเวลาไม่เหมาะสมด้วยกนัทัง้ 2 ฝ่าย และต้องเสียค่าบริการพิเศษให้กบัหน่วยงานท่ีไปขอให้
บริการ 

5. การพยายามให้ทกุคนจบปริญญาตรี มีผลกระทบต่อศาสตร์ของวิชาการหลกัสตูร
ตอ่เน่ืองไมไ่ด้ผลเต็มท่ีเพราะผู้ เรียนไมพ่ร้อม 

ปัญหาด้านการวิจยั พบว่า 
1. จ านวนงบประมาณอาจมีจ ากดัหรือ ได้รับไม่ต่อเน่ือง ท าให้ ขาดความพร้อมและ

ความเต็มใจของบุคลากรทุกฝ่าย ทัง้ด้านอาจารย์และผู้สนบัสนุน เพราะแต่ละกลุ่มอาจมีความ
สนใจท่ีแตกตา่งกนั 

2. ผลงานวิจยัสนองความต้องการสว่นบคุคลมากกวา่มองถึงการน าผลการวิจยัไปใช้
ในเชิงพาณิชย์ 

3. ขาดแคลนผลงานวิจยัเชิงสหวิทยาการ เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางมากกว่าการ
ใช้องค์ความรู้จากสหวิทยาการ 

4. ขาดแผนการวิจยัระยะยาวท่ีมุ่งสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
ของวิทยาการ และตอบสนองความต้องการของชาต ิ

5. ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศยงัอยู่ใน
วงจ ากดั ท าให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มท่ี 

6. นวตักรรมด้านการร่วมมือทางการวิจยัระหว่างสถาบนัมีอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ยงั
ไม่ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การแบ่งปันห้องปฏิบตัิการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน 
อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า มีนวตักรรมด้านการวิจยัเฉพาะกิจและเน้นเชิงพาณิชย์ท่ีน่าสนใจ เช่น การ
จดัตัง้ศนูย์แห่งความเป็นเลศิ (Center of Excellence) เพื่อการวิจยัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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(2) สถาบนัอดุมศึกษาของเอกชน ประเด็นปัญหาท่ีพบคือ  
1. ด้านการบริหารการเงิน ต้องพึ่งรายได้หลกัจากคา่หน่วยกิต ท าให้เป็นข้อจ ากดัตอ่

การพฒันาสร้างสรรค์สว่นท่ีเป็นการสนบัสนนุการวิจยั การบริการสงัคม หรือสาธารณชน 
2. สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนก าลงัได้รับผลกระทบอย่างมากจากการขยายตวัเชิง

ปริมาณท่ีไม่จ ากดัของสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ และความไม่ชดัเจนของนโยบายของรัฐต่อการมี
สว่นร่วมของภาคเอกชนในภาพรวมของการอดุมศกึษาของชาติ 

3. การแข่งขนัทางด้านการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาระหว่างสถาบนัอดุมศึกษาของ
เอกชน รัฐบาล และจากต่างประเทศจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ถ้ารัฐบาลมิได้มีการก าหนดแผน
ภาพรวมของการอดุมศกึษาไทยท่ีชดัเจน และจ าน าไปสูก่ารมุง่ปริมาณมากกวา่คณุภาพ 

กล่าวโดยสรุป สถาบนัอดุมศึกษาแนวใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขยายตวั
และความหลากหลายของสาขาวิชา และมีความต้องการของสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง
ท าให้สถาบนั อดุมศึกษาได้รับผลกระทบทัง้ด้านการบริหารจัดการทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา
และการบริหารตามพนัธกิจของสถาบนัอดุมศึกษาทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานเพื่อการผลิต
บณัฑิต การบริหารงานวิจยั การบริหารการบริการวิชาการแก่สงัคม และการบริหารเพื่อการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม ส าหรับการบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษา มีส่วนเก่ียวข้องในระบบ
การบริหารมหาวิทยาลยัหลายส่วนเช่น นโยบาย กลยทุธ์ งบประมาณ ความพร้อมของบคุลากร
วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัความชดัเจนของการพิจารณาภาระงาน และลิขสิทธ์ิทางปัญญาท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมและสร้างขวญัก าลงัใจต่อการสร้างคณุภาพของงานวิจยั  

 
แนวคดิเก่ียวกับประเทศไทย 4.0 

ที่มาและความหมาย 
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสยัทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ

โมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ภายใต้การน าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบน
วิสยัทศัน์ที่ว่า “มัง่คง มัง่คัง่และยัง่ยืน” ซึ่งมีภารกิจส าคญัในการขบัเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จดัระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือ
กบัโอกาสและภยัคกุคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (บวร 
เทศารินทร์.  2560: ออนไลน์) 
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สวุิทย์ เมษินทรีย์ (ออนไลน์) กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประเทศ
ไทยเกิดการขบัเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมด้วยการแปลงความได้เปรียบในด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวฒันธรรม มาเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขนั
ให้กบัประเทศด้วยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันา (สวุิทย์ เมษินทรีย์.  2559 : ออนไลน์) และเป็นความมุ่งมัน่
ของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วย
นวตักรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคญั คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิต
ส ินค้า โภคภณัฑ์ไปสู ่ส ินค้า เช ิงนว ตักรรม 2) เปลี ่ยนจากการขบั เคลื ่อนประ เทศด้วย
ภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม 3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้   ประเทศไทย 4.0  จึง
เป็นการเปลี่ยนผ่านทัง้ระบบใน 4 องค์ประกอบส าคญั คือ 1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดัง้เดิม 
(Traditional Farming) ในปัจจบุนั ไปสู ่การเกษตรสมยัใหม่ ที ่เ น้นการบริหารจดัการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร ่ ารวยขึ น้  และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่ท่ีรัฐต้องให้
ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศกัยภาพสงู 
3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมลูค่าค่อนข้างต ่า ไปสู่ High Value Services 
4) เปลี่ยนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสงู   โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและ
พฒันา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & 
Bio-Tech) 2.กลุ่มสาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-
Med) 3.กลุ่มเคร่ืองมืออปุกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคมุ (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ี
เชื่อมต่อและบงัคบัอปุกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั (Digital, IoT, 
Artificial Intelligence & Embedded Technology) 5.กลุ่มอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม 
และบริการที่มีมลูค ่าสงู (Creative, Culture & High Value Services) ซึ ่งโดยภาพรวมแล้ว
ประเทศไทย 4.0 มี 3 ประเด็นที่ส าคญั คือเป็นจดุเริ่มต้นของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการ
ขบัเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืนอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นการผลกัดนัการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจยัและการพฒันา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ 
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กนั และเป็นการผนึกก าลงัของทกุภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐ โดยเป็นประชารัฐที่ผนึก
ก าลงักบัเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ การวิจยัพฒันา และบคุลากรระดบัโลก ภายใต้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการรู้จกัเติม รู้จกัพอ และรู้จกัปัน (ทีมข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐฉบบั
พิมพ์.  ออนไลน์) 

ส านกัโฆษก ส านกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2560) ระบุว่า นโยบายประเทศไทย 
4.0  เป็นส่วนหนึ่งของยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง 
เศรษฐกิจมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมลูค่า Value-Based Economy) เพื่อพาประเทศ
ไทยหลดุพ้นจากกบัดกัรายได้ปานกลาง กบัดกัความเหลื่อมล า้ทางสงัคม และกบัดกัความไม่
สมดลุในการ พฒนา โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบนั คือลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ โดยมุ่งขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ และ
เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้ามาสู่ภาคบริการมากขึน้  ปัจจยัเหล่านีจ้ะน าไปสู่ความมัง่คัง่
ทางเศรษฐกิจของประเทศ มิติที่ 2 ความอยู่ดีมีสขุของผู้คนในสงัคม (Social Well-beings) 
ความเหลื่อมล า้เป็นปัญหาท่ีฝังรากลกึในสงัคมไทยและเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศชาติ 
จึงเป็นโจทย์ส าคญัที่ทกุภาคส่วนจะต้องช่วยกนัลดระดบัความเหลื่อมล า้  รวมทัง้ส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึน้ ยกระดบัธุรกิจเอสเอ็มอีและ
วิสาหกิจชมุชมด้วยเทคโนโลยีนวตักรรม สร้างระบบสวสัดิการสงัคม  ภายใน 20 ปี มิติที่ 3 การ
ยกระดบัศกัยภาพและคณุค่าของมนษุย์ (Human Wisdom) การพฒันาทนุมนุษย์ จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการพฒันามาตรฐานของเด็กไทย ยกระดบัคณุภาพของแรงงานให้  สอดคล้องกบั
ตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาของประเทศ  มิติท่ี 4 การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental 
Wellness) การพฒันาเศรษฐกิจควรควบคู่ไปกบัการสร้างสงัคมที่น่าอยู่ ดงันัน้เร่ืองสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นเร่ืองส าคญัไม่แพ้ตวัเลข การเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ลดการปล่อยมลพิษ รู้จกัอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจดัการทรัพยากรอย่าง  มีประสิทธิภาพ มีพืน้ที่ทางการเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีระบบการจดัการขยะอย่างยัง่ยืนและถกูต้อง  ตามหลกั
สขุาภิบาล เป้าหมายการพฒันาประเทศไทย 4.0 คือ การยกระดบั คณุภาพชีวิตของประชาชน
คนไทยทุกกลุ่มให้ดีขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนท่ียงัต้องการเติมเต็มศกัยภาพ ผู้ ด้อยโอกาส 
หรือผู้ ที่ก าลงัประสบกบัปัญหาความยากจนอย่างมาก ดงันัน้  ภารกิจส าคญัคือจะต้องท าให้คน
ในกลุ่มนีมี้โอกาสทางสงัคม (Social Mobility) โดยเน้นการปอ้งกนัความเสี่ยงให้พวกเขาหลดุพ้น
กบัดกัความยากจน ด้วยการสร้างโอกาสพร้อมๆ ไปกบัการเสริมสร้างศกัยภาพไปที่ตวับคุคล 
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ครอบครัว และชุมชน ด้วยการเติมเต็ม และการปฏิรูป โดยการเติมเต็ม (Refill) นัน้ หมายถึง การ
ให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นกบักลุ่มเป้าหมายที่ยงัขาดรายได้ ไม่มีอาชีพ ประสบปัญหาสงัคม 
หรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสงัคม ซึ่งหมายรวมถึงการให้ความ  ช่วยเหลือทางการเงินและ
การจ้างงาน เช่น โครงการสนบัสนุน การสร้างอาชีพ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ส าหรับการ
ปฏิรูป (Reform) คือการน าไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืน โดยเน้นการพฒันาทกัษะ
และศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ สร้างและส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัในสงัคม 
เช่น การปฏิรูประบบสวสัดิการแห่งรัฐ  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศท่ีไม่สามารถท าให้
แล้วเสร็จได้เพียงข้ามคืน ดงันัน้ รัฐบาลจึงมีภารกิจท่ีท้าทายอีก 5 ด้านรออยู่ข้างหน้า ได้แก่  

1. การเตรียมคนไทยให้พร้อมก้าวสู่ประเทศพฒันาเป็นการพฒันาคนและส่งเสริม
คณุภาพชีว ิตให้ดีขึน้ ซึ ่งเปา้หมายส าคญัคือการช่วยให้หลดุพ้นจากความเหลื ่อมล า้และ
สร้างสรรค์สงัคมท่ีมีความมัน่คงในทุกมิติ  

2. การพฒันาคลสัเตอร์เทคโนโลยี และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต จากนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 รัฐบาลได้คดัเลือกการพฒันา 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคตภายใต้เปา้หมายหลกัของ
การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เพื่อเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจ  ที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก
เป็นส่วนใหญ่ มาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพฒันาเทคโนโลยีของตนเองในระดบัที่เหมาะสม  
ซึ่ง 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นการต่อยอด 5 อตุสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) ซึ่งมี
ฐานที่แข็งแรงเป็นทุนเดิมในระดบัหนึ่ง แต่ยงัจ าเป็นต้องต่อยอดในเชิงการวิจยั  และพฒันา
เทคโนโลยี รังสรรค์นวตักรรม หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกบัต่างประเทศ เพื่อสร้าง
มลูค่าเพิ ่มและมีศกัยภาพที่จะแข่งขนัในระดบัโลกได้ ประกอบด้วย  อตุสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม ่ (Next-Generation Automotive)  อตุสาหกรรมอ ิเล ็กทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart 
Electronics) อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) ก า ร เ กษตรและ เทค โน โลย ีช ีว ภาพ  ( Agriculture & 
Biotechnology) อตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) สร้าง 5 อตุสาหกรรม
ใหม่ (The New S-Curves) เพื ่อพฒันาขีดความสามารถให้สามารถแข่งขนัได้ในอนาคต 
ประกอบด้วย อตุสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอตุสาหกรรม (Robotics) อตุสาหกรรมการบินและโล
จิสติกส์ (Aviation & Logistics) อตุสาหกรรมเชือ้เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & 
Biochemicals) อตุสาหกรรมดิจิทลั (Digital) อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
นอกจากนี ้ภายใต้ 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคตที่ไทยมีความได้เปรียบเป็นทนุเดิม รัฐบาลมี
นโยบายส าคญัในการปรับเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วน



 142 
 

ใหญ่มาเป็น ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการพฒันาเทคโนโลยีของตนเองในระดบั  ท่ีเหมาะสมจึงน ามา
สู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม  เป้าหมาย ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหารเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) ได้แก่ การผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลาง
ทางด้านผลผล ิตการเกษตรและอาหารระดบัพรีเม ียม ส ่งออกเทคโนโลย ีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ เมล็ดพนัธุ์ วคัซีน สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 1 ล้านบาทภายใน 20 ปี  2) กลุ่ม
สาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) ได้แก่ 
การผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2568  พฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานของอตุสาหกรรมการแพทย์และการดแูลสขุภาพ สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 1 
ล้านบาทภายใน 20 ปี  3) กลุ่มเคร่ืองมืออปุกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์  
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) ได้แก่ การผลกัดนัให้ไทยเป็นผู้น า ของอาเซียน
ด้านระบบอตัโนมตัิ หุ่นยนต์อตุสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ  สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 5 แสน
บาทภายใน 20 ปี  4) กลุ่มดิจิทลั ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั  (Digital, 
Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) ไ ด้แ ก ่  ยกระด บั
ประสิทธิภาพและมาตรฐานของการสร้างสรรค์นวตักรรมในทกุภาคอตุสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั, Internet of Things, ความมัน่คงทางไซเบอร์ และระบบวิเคราะห์ผลข้อมลู สร้างมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ 1 ล้านบาทภายใน 20 ปี 5) กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วฒันธรรมและบริการที่มี
มลูค่าสงู (Creative, Culture & High Value Services) ได้แก่ การผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลาง
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Hub) ของอาเซียนภายใน 10 ปี ใช้สินทรัพย์ทางวฒันธรรม
เป็นต้นทุนในการสร้างมลูค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์และบริการ ร่วมกบัความคิดสร้างสรรค์นวตักรรม 
และเทคโนโลยี สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 2 ล้านบาทภายใน 20 ปี 

3. การส่งเสริมผู้ประกอบการ และธุรกิจใหม่ที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมหรือสตาร์ทอพั  
ได้แก่  เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดัง้เดิม (Traditional Farmers) สู่การเกษตรสมยัใหม่ที่เน้น
การบริหารจดัการและ  เทคโนโลยี (Smart Farmers) สร้างระบบนิเวศที่เอือ้ต่อการเกษตร
สมยัใหม่ และสร้างเครือข่ายพนัธมิตร เพื่อยกระดบั  คณุภาพชีวิตของเกษตรให้มีรายได้ท่ีมัน่คง
และหลดุพ้นจากความยากจน  เน้นการพฒันาธุรกิจ SMEs สมยัใหม่ตามศกัยภาพธุรกิจ พฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานสู่ระบบอตุสาหกรรม 4.0 ภายใน 10 ปี และตัง้เป้าของการเพิ่มรายได้และ
สดัส่วนใน GDP ของ SMEs จากร้อยละ 37 ในปัจจุบนั ให้เป็น ร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศ
ภายใน 10 ปี ยกระดบัธุรกิจบริการที่มีศกัยภาพอยู่แล้วมาสู่ธุรกิจบริการที่มีมลูค่าสงู ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มคณุค่า ด้วยวฒันธรรม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคบริการได้
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มากขึน้ ประกอบด้วย 6 ธุรกิจ คือ ธุรกิจบริการด้านสขุภาพ  และการแพทย์ (Wellness & 
Medical Services) ธ ุรก ิจบริการด้านด ิจ ิทลัคอนเทนต์ (Digital Content Services) ธ ุรก ิจ 
บริการด้านการต้อนรับ (Hospitality Services) ธุรกิจบริการด้านการศึกษา (Education) ธุรกิจ
บริการวิชาชีพเฉพาะ และธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์การค้า ส่งเสริมการพฒันาธุรกิจเกิดใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพสงู (High Potential Startups) ให้เป็นทพัหน้าท่ีจะขบัเคลื่อน เศรษฐกิจไทยในอนาคต 
พร้อมกบัสร้างระบบนิเวศที่เหมาะกบัสตาร์ทอพัในทุกด้าน เช่น การลงทนุ ความพร้อม  ด้าน
ตลาดหุ้นเพื่อขยายธุรกิจหรือออกสู่ตลาด และผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางและปลาย
ทางการลงทุน สตาร์ทอพัในอาเซียน 

4. การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงาน 
การลงทุนในภมูิภาค และการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม รวมทัง้สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและระบบตลาดของประเทศให้แข็งแกร่ง และเข้าถึงได้ตัง้แต่
ระดบัชมุชนไปจนถึงระดบัประเทศ การจดัตัง้ศนูย์นวตักรรมในระดบัภมูิภาคจะช่วยกระจาย
โอกาสและความมัง่คัง่ที่เคย กระจกุตวัในกรุงเทพฯ ไปสู่จงัหวดัอื่นๆ เช่น ศนูย์นวตักรรมด้าน
เกษตรและอาหาร ศนูย์นวตักรรม  ด้านสงัคมสงูอาย ุศนูย์นวตักรรมด้านเมืองอจัฉริยะ ศนูย์
นวตักรรมด้านพลงังานอจัฉริยะ และ ศนูย์นวตักรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และท า ให้แต่ละ
จงัหวดัมีความเข้มแข็งสงู ด้วยยทุธศาสตร์  จงัหวดั 4.0 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
และลดโอกาสการสญูเสียจากการใช้ ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปิดกัน้โอกาส
การแทรกแซงทางการเมืองหรือการใช้ อ า นาจประชานิยมของนกัการเมือง  

5. การบรูณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก  ได้แก่ การมองหาจดุยืน
ของประเทศไทยบนเวทีระดบัโลก ซึ่งความท้าทายในวนันีค้ือ สมรภมูิทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง
จากประเทศเดียว ระบบตลาดเดียว (One Country, One Market) มาเป็นระบบ การตลาดท่ี
เหม ือนกนัทั ว่ โลก (One World, One Market) ตามกระแสโลกาภ ิว ตัน ์ จ ึง เป็นไปได้ว ่า 
ยทุธศาสตร์การค้าการลงทนุแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีดิจิทลั  
เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึน้เร่ือยๆ 

สรุปได้ว่า บริบทประเทศไทย 4.0 หมายถึง แนวคิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม โดยมีฐานคิดหลกั คือ เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า 
“โภคภณัฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวตักรรม” เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม 
ไปสู่การขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ 
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การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศ 
การบริหารงานวิจยัของประเทศพบปัญหาหลกัในระบบการบริหารงานวิจยัของ

ประเทศ ดงันี ้
1.  หน่วยงานสนบัสนนุการวิจยัโดยเฉพาะแหล่งทนุต่าง ๆ ขาดเป้าหมายและทิศทางท่ี

ชดัเจน มีการท างานซ า้ซ้อน บทบาทและภารกิจของหน่วยงานมีความสบัสน บางหน่วยงานมี
หลายบทบาท เป็นทัง้หน่วยให้ทนุ และท าวิจยัเอง เกิดผลประโยชน์ขดัแย้ง มีช่องว่างการผลกัดนั
งานวิจยัโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
อาทิ  

หน่วยงานท่ีรัฐจัดตัง้ขึน้เพื่อพฒันางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ขาดศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิภารกิจให้ลลุว่ง กลบัไปท าภารกิจของมหาวิทยาลยั เช่น งานวิจยัพืน้ฐาน เน้นผลงานตีพิมพ์
มากกว่าการพฒันาเทคโนโลยี ท าให้ผลงานท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อยกว่าท่ีควรจะ
เป็น และท าหน้าท่ีเป็นผู้จดัสรรทนุเอง ซึง่เกิดการขดักนัของผลประโยชน์อยา่งชดัเจน  

หน่วยงานรัฐท่ีได้รับการจัดสรรงบวิจัยบางหน่วยงาน ขาดศกัยภาพในการท าวิจัย 
เน่ืองจากไม่ได้มีภารกิจวิจยัอย่างแท้จริง ทาให้ไม่มีแผนพฒันาก าลงัคนในด้านนีม้ารองรับจึงต้อง
จดัสรรงบตอ่ไปยงัหน่วยงานวิจยัและมหาวิทยาลยั  

 มหาวิทยาลยัถกูคาดหวงัให้ท าทกุสิ่งทกุอย่างเกินบทบาทของตวัเอง เช่น จะต้องนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทัง้ ๆ ท่ีเป็นบทบาทของหน่วยพัฒนาเทคโนโลยี และ
เอกชน  

2. นโยบายกบัการปฏิบตัิสวนทางกนั การเมืองแทรกแซง และมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
เช่น กรณีองค์ประกอบของกรรมการตดัสินทนุหรือกรรมการบริหารหน่วยงานจดัสรรทุนมีผู้ ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ด้วย เป็นต้น  

3. ปัญหาด้านจริยธรรม เช่น การขโมยความคิดของผู้ขอทนุแล้วเอาไปท าวิจยัเอง เป็น
ต้น  

4. หน่วยงานวิจยัยงัขาดความเชื่อมโยงกบัตลาด ขาดการศึกษาวิเคราะห์ตลาด 
แนวโน้มเทคโนโลยี ขาดการวิเคราะห์ในข้อมลูสิทธิบตัร ท าให้การวิจยัท่ีออกมาไม่สามารถขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ ไม่สามารถตอบโจทย์การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้  

5. ขาดการกระจายความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม สู่ภมูิภาค 
เกือบทุกอย่างกระจุกตวัอยู่ส่วนกลาง 
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ปัจจุบนัประเทศไทยมีหน่วยนโยบายวิจยัของประเทศ ดงันี ้
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ต้องเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การวิจยัที่ครอบคลมุทุกมิติ (ลกัษณะเดียวกบั สวทน. แต่เน้นนโยบายวิจยัภาครัฐ
เป็นหลกั โยงกบัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยจดัสรรทุนวิจยั) ไม่เป็นหน่วยงานให้ทนุ
วิจยั ปรับขนาดให้กระชบั 

ส าหรับส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (สวทน.) มีบทบาทที่ชดัเจนอยู่แล้วคือ ก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนัน าไปสู่การสร้างนวตักรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ โดยเน้นนโยบายการวิจยัของภาคเอกชน ขบัเคลื่อนให้เกิดงานวิจยั และ
นวตักรรมในภาคเอกชนเพื่อให้เป็นเอกภาพในการก าหนดนโยบายวิจยั พฒันา  และนวตักรรม
ของประเทศ เสนอให้มีการยบุรวมให้ สวทน. อยู่ภายใต้ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) ขึน้ตรงกบันายกรัฐมนตรีไม่สงักดักระทรวง แต่มีรูปแบบการบริหารที่คล่องตวัแบบ
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

การวิจยัเชิงพืน้ฐานและประยกุต์ (Basic & Applied Research) มีการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานที่ให้ทนุวิจยัของประเทศให้มีบทบาทภารกิจที่ชดัเจน เพื่อให้สามารถขบัเคลื่อนการ
วิจยัและพฒันาของประเทศเป็นไปอย่างมีทิศทาง ประกอบไปด้วย  

หน่วยให้ทนุท่ีเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ประกอบไปด้วย
หน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง (SCI) หน่วยให้ทนุ
ด้านเกษตร (AGRI) และหน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ (HEALTH)  

หน่วยให้ทุนท่ีเน้นการพฒันาชมุชนและสงัคมเชิงพืน้ที่ โดยมีเปา้หมายเพือ้สร้างสงัคม
ฐานความรู้ มีหน่วยให้ทุนด้านการพฒันาชุมชนและสงัคมเชิงพืน้ท่ี (SOC)  

โดยก าหนดให้งบประมาณวิจยัของรัฐ เฉพาะการวิจยัเชิงพืน้ฐานและประยกุต์ ทัง้หมด
ผ่าน 4 หน่วยงานนีใ้นลกัษณะกองทนุ งบประมาณที่จดัสรรให้หน่วยให้ทนุทัง้  4 นี ้ควรเป็น 
Package ครัง้ละ 5 ปี และมีการประเมินผลทุกปี ให้ทัง้ 4 หน่วยงานเป็นองค์กรอิสระขึน้อยู่กบั
นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ปราศจากอิทธิพลของการเมืองหรือภารกิจของกระทรวง มีความเป็นอิสระ
ในการจดัการ และสามารถท างานที ่หน่วยงานต้องการขบัเคลื ่อนได้ เต ็มที ่ การจดัสรร
งบประมาณให้พิจารณาแผนท่ีสอดคล้องกบันโยบายท่ี วช. และ สวทน. จดัท า ให้มีงบประมาณ
ที่เพียงพอโดยไม่ต้องมีการสมทบจากผู้ว ิจยั และสามารถให้ทนุในระยะยาวได้ ไม่ผกูกบั
งบประมาณรายปี สามารถจดัสรรครุภณัฑ์ชัน้สงูที่จ าเป็นต่อการวิจยัที่มีคณุภาพ ผู้บริหาร
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หน่วยงานเหล่านีต้้องเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงในการบริหารงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยไม่จ ากดัอายหุรือวาระการท างาน ส่วนกรรมการของทุกหน่วยงานจะต้องไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน เช่น ไม่เป็นผู้ รับทุนหรือผู้บริหารหน่วยงานท่ีรับทุน เป็นต้น  

ส าหรับการพฒันางานวิจยัต ่อยอดเพื ่อใช้ประโยชน์ (Development, Prototype, 
Launch) แบ่งเป็น 2 มิติด้วยกนั คือ  

มิติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ให้ปรับบทบาทและตวัชีว้ดั 
ของ สวทช ทัง้  4 ศนูย์ (NECTEC, BIOTEC, MTEC, NANOTEC) วช. และหน่วยงานอื่นที่มี
ภารกิจสอดคล้อง เพื่อรองรับงานส่วนนี ้เน้นการพฒันาเทคโนโลยี การสร้างต้นแบบ เพื่อส่งต่อ
ให้ภาคเอกชนน าไปผลิตหรือด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยรัฐลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานและบคุลากร 
ส่วนงบประมาณการวิจยัให้ขอจากภาคเอกชนเป็นหลกัเนื่องจากเป็นภารกิจพฒันาเทคโนโลยี
เพื่อภาคเอกชน และให้มีศนูย์วิจยัและพฒันาเฉพาะทางในทุกภมูิภาคที่สอดคล้องกบัประเด็น
ของภมูิภาคและด าเนินการร่วมกบัอทุยานวิทยาศาสตร์ภมูิภาค (ไม่ใช่ลกัษณะศนูย์ความเป็น
เลิศของ สกอ. ในปัจจุบนั)  

ในการขยายผลเชิงพาณิชย์ (Product Launch) จะเน้นการพฒันานวตักรรมท่ีต่อยอด
ของภาคเอกชนเป็นหลกั มีองค์กรที่รองรับอยู่แล้วคืออทุยานวิทยาศาสตร์ในแต่ละภมูิภาค หรือ  
Innovation Center ของบางสถาบนัซึ่งจะต้องทางานร่วมกบัมหาวิทยาลยัและศนูย์วิจยัแห่งชาติ
เพื่อพฒันาให้เอกชนสามารถสร้างนวตักรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้เอง  

ในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ ไม่ควรมีงบวิจยัพืน้ฐาน ให้มีเฉพาะงบพฒันาที่สอดคล้อง
กบัภารกิจของหน่วยงานเท่านัน้  

มิติการพฒันาชุมชนและสงัคมเชิงพืน้ท่ี ก าหนดให้มีโครงสร้างระบบวิจยัในการพฒันา
ชุมชนและสงัคม โดยเน้นการวิจยัที่ตอบสนองพืน้ที่ซึ ่งมีหน่วยงานสนบัสนนุทุนวิจยัที่เฉพาะ 
(SOC) ท่ีได้กล่าวมาแล้ว  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จะต้องสนบัสนนุทุนวิจยัในการพฒันาชุมชนที่อยู่
ในความรับผิดชอบ ท างานร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและประชาชน โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้งบประมาณอย่างน้อยร้อยละ  5 ในการพฒันาท้องถิ่นด้วยการ
วิจยั เพื่อสร้างสงัคมท่ีใช้ปัญญาในการด ารงชีพและสร้างรายได้ 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐในภมูิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีตวัชีว้ดั
ผลงานในการท างานร่วมกบัสถาบนัการศกึษา และหน่วยวิจยัในพืน้ท่ี ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน  
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ส าหรับการปฎิรูปมหาวิทยาลยันัน้ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีนกัวิจยักว่าร้อยละ 80 ของ
ประเทศ และหลายมหาวิทยาลยัมีศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมต่อยอดจากงานวิจยัพืน้ฐาน
หรือประยกุต์ จึงเป็นการสมควรที่จะสนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัมีบทบาทที่เข้มแข็งในด้านนี ้
ท างานร่วมกนัเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบสร้างนวตักรรมของประเทศ  

ในการขบัเคลื่อน Thailand 4.0 จ าเป็นต้องพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยั 
4.0 ด้วย การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์การบริหาร และพฒันาบคุลากรในองค์กรให้มีความ
ทนัสมยั การบริหารจ าเป็นต้องคล่องตวั ยืดหยุ่น และเน้นธรรมาภิบาล มองประโยชน์ส่วนรวม
โดยเฉพาะเป้าหมายของชาติ เปิดใจ และท างานเป็นเครือข่ายร่วมกบัองค์กรภายนอกมากขึน้  

ข้อเสนอรูปแบบการด าเนินการของมหาวิทยาลยั 4.0 มีดงัต่อไปนี ้
1. ใช้มหาวิทยาลยัเป็นฐานการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ในเบือ้งต้นจะเร่ิมจาก

มหาวิทยาลยัในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  27 แห่ง และสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ในทุกภมูิภาครวมทัง้อาชีวศึกษา  

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีหลายระดบั จึงจ าเป็นต้องแบ่งประเภทของมหาวิทยาลยั
ตามความเข้มแข็งและความถนดั มีความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนัแตเ่สริมการท างานซึ่งกนัและกนั 
มีตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมแตกตา่งกนัดงันี ้ 

- มหาวิทยาลยัวิจยั เป็นแกนน าของเครือข่าย เน้นการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่ๆ 
ท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศ การสร้างนวตักรรมขัน้สงู สร้างก าลงัคน ตอบสนองวาระของชาต ิ 

- มหาวิทยาลยัเฉพาะทางเน้นการวิจยัและนวตักรรม รวมทัง้สร้างก าลงัคนเฉพาะทาง
ท่ีเช่ียวชาญ  

- มหาวิทยาลัยเชิงพืน้ท่ี เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือพืน้ท่ีให้มี
ศกัยภาพสงูขึน้ ผลกัดนัการพฒันากลุม่จงัหวดั รวมถึงการพฒันาจงัหวดั 4.0 

ทัง้นีม้หาวิทยาลัยทัง้ 3 กลุ่มในพืน้ท่ีเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน จะร่วมท างานเป็น
เครือข่าย โดยเน้นการวิจยัเชิงยทุธศาสตร์ตามวาระประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างคน หาก
มีงานวิจยัรองรับอยูแ่ล้วสามารถตอ่ยอดได้เลย โดยไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการซ า้อีก  

2. ร่วมกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศที่มีชื ่อเสียงในแต่ละประเด็นการวิจยั เพื ่อให้
สามารถพฒันาเทคโนโลยีขัน้สงูของประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบนัวิวฒันาการของศาสตร์ต่าง ๆ 
มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด การท างานเชิงเดี่ยวจะท าให้ไม่สามารถตามโลกได้ทนั จึง
จ าเป็นต้องร่วมท างานกบัผู้ ท่ีมีองค์ความรู้ท่ีประเทศยงัขาดในลกัษณะเสริมสร้างศกัยภาพ  
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3. ท างานร่วมกบัเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจยัแห่งชาติ (คอบช.) และหน่วยงานวิจยั  
อื่น ๆ โดย คอบช.เป็นผู้ก าหนดประเด็นวิจยัตามนโยบายของคณะกรรมการวิจยัและนวตักรรม
ของประเทศ และควรบรรจกุารวิจยัเชิงบูรณาการเป็นเป้าหมายการวิจยัที่สนบัสนุนกา รวิจยั
ตัง้แต่ การวิจยัขัน้พืน้ฐาน ประยกุต์ การพฒันาเทคโนโลยี การสาธิต จนกระทัง่การพฒันา
ต้นแบบ อนัน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

4.  ด ึงภาคเอกชนในพื น้ ที ่มาลงท ุน โดยใช้กลไกที ่ม ีอยู ่แล้วมาสนบัสน ุน เช ่น  
Supercluster, Cluster, เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  Food Innopolis, อทุยานวิทยาศาสตร์
ภมูิภาค มาตรการหกัลดหย่อนภาษี 300% ร่วมกบัสานพลงัประชารัฐให้เสริมการทางานร่วมกนั 
ให้เกิด Innovation Hubs สอดรับตามวาระประเทศและตามความต้องการของแต่ละภมูิภาค  

5. พฒันาความเช่ียวชาญของแต่ละ Innovation Hub ให้สอดคล้องกบัการพฒันาพืน้ท่ี  
มุ่งยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ี จากการวิจยัสู่การใช้ประโยชน์  

6. ดึงสถาบนัการเงิน และการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มาแปลงนวตักรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
ท างานร่วมกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ  IDE Center ทัง้ในส่วนการเป็น 
Techno Lab และ Idea Lab ในภมูิภาค กล่าวคือ เป็นศนูย์ข้อมลูเพื่อการสืบค้นสิทธิบตัร และ
แนวโน้มเทคโนโลยีทัว่โลก การให้ค าปรึกษาแนะน าเร่ืองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่
นกัวิจยัและผู้ประกอบการในพืน้ท่ี และการให้คาแนะน าเป็นพี่เลีย้ง เพื่อต่อยอดความคิดให้เป็น
นวตักรรมท่ีสามารถออกสู่ตลาดได้ 

7. ให้รัฐสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็น เช่น อปุกรณ์ เคร่ืองมือวิจยัที่มีคณุภาพ 
รวมทัง้ผ่อนคลายมาตรการท่ีจ าเป็นและออกกฏหมายสนบัสนุนการพฒันานวตักรรม  

ส าหรับการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรขบัเคลื่อนงานวิจัยพืน้ฐานและประยุกต์ ทัง้ใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยในประเทศ 
สถาบนัการเงิน สถาบนัวิจยัและมหาวิทยาลยัชัน้นาในตา่งประเทศ และหน่วยงานรัฐ (สถาบนัการ
จดัการความรู้เพื่อสงัคม. 2560: ออนไลน์) มีกลไกขบัเคลื่อนข้อเสนอเชิงด าเนินงาน ดงันี ้

1. ในส่วนของมหาวิทยาลัย จะมีมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นแกนน า มีมหาวิทยาลยัท่ี
เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ เข้าร่วมในการสร้างองค์ความรู้ และมีมหาวิทยาลยัเชิงพืน้ท่ีร่วมท างาน
วิจยัตอบสนองพืน้ท่ี โดยเน้นความเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยี  TRL 1-3 พร้อมๆไปกับการ
สร้างก าลงัคนรองรับ  

2. เครือข่ายพนัธมิตรจะร่วมกนัดาเนินการจดัตัง้ Innovation Hubs ในแต่ละภมูิภาค
ตาม 5 วาระการวิจัยเชิงบูรณการ  Innovation Hub แต่ละแห่งจะเน้นการต่อยอดงานวิจัยใน
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ลักษณะ Translational Research สู่การใช้ประโยชน์ ใช้โครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่แล้ว เช่น อุทยาน
วิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานท่ีมีลกัษณะเดียวกนั มีการท างานกบัภาคเอกชนอยา่งเข้มแข็ง โดยเน้น
ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 4 เป็นต้น จนสามารถส่งต่อภาคเอกชนผลิตในเชิงพาณิชย์
ได้ ตอ่เช่ือมจากข้อ 1 ข้างต้น  

3. มหาวิทยาลยั อาชีวศึกษา และเอกชนร่วมก าหนดแผนสร้างก าลงัคนตามยุทธ
ศาตร์การพฒันา National Brain Power ให้เกิดนักวิจยัสาหรับภาคเอกชน และแรงงานทกัษะสงู 
แบบมีเปา้หมายสอดคล้องกบัทิศทางของประเทศ  

ในด้านข้อเสนอเชิงงบประมาณ สามารถน าเสนอได้ดงันี ้(สถาบนัการจดัการความรู้
เพื่อสงัคม. ออนไลน์) 

1. รัฐบาลสนับสนุนเคร่ืองมือวิจัย ผู้ เ ช่ียวชาญต่างประเทศ ทุนบัณฑิตศึกษา
นานาชาต ิทนุ Postdoc ทนุสนบัสนนุความร่วมมือกบัตา่งประเทศ ในการพฒันากลุม่มหาวิทยาลยั
ลักษณะ Program Base ก าหนดตัวชีว้ัดท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มให้สามารถทางานใด้ตาม
แผนงาน (อาทิ World Ranks ส าหรับมหาวิทยาลยัวิจัย/Regional Ranks ส าหรับมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง/งานวิจยัท่ีใช้ประโยชน์ชุมชนส าหรับมหาวิทยาลยัเพื่อชุมชน) โดยจดัสรรงบประมาณ
ภาครัฐ ปีละ 20,000 ล้าน จ านวน 5 ปี   

2. สนบัสนนุให้เกิด Innovation Hubs ในแตล่ะภมูิภาคตาม 5 วาระการวิจยัเชิงบรูณ
การ โดยการร่วมทนุระหว่างรัฐและเอกชนท่ีจะได้รับประโยชน์ ให้มีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเอือ้ต่อการ
พฒันานวตักรรม สนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ศูนย์ข้อมูลสิทธิบตัรและแนวโน้มเทคโนโลยี 
โรงงานต้นแบบและเคร่ืองมือ บุคลากร และการบริหาร และผ่อนคลายมาตรการท่ีจาเป็นรวมทัง้
กฏหมาย โดยใช้งบประมาณภาครัฐปีละ 30,000 ล้าน จ านวน 5 ปี และงบประมาณเอกชน ปีละ 
60,000 ล้าน จ านวน 5 ปี มีการประเมินผลงานท่ีชดัเจนและเข้มข้น  

3. จดัให้มีกองทนุวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรม Translational Research Fund ต่อยอด
งานวิจยัไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยรัฐร่วมลงทนุกบัเอกชนในรูปแบบ PPP   

4. จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวิจยัท่ีมุ่งเป้าให้หน่วยจดัสรรทุนวิจยั (Granting 
Agencies) และเป็นโปรแกรมระยะยาว 5 ปี ก าหนดตามทิศทาง 5 เร่ืองท่ีเป็นวาระการวิจัยเชิง
บรูณการ 

ในด้านข้อเสนอเชิงมาตรการสนบัสนุน สามารถน าเสนอได้ดงันี  ้(สถาบนัการจดัการ
ความรู้เพื่อสงัคม.  2560: ออนไลน์) 
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1. ปฏิรูปกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองมาตรฐานหรือคณุภาพผลิตภณัฑ์ เช่น 
อย. และ สมอ. ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

2. ผ่อนปรนระเบียบในร่าง พระราชบญัญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีความคล่องตวัในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 

3. การแก้กฏหมายท่ีเก่ียวข้องให้เอือ้ต่อการสร้างนวตักรรมในประเทศ เช่น พ.ร.บ. 
สง่เสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยัและนวตักรรม (Bayh-Dole Act)  

4. การปฏิรูปกระบวนการด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิทางปัญญา การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  

5. การยกเว้นภาษีน าเข้าวัสดุและอุปกรณ์การวิจัย การเร่งกระบวนการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีขึน้ทะเบียนนวตักรรมไทย  สร้างเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรต าแหน่ง
นกัวิจยั  

สรุปได้ว่า ปัญหาหลกัในระบบการบริหารงานวิจยัของประเทศคือ ขาดขาดเปา้หมาย
และทิศทางที่ชดัเจน ต่อเนื่อง นโยบายกบัการปฏิบตัิสวนทางกนัมีการเมืองแทรกแซง และมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ขาดจรรยาบรรณนกัวิจยั ขาดความเชื่อมโยงกบัตลาดหรือความต้องการ
น าไปใช้ประโยชน์ ขาดการกระจายความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบนัประเทศไทยได้มี
ความพยายามในการปรับโครงสร้างการบริหารงานวิจยัให้มีบทบาทหน้าที่ที่ชดัเจนขึน้ ได้แก่ 
หน่วยงานที่ให้ทุนอดุหนุนวิจยั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขยายผลเชิงพานิชย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมหาวิทยาลยัเป็นองค์กรหลกัในการขบัเคลื่อนด้านการวิจยั เพื่อ
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมและขยายการสร้างเครือข่ายกบัทกุภาคส่วนเพื่อสนบัสนนุให้เกิด
ผลิตภาพทางการวิจยัได้อย่างเต็มศกัยภาพในการขบัเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0  
 
แนวคดิเก่ียวกับยุทธศาสตร์ 

ความหมายของยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ค า “ยทุธศาสตร์” (Strategy) ใช้เป็นครัง้แรกในวงการทหาร และการท าสงครามท่ี

เก่ียวข้องกบัการรบ หมายถึง วิชาว่าด้วยการพฒันา และการใช้อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
จิตวิทยา และก าลงัรบทางทหารตามความจ าเป็นทัง้ในยามสงบ และยามสงคราม ต่อมาได้มี
การน าค าว่ายทุธศาสตร์มาใช้ทางด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวางมากขึน้ โดยเฉพาะทางด้านการ
บริหารองค์กร  
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เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2546: 2-3) ให้ความหมายของยทุธศาสตร์ไว้ 2 ลกัษณะ 
คือ ยทุธศาสตร์ หมายถึง วิชาการหรือแผนการที่คิดขึน้อย่างรอบคอบ มีลกัษณะเป็นขัน้ตอนมี
ความยืดหยุ่น พลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ จนสามารถบรรลเุปา้หมายที่ต้องการ และยงั
หมายถึง วิธีพลิกแพลงโดยอาศยัความรู้ความช านาญเพื่อได้ได้เปรียบคู่แข่งขนัหรือเพื่อประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ด ารงค์ วฒันา (2559: 38) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ คือแผนการปฏิบตัิท่ีพยายามรวบรวม
ความพยายามทัง้หลายเพื่อให้บรรลเุป้าหมายรวม ซึ่งเป็นกระบวนการตดัสินใจที่ซบัซ้อนและ
เช่ือมโยงเปา้ประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย เข้ากบัวิถีหรือหนทางและวิธีการหรือเคร่ืองมือในอนัท่ีจะ
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์นัน้ โดยอาศยัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องแล้วแยกเป็นการ
วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภยัคกุคามในกรอบระยะเวลาท่ีต้องการ เพื่อประกอบการ
วางแผนใช้ทรัพยากรท่ีประหยดัและบรรลเุป้าหมายสงูสดุ 

จิณณวตัร ปะโคทงั (2558: 1) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง วิธีการพฒันาหรือแนว
ด าเนินการหรือกลวิธีต่าง ๆ ที่ผู้บริหารก าหนดขึน้อย่างเป็นระบบส าหรับเป็นทิศทางให้การ
ด าเนินงานบรรลตุามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

ช านาญ เหล่ารักผล (2553 : 92) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วางกรอบทิศทางและแนวทางด าเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ปัญหา และพฒันางานภายในองค์กร โดยมีการวางยุทธวิธีขององค์กรจาก
หลกัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร  

บุญเกียรติ ชีวะตระกูล (ออนไลน์)  กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ เป็นการมุ่งเน้น หรือให้
ความส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซึ่งอาจเป็นเร่ืองเดียวหรือหลายเร่ือง เพื่อให้บรรลภุารกิจท่ีองค์กร
ตัง้ไว้ 

บุญส่ง หาญพานิช (2546: 15) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง แนวทาง กลวิธี หรือ
เทคนิคในการปฏิบตั ิหรือด าเนินการเพื ่อให้บรรลผุลตามเปา้หมายที่ก าหนด ซึ ่งการน า
ยทุธศาสตร์ลงสู่การปฏิบตัินัน้ต้องสอดคล้องกบัโครงสร้างและวฒันธรรมของสถาบนั  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (ราชบณัฑิตยสถาน.2546: 73)  
ให้ความหมายของค าว่า ยทุธศาสตร์ไว้ 3 ลกัษณะ คือ 1) ยทุธศาสตร์ หมายถึง การรบที่มีเล่ห์
เหลี่ยมวิธีการที่ต้องใช้กลอบุายต่าง ๆ  2) ยทุธศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยพฒันาการใช้
อ านาจการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยาและก าลงัรบทางการทหารและความจ าเป็นทัง้ในยามสงบ 
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และ 3) ยทุธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่มีความส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยาและก าลงั
ทหารทัง้ในยามสงบและยามสงคราม  

ไพบูลย์ โพธิ์สวุรรณ (2555: 11) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของการ
ก าหนดเปา้หมายและทิศทางในการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล การน าเอาแนวคิดเชิง
ยทุธศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานจึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อมุ่งสู่การบรรลจุดุมุ่งหมาย
ภายในสภาวการณ์หรือข้อจ ากดัในปัจจุบนัตลอดทัง้แนวโน้มในอนาคตท่ีมีก าหนดเป้าหมายและ
ทิศทางการด าเนินงานอย่างชดัเจน 

ไพรัช บวรสมพงษ์ สมศรี ศิริขวญัชยั และ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ (2555 ก: ออนไลน์) 
กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ เร่ิมจากแนวความคิดที่จะใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีขอบเขตการท างานในระยะยาว แตกต่างจากการ
วางแผนในการแข่งขนักีฬาเพียงครัง้เดียวสนามเดียว หรือเกมเดียว ดงันัน้ ยทุธศาสตร์จึง
หมายถึง วิธีการ (Means) ท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ (End)  

สมชาย ห ิร ัญกิตต ิ (2542: 24) กล ่าวว ่า  ยทุธศาสตร์ เป็นว ิธีการที ่ก าหนดไปสู่
ความส าเร็จ ประกอบไปด้วย เป้าหมายและจุดประสงค์ทัว่ทัง้องค์กร  

สมพร แสงชยั (2548: 160) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง รูปแบบของจดุประสงค์ 
นโยบาย แผนงาน การด าเนินงาน การตดัสินใจ และการจดัทรัพยากร เพื่อก าหนดว่าองค์กรนัน้
คือองค์กรอะไร ท าอะไร และท าไปเพื่ออะไร ซึ่งต้องมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นที่ยอมรับ
ทางการเมือง สอดคล้องกบัปรัชญาและค่านิยมขององค์กร และถกูต้องตามจริยธรรม ศีลธรรม 
และกฎหมาย สามารถแยกได้ 3 ระดบั คือ ยทุธศาสตร์ (Policy or grand strategy), กลยทุธ์ 
(Strategy) และยทุธวิธี (Tactic) ซึ ่งยทุธศาสตร์มีแนวทางปฏิบตั ิที ่เป็นนามธรรมมากกว่า 
ในขณะท่ีกลยทุธ์จะลดความเป็นนามธรรมลงและมีความเป็นรูปธรรมเพิ่มขึน้ และเมื่อลงมาเป็น
ยทุธวิธีและกลวิธีจะเน้นท่ีวิธีการท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ 

อทุยั บุญประเสริฐ (2545: 42) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์เป็นวิธีการหรือเทคนิคในการ
ปฏิบตัิงานอนัแยบคายที่ได้ผ่านการคดัเลือกอย่างเหมาะสม ผ่านการคิด และไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบและมีประสิทธิภาพสงู เพื ่อให้การด าเนินงานไปสู่จ ุดหมายที่ต้องการและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo S.C. and Peter J.P, 1991 a: 5) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ 
หมายถึงวิธีการด าเนินงาน หรือแนวทางปฏิบตัิในการใช้ทรัพยากรขององค์กร และมาตรการของ
องค์กร เพื่อสร้างโอกาส และป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ขององค์กร อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
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วตัถปุระสงค์ขององค์กร โดยแผนการปฎิบตัิการนัน้จะต้องมีความเชื่อมโยงกบั วิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายขององค์กร เพื ่อใช้ในการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ 

ว ีเลนและฮงั เกอร์ (Wheelen and Hunger, 1998 a: 132) กล ่าวว ่า  ยทุธศาสตร์ 
หมายถึง แผนที่ก าหนดขึน้เพื ่อท าให้บรรลถุึงภารกิจและวตัถปุระสงค์ และนโยบายในการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 

ฮิลล์ และคนอื่น ๆ (Hill Charls W. and others, 1998: 42) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์เป็น
แบบแผนของการตดัสินใจและปฏิบตัิการบางอย่างที่ผู้บริหารใช้เพื่อให้บรรลเุปา้หมายของ
องค์การ  

สรุปได้ว่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง วิธีการการพฒันาปรับปรุงการบริหารองค์กร  โดยใช้
แผนการด าเนินงานระยะยาวที่ผ่านกระบวนการคิด ไตร่ตรองอย่างรอบคอบบนฐานของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบั
บริบทขององค์กร และเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ท่ีก าหนด  

 
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์มีองค์ประกอบพืน้ฐาน 5 ประการ ดงันี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 

2561: ออนไลน์) 
1. การก าหนดทิศทาง (Direction Setting) 

ในการก าหนดทิศทางขององค์ประกอบจะประกอบไปด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) และการก าหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการด าเนินงานท่ีชดัเจน จะช่วยให้องค์กร
สามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว ภารกิจในกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์นัน้ 
องค์กรจะต้องระบภุารกิจและเปา้หมายหลกัท่ีส าคญัขององค์กร ซึง่ภารกิจนีห้มายถึง ประกาศหรือ
ข้อความท่ีองค์กรพยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจบุนั และก าลงัจะท าอะไรในอนาคต และจะ
ก้าวไปสูก่ารเป็นองค์การแบบใดทัง้นีเ้พื่อบรรลสุูค่วามเป็นเลศิ  

2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  
ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรนัน้จะประกอบด้วยการประเมิน

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อให้ทราบถึง จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ
อปุสรรค โดยทัว่ไปเรียกวา่การวิเคราะหแบบสวอ็ท (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมนิ
สถานการณ์ ซึ่งช่วยให้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
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อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจัยเหล่านีต้่อการ
ท างานขององค์การ 

3. การก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategy Formlation) 
การก าหนดยุทธศาสตร์เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและ

อปุสรรค  ท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์จดุแข็งจดุอ่อนท่ีได้จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยองค์กรจะต้องก าหนดและเลือกยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ี
เหมาะสมกับองค์กรท่ีสุดผู้ บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะไปถึง
เปา้หมายท่ีได้ก าหนดไว้ได้โดยใช้ความได้เปรียบในการแขง่ขนัขององค์กรก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ 

4. การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบตัิ (Strategy Implementation) 
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ คือ กระบวนการท่ีผู้ บริหารแปลงยุทธศาสตร์และ

นโยบาย ไปสูแ่ผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านตา่ง ๆ เช่น ด้านงบประมาณหรือวิธีการ
ด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนีอ้าจจะเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม 
โครงสร้าง  หรือระบบการบริหาร  เพื่อให้สามารถด าเนินการตามยทุธศาสตร์ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

5. การประเมินและการควบคมุ (Evaluation and Control)  
การประเมินผลและการควบคุมยุทธศาสตร์ เป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการ

ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลยทุธศาสตร์ท่ีน าไปปฏิบตัิ  ทัง้นีใ้นการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบตัินัน้
มกัจะเกิดข้อผิดพลาดท่ีต้องการการปรับปรุง  เพื่อให้แน่ใจว่ายทุธศาสตร์นัน้จะก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีตรงตามแผนท่ีได้ตัง้ไว้ 

วันทนา เมืองจันทร์ (2542: 45) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ท่ีใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน ประกอบไปด้วย 1) องค์ประกอบภายนอกแผนยทุธศาสตร์ หมายถึง สภาวะแวดล้อม
ตา่ง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่องค์กร เช่น สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ระเบียบ กฎหมาย เสถียรภาพและ
ความมั่นคงของรัฐบาล คู่แข่ง ลูกค้าหรือผู้ ได้รับบริการ และ 2) องค์ประกอบภายใน หมายถึง  
สว่นตา่ง ๆ ของแผนยทุธศาสตร์ 

ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ (2553: 45) กลา่ววา่ ยทุธศาสตร์ในระดบัสถานศกึษามี
องค์ประกอบดังนีค้ือ 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าประสงค์ 4) ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
ยทุธศาสตร์หลกั และยทุธศาสตร์ย่อย 5) ตวัชีว้ดั ซึง่ประกอบด้วย ตวัชีว้ดัด้านผลผลิต และตวัชีว้ดั
ด้านผลลพัธ์ 

จิณณวัตร ปะโคทัง (2558: 4) กล่าวว่า องค์ประกอบของยุทธศาสตร์จ าแนกได้  
2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบภายนอก และองค์ประกอบภายใน ซึง่แต่ละองค์ประกอบจะแบง่
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ออกเป็นขัน้ตอนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัสถานศกึษานัน้ ๆ และมีโครงสร้างขององค์ประกอบ
ท่ีส าคญัคือ 1) วิสยัทศัน์ 2) พนัธกิจ 3) วตัถปุระสงค์  4) ยทุธศาสตร์ 

ประพนธ์ ผาสขุยืด (2549: 15) กลา่ววา่ ยทุธศาสตร์มีองค์ประกอบหลกั ๆ ดงันี ้
1. การก าหนดวิสยัทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Value) ของ

องค์กรโดยรวม วา่ต้องการให้องค์กรเป็นอยา่งไร อะไรคือพนัธกิจหลกั และอะไรท่ีถือวา่เป็นคา่นิยม
ขององค์กรท่ีต้องการ โดยทัง้สามสว่นนี ้จะต้องไมข่ดัแย้งกนั 

2. การระบุเป้าหมายซึง่อาจอยู่ในรูปของวตัถปุระสงค์ ทัง้นีเ้พื่อท่ีจะตอบค าถาม
ได้วา่ เราท าสิง่นีอ้ยูท่ าไม (Why) และอะไร (What) คือผลลพัธ์ท่ีเราต้องการ 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ 
เพราะเป็นการวางแนวทาง เสนอวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะท าให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ มีหลายวิธีในการด าเนินการ แตท่ี่นิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย คือ การวิเคราะห์
จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และปัญหา (SWOT Analysis)  

4. การพิจารณาปัจจัยหลกัท่ีจะผลกัดนัให้เราท างานส าเร็จ ซึ่งหนีไม่พ้นเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัแผนงาน และทรัพยากรท่ีจ าเป็น เช่น คน เคร่ืองมือ หรืองบประมาณ เป็นต้น 

5. การก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช้ส าหรับติดตามและประเมินงาน ได้แก่ การก าหนด
ตัวชีว้ัดหลักๆ เท่าท่ีจ าเป็นและจะต้องไม่มีมากเกินไป โดยตัวชีว้ัดท่ีก าหนดขึน้มานีจ้ะต้อง
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ตัง้แตต้่น 
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ภาพประกอบ 2  องค์ประกอบของยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา: ประพนธ์ ผาสกุยืด (2549: 15) 

 
พส ุเดชะรินทร์ (2551: 37-38) กลา่วว่า องค์ประกอบส าคญัในการจดัท ายทุธศาสตร์

ของสว่นราชการตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ คือ การก าหนดประเดน็
ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ และกลยทุธ์ ซึง่สอดคล้องกบักรอบแนวคิดของเกณฑ์คณุภาพการศกึษา
เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) โดยให้ความหมายขององค์ประกอบส าคญัดงักลา่วไว้ ดงันี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) คือ  ประเด็นหลัก ท่ีสถาบัน ต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

วสัิยทัศน์/พันธกจิ ค่านิยม 
What-ต้องการจะเป็นอะไร 
Why-ตัง้ขึน้มาท าไม 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 

Why-ท าไปท าไม 
What-อะไรคือผลท่ีต้องการ 

ตัวชีวั้ด 
สมรรถนะ (Performance) ด้าน

ตา่งๆ 

องค์ประกอบ
ท่ี 4 

องค์ประกอบ
ท่ี 5 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
How-กลยทุธ์/ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
Who-ผู้ รับผิดชอบ/กลุม่เปา้หมาย 
What-กิจกรรม/สิ่งท่ีต้องการ 

ปัจจัยความส าเร็จ 

Where-พืน้ท่ีเปา้หมาย/สถานท่ี 
When-แผน/ก าหนดการ/ระยะเวลา 
How much-คา่ใช้จ่าย 

องค์ประกอบ
ท่ี 1 

องค์ประกอบ
ท่ี 2 

องค์ประกอบ
ท่ี 3 
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เปา้ประสงค์ (Goals) คือ สภาพในอนาคตหรือระดบัผลการด าเนินงานท่ีสถาบนั
ต้องการจะบรรล ุเป็นข้อความท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีสถาบนัต้องการจะบรรลใุนแตล่ะประเด็นยทุธศาสตร์
ซึง่ประกอบด้วย ตวัชีว้ดั และเปา้หมายทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ 

ตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators) เป็นคา่ท่ีวดัผลการปฏิบตัิงาน เพื่อแสดง
ความก้าวหน้าของการบรรลผุลตามเปา้ประสงค์ โดยเทียบกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

เป้าหมาย (Targets) คือ ค่าตวัเลขท่ีแสดงถึงระดบัผลสมัฤทธ์ิของสิ่งท่ีคาดหวงั
ของแตล่ะตวัชีว้ดั 

กลยุทธ์ (Strategies) คือ แนวทาง หรือวิธีด าเนินการส าคัญๆ เพื่อให้บรรลุผล
ตามเปา้ประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.  ก: ออนไลน์) ระบุว่า 
องค์ประกอบของยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรต้องมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกนัเพื่อเป็นปัจจยัเกือ้หนนุซึง่กนัและกนั ประกอบไปด้วย  

1. วิสยัทัศน์ (Vision) คือ องค์กรเราปรารถนาจะเป็นอะไรหรือจะไปถึงไหนใน
อนาคต 

2. ค่านิยมร่วม (Shared Value) คือ พฤติกรรมหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีบุคลากรใน
องค์การกระท าหรือยึดถือร่วมกนัด้วยความสมคัรใจ เป็นสิ่งท่ีผกูบคุลากรในองค์กรไว้ด้วยกนัและ
เป็นแรงผลกัดนัให้องค์กรก้าวหน้าเพื่อมุง่สูว่ิสยัทศัน์ท่ีวางไว้ 

3. พนัธกิจ (Mision) คือสิ่งท่ีองค์กรท าและเป็นเหตผุลของการด ารงอยูข่ององค์กร 
ซึง่พนัธกิจเหลา่นีจ้ะเป็นสิง่ท่ีท าให้เราบรรลวุิสยัทศัน์ 

4. ยทุธศาสตร์ (Stategy) คือ นโยบายหรือแผนการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึง
ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร โดยคาดหวงัว่าหากยทุธศาสตร์ประสบความส าเร็จ องค์กรก็จะ
บรรลวุิสยัทศัน์ 

5. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Stategic Goal) คือ สิ่งท่ีองค์การ
ประสงค์จะเห็นหรือให้เกิดขึน้หลงัมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้  

6. กลยุทธ์ (Tactic) คือ แนวทางการด าเนินงานเพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์ โดย
คาดหวงัวา่หากกลยทุธ์ประสบความส าเร็จ ยทุธศาสตร์จะประสบความส าเร็จ 

7. ตวัชีว้ดั (Indicator) คือ เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้ทราบว่า
การด าเนินกลวิธี (โครงการ) กลยุทธ์ (แผนงาน) และยุทธศาสตร์ (แผน) ต่าง ๆ ไปได้ถึงในจุดใด 
บรรลวุตัถปุระสงค์ จดุมุง่หมาย และเปา้หมายมากน้อยเพียงใด 
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8. คา่เปา้หมาย (Target) คือ ผลในเชิงปริมาณ และ/หรือคณุภาพตามตวัชีว้ดั 
9. โครงการ (Project) คือ งานประเภทหนึ่ง ท่ี มีก าหนดระยะเวลาในการ

ด าเนินงานซึ่งถูกก าหนดขึน้ในองค์กรเพื่อแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยทุธ์ให้กลายเป็นวีการท่ีจ า
ไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างได้ผล  

วีเลนและฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger, 1998 b: 132) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของ
องค์ประกอบตามแบบจ าลองในการบริหารยทุธศาสตร์มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Enviroment Scanning) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก (External) ได้แก่  สภาพแวดล้อมทั่วไปทางสังคม (Societal Environment) 
สภาพแวดล้อมเฉพาะของงาน (Task Environment) และปัจจัยภายในองค์กร (Internal) ได้แก่ 
โครงสร้างองค์กร วฒันธรรมองค์กร และทรัพยากร หรือเรียกได้อีกอย่างว่า การวิเคราะห์จุดอ่อน 
จดุแข็ง โอกาส และภยัคกุคาม (SWOT Analysis) 

2. การจัดท ายุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นการพิจารณาก าหนด
ภารกิจ วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ท่ีต้องท าให้เสร็จสมบูรณ์ โดยก าหนดเง่ือนไขเวลาไว้ด้วย 
ยทุธศาสตร์เป็นแผนเพื่อท าให้บรรลถุึงภารกิจและวตัถปุระสงค์ และนโยบายในการด าเนินงานเพื่อ
เป็นแนวทางในการตดัสินใจ 

3. การน ายุทธศาสต ร์ ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation) เ ป็นการน า
ยทุธศาสตร์และนโยบายท่ีก าหนดมาจดัท าเป็นโครงการ การจดัท างบประมาณของโครงการและ
ก าหนดล าดบัขัน้ตอนในการท างาน 

4. การควบคมุและประเมิน (Evaluation and Control) เป็นกระบวนการในการ
ติดตามการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์และด าเนินการตรวจสอบควบคุมการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมถกูต้อง 

ดี ส ส์  และมิ ล เลอ ร์  (Dess Gregory G. and Alex Miller, 1993: 1) กล่ า วว่ า 
องค์ประกอบของยทุธศาสตร์ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ การ
ควบคมุเชิงกลยทุธ์ และภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ดงันี ้

1. การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ ประกอบไปด้วยกระบวนการยอ่ย 3 สว่น คือ  
1.1 เปา้หมาย เป็นการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นการน าไปสูก่ารก าหนด
กลยทุธ์ 

1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
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1.3 การก าหนดกลยทุธ์ เป็นวิธีการเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ระยะยาว  
มี 3 ระดบั คือ (1) กลยทุธ์ระดบัองค์กร เป็นกระบวนการก าหนดลกัษณะทัง้หมดและจดุมุง่หมาย
ขององค์กร ประกอบไปด้วย การลงทนุ การด าเนินการ การพฒันาปรับปรุงองค์การ  (2) กลยทุธ์
ระดบัธุรกิจ เป็นกลยทุธ์ท่ีพยายามหาวิธีการแข่งขนัในแตล่ะองค์กร (3) กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี เป็น
การสร้างข้อได้เปรียบส าหรับการแข่งขนั ซึง่เป็นสาเหตท่ีุท าให้องค์การประสบผลส าเร็จขึน้อยูก่บั
คณุคา่ โดยค านงึถึงคณุภาพ ประสทิธิภาพ  

2. การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ และการควบคมุเชิงกลยทุธ์ เป็นกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีก าหนดไว้ให้เป็นกลยุทธ์ท่ีเป็นจริง ประกอบไปด้วย (1) การประสมประสาน 
หมายถึง การท่ีบคุคลในองค์กรท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ  (2) โครงสร้างองค์กร หมายถึง 
การปฏิบตัิตามกลยทุธ์นัน้ต้องอาศยัช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ซึง่ความรับผิดชอบท่ี
ก าหนดไว้ได้มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ี โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างองค์กร 

3. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและการปรับปรุง
แผนการพฒันสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนในด้านการ
กระท า มีการจดัการ การประสมประสาน และการเปลี่ยนแปลง  

จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบของยทุธศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า ยทุธศาสตร์
ประกอบไปด้วย 1) วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีเป็นเป้าหมายหลกัอย่างชดัเจนโดยต้องสามารถตอบ
ได้ว่าก าหนดเพื่ออะไร ก าหนดท าไม อะไรคือผลลพัธ์ที่ต้องการเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกบั
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ 2) สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกที่องค์กรต้องทราบ  
3) ประเด็นยทุธศาสตร์ เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนฐานจากสภาพแวดล้อมที่ประเมิน  
4) เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์  5) กลยทุธ์/โครงการท่ีเป็นการก าหนดรายละเอียด
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์โดยต้องตอบได้ว ่าท า อย่างไร ใครคือ
ผู้ รับผิดชอบหรือใครคือกลุ่มเปา้หมายในการด าเนินงาน มีก าหนดการ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายท่ี
ชดัเจน ตลอดจนกิจกรรมและผลลพัธ์ที่ต้องการนัน้คืออะไร 6) ตวัชีว้ดัและเปา้หมาย เพื่อเป็น
กระบวนการติดตามประเมินการปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ และเป็น
การตรวจสอบการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันัน้ ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยั
ในงานวิจยัฉบบันี ้หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบนัอดุมศกึษาที่บอกถึงทิศทางหรือแนวทาง
ปฏิบตัิการบริหารงานวิจยั ซึ่งสถาบนัอดุมศกึษาก าหนดขึน้เพื่อชีน้ าการปฏิบตัิงานในอนาคตให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และจงัหวะเวลาท่ีสอดคล้องกนัเพื่อให้สามารถประสาน ติดตาม ก ากบั
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ดแูลสถาบนัอดุมศกึษาสู่พนัธกิจด้านการวิจยัตามเปา้หมายท่ีวางไว้ โดยยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัในวิจยันี ้ ประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์หลกั ประเด็นยทุธศาสตร์ กล
ยทุธ์ และเป้าประสงค์ย่อย 

การจัดการยุทธศาสตร์ 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (2554: ออนไลน์) ระบุว่าขัน้ตอนของ

การจดัการยทุธศาสตร์ท่ีปฏิบตัิตามหลกัสากลมีดงันี ้ 
1. การรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง เป็นการศกึษาข้อมลูต่าง ๆ อาทิ มาตรการ กลไก  

นโยบาย แผนงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง สถิติ/ข้อมลูเกี่ยวกบักลุ่มเปา้หมาย และผลการด าเนินงาน
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเพื่อประกอบการวางแผนยทุธศาสตร์  

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยพิจารณา “จุดแข็ง -จุดอ่อน” 
ภายในองค์การ และ “โอกาส-อปุสรรค” จากภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นปัจจยัเง่ือนไขที่มีอิทธิพล
ต่อการบรรลุ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์การทัง้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

3. การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และประเด็นยทุธศาสตร์ น าผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาใช้ในการก าหนดทิศทางขององค์การ โดยการทบทวน
วิสยัทศัน์พนัธกิจ  ขององค์การในปัจจ ุบนั รวมทัง้ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ที ่เหมาะสม
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมขององค์การ   

4. การก าหนดเป้าประสงค์ โดยน าประเด็นยทุธศาสตร์มาพิจารณาว่า หากสามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จตามประเด็นยทุธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว จะเกิดผลลพัธ์ (Outcome) อะไรบ้าง 
เช่น ใครเป็นผู้ ได้รับประโยชน์ และได้รับประโยชน์อยางไร 

5. ก าหนดตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมาย ก าหนดตวัชีว้ดัหรือสิ่งท่ีจะเป็นตวับ่งชีว้่าหน่วยงาน  
สามารถปฏิบตัิงานบรรลเุป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้หรือไม่ โดยในการก าหนดตวับ่งชีด้งักล่าวต้องใช้
ถ้อยค าที่ชดัเจน ทัง้ในแง่ของค าจ ากดัความและการระบขุอบเขต โดยตวัชีว้ดันีจ้ะถกูน าไปเป็น
หลกัในการก าหนดค่า เป้าหมายในล าดบัต่อไป 

6.  ก าหนดกลยทุธ์ โครงการและกิจกรรม ก าหนดกลยทุธ์เพื่อขบัเคลื่อนยทุธศาสตร  
โดยการพิจารณาปัจจยัแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors) เป็นส าคญั กล่าวคือ ต้อง
พิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลเุปา้ประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นัน้ มีปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อความส าเร็จ และ
เราจ าเป็นต้องท าอย่างไรจึงจะไปถึงจุดนัน้ได้พร้อมทัง้ก าหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กบักลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้ 
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ช านาญ เหล่ารักผล (2553 ก: 96-97) ระบุว่า การจดัการยทุธศาสตร์มีขัน้ตอน ดงันีค้ือ  
1. การก าหนดพนัธกิจ โดยการน าภารกิจหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบมาเป็นแนวทาง

ในการก าหนดพนัธกิจ 
2. การก าหนดวิสยัทัศน์ หรือสิ่งท่ีต้องการให้องค์กรเป็นภายในกรอบระยะเวลาใด

เวลาหนึง่ ควรกระท าหลงัจากท่ีได้ก าหนดพนัธกิจขององค์กรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
3. การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เป็นการก าหนดประเด็นหลกัท่ีต้องค านึงถึง ต้อง

พฒันา ต้องมุ่งเน้น โดยน าพนัธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าต้องด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ 
และต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  

4. การก าหนดเป้าประสงค์ เป็นการน าประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หาก
สามารถด าเนินการประสพความส าเร็จแล้ว ใครเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์
อยา่งไร  

5. การสร้างตัวชี ว้ัด เป็นสิ่ง ท่ีจะบ่ งชี ว้่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้หรือไม่ ควรใช้ถ้อยค าท่ีชดัเจนทัง้ในแง่ของค าจ ากดัความและการระบุถึง
ขอบเขต ซึง่ตวัชีว้ดันีจ้ะเป็นหลกัในการก าหนดคา่เปา้หมายในล าดบัตอ่ไป 

6. การก าหนดคา่เปา้หมาย เป็นการก าหนดเป็นตวัเลขหรือคา่ของตวัชีว้ดัความส าเร็จ  
7. การก าหนดยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดขึน้จากการพิจารณาปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จเป็นส าคัญซึ่งต้องพิจารณาว่า การท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นัน้มีปัจจัย
อะไรบ้างที่มีผลตอ่ความส าเร็จ และจ าเป็นต้องท าอยา่งไร จงึจะไปสูจ่ดุนัน้ได้ 

ไพรัช บวรสมพงษ์ สมศรี ศิริขวญัชยั และ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ (2555 ข: 13-19) 
ระบุว ่า  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์  แบ่งได้ 2 ขัน้ตอนหลกั คือ 1) ขัน้ตอนการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ (Strategic Plan) และ 2) ขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ดงันี ้ 

1. ขัน้ตอนการจดัท ายทุธศาสตร์ (Strategic Plan)  
ขัน้ตอนท่ี 1  การก าหนดวิสยัทศัน์ มี 2 วิธีคือ (1) ก าหนดวิสยัทศัน์โดยการระดม

ความคิดในท่ีประชมุสมัมนาเพื่อช่วยกนัวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบจดุออ่น จดุแข็ง โอกาส และ
อปุสรรคขององค์กรและ (2) ก าหนดวิสยัทศัน์โดยการระดมความคิดเห็นในท่ีประชมุโดยไม่อาศยั
การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ผู้ เข้าประชมุได้น าเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระไม่ติดอยู่ในกรอบ 
สามารถท าให้ได้ความคดิใหมท่ี่อยูน่อกกรอบได้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดพนัธกิจ (Mission) บางองค์กรมีการก าหนดค่านิยมร่วม
ไว้ในพนัธกิจด้วย ซึง่ค่านิยมร่วมนีเ้ป็นแบบของพฤติกรรมในการด าเนินงานในชีวิตองค์กรท่ีเช่ือว่า
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เป็นสิ่งท่ีดี ควรยดึถือและปฏิบตัิตาม ในการจดัท าพนัธกิจส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ใช้ SWOT ในขัน้ของการ
ก าหนดวิสยัทัศน์ จะนิยมใช้SWOT ในขัน้ตอนนี ้ซึ่งปัจจุบนันิยมน า 7S’s มาร่วมพิจารณาด้วย 
ได้แก่ (1) ค่านิยมร่วม: Share Value (2) กลยุทธ์: Strategy (3) โครงสร้าง: Structure  (4) ระบบ: 
System  (5) พนกังาน: Staff  (6) ทกัษะ: Skill  (7) ลีลาการบริหาร: Style  

ขัน้ตอนท่ี 3  การก าหนดเป้าประสงค์หลกั (Final Strategy Outcome) หมายถึง 
ผลลพัธ์รวมของยทุธศาสตร์ ผู้ก าหนดเปา้ประสงค์หลกัจ าเป็นต้องทราบผลลพัธ์ของยทุธศาสตร์ทกุ
ตวัก่อน โดยก าหนดด้วยวิธีลา่งขึน้บน 

ขัน้ตอนท่ี  4 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy Issue) ประเด็น
ยทุธศาสตร์คือ ผลลพัธ์ของกลุม่ยทุธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์นิยมตัง้ข้อสนันิษฐาน
ไว้ก่อนว่า จะมีประเด็นหรือกลุ่มยทุธศาสตร์อะไรบ้าง จากนัน้จึงก าหนดยทุธศาสตร์ภายใต้แต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดยุทธศาสตร์โดยรู้ก่อนว่ามีประเด็นยุทธศาสตร์อะไรบ้าง และ
ภายใต้แต่ละประเด็นมียุทธศาสตร์อะไรบ้างนี ้นบัว่ามีส่วนช่วยให้ยทุธศาสตร์ทัง้หมดของแผนมี
ความเป็นระบบ  ซึง่ต้องอาศยัการตรวจสอบจากลา่งขึน้บน หรือต้องพิจารณายทุธศาสตร์ก าหนด
ไว้ภายใต้แตล่ะประเด็นวา่มีความสมเหตสุมผลหรือไม ่

ขัน้ตอนท่ี 5 การก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategy) ในท่ีนีห้มายถึงเป้าหมายเชิงกล
ยทุธ์ระดบัองค์กร สามารถอธิบายได้ตามภาพ ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 6 การก าหนดแผนงานหรือการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับแผนงาน  
(Program) เป็นการน ายุทธศาสตร์แต่ละด้านมาแยกย่อยเป็นแผนงานต่าง ๆ หรือออกเ ป็นชุด
โครงการต่าง ๆ ในการก าหนดแผนงานควรวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แผนภูมิ
ต้นไม้ (Problem Tree) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาซึ่งจะช่วยให้ก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 7 การก าหนดโครงการ (Project) เป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลง
ยทุธศาสตร์ลงสูภ่าคปฏิบตั ิซึง่จะมีผลสมัฤทธ์ิขององค์กรเป็นอยา่งมาก 

ขัน้ตอนท่ี 8  การก าหนดข้อเสนอการปรับเปลี่ยนขององค์กรและข้อเสนอสิ่งจงูใจ 
(Blueprint for Change/Incentives) แบง่ได้ 2 ประเด็นคือ (1) ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนขององค์กร
มีวตัถปุระสงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูขึน้ และ 
(2) ข้อเสนอสิง่จงูใจ มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานมีขวญัและก าลงัใจดีขึน้  
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ภาพประกอบ 3  แสดงโครงสร้างของกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ขององค์กร 
ท่ีมา: ไพรัช บวรสมพงษ์ และคณะฯ. (2555: 13-19) 

 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ออนไลน์) ระบุว่า ขัน้ตอนการพฒันา
ยทุธศาสตร์ภาครัฐ มีดงันี ้ 

1. ขัน้การเตรียมพร้อม เป็นขัน้ของการจัดตัง้ทีมในการพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อ
ก าหนดวตัถปุระสงค์ วางแผนการพฒันายทุธศาสตร์ 

2. ขัน้การวินิจฉัยองค์การ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ประกอบไปด้วย จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค 

3. ขัน้การจัดท า SWOT เมทริกซ์ (SWOT Matrix)  เป็นการจับคู่ความสมัพันธ์ของ
สภาพแวดล้อมองค์กรทัง้ 4 ตวัคือ จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค 

4. ขัน้ตอนการจดักลุ่มกลยทุธ์ เพื่อก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์และเปา้ประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่ควรมีมากกว่าจ านวนกลยุทธ์เพราะกลยุทธ์หนึ่งไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อบรรลใุนหลายเปา้ประสงค์มากจนเกินไป 

5. ขัน้การทบทวนกลยุทธ์และยทุธศาสตร์ โดยพิจารณาว่าเพียงพอ และครอบคลมุ
ทุกภารกิจขององค์การหรือไม่ โดยอาจเช่ือมโยงเข้ากบัผลของ SWOT Analysis และพิจารณาว่า
แผนยุทธศาสตร์นีต้้องการยุทธศาสตร์ และ/หรือกลยุทธ์ใดเพิ่มขึน้เพื่อสนับสนุน และ/หรือ
แก้ปัญหาองค์การ 

6. ขัน้การก าหนดตัว ชี ว้ัด  และค่า เป้าหมาย การก าหนดตัว ชี ว้ัดควรดูว่ า  
(1) สามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขได้อย่างไร เพื่อเป็นเกณฑ์ตดัสินโดยอาจอยู่ในรูปของร้อยละ 
อัตราส่วน ระดับความส าเร็จ (2) สามารถเก็บข้อมูลเพื่อแปลงค่าท่ีต้องการได้หรือไม่และวิธี
ค านวณต้องไม่ยุ่งยาก (3) พิจารณาถึงข้อมูลย้อนหลัง เน่ืองจากการก าหนดตัวชีว้ัดให้มี

ยทุธศาสตร์ระดบักรม หรือระดบัแผน 

ยทุธศาสตร์ระดบัส านกั หรือแผนงาน 

ยทุธศาสตร์ระดบัแผนก หรือโครงการ 
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ประสิทธิภาพต้องดกู าลงัขององค์กรวา่ท่ีผา่นมาสามารถท าได้แคไ่หน เพื่อก าหนดให้เหมาะสมและ
สามารถท าได้จริงในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

7. ขัน้การก าหนดวิสัยทัศน์ โดยพิจารณาจากกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดขึน้แล้ว วา่ท้ายสดุแล้วองค์การของเราควรจะมุง่สูจ่ดุใด  

8. ขัน้การทบทวนพนัธกิจขององค์การว่ามีอะไรบ้างในปัจจบุนัและสามารถเพิ่มหรือ
ลดพนัธกิจลงนามสถานการณ์ท่ีเป็นอยูปั่จจบุนั ซึง่พนัธกิจเหล่านีต้้องแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์
ขององค์การ 

9. ขัน้การก าหนดคา่นิยมร่วมขององค์การ เป็นการพิจารณาร่วมกนัถึงพฤติกรรมหรือ
สิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีคนในองค์กรยดึถือร่วมกนัด้วยความสมคัรใจ 

10. ขัน้การแปลงแผนเพื่อเตรียมการสู่การปฏิบตัิ เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยมีจุดหมายเพื่อให้สามารถบรรลุ
เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้  

11. ขัน้การปฏิบตัิตามแผน เป็นการปฏิบตัิตมแผนยทุธศาสตร์ท่ีได้วางไว้ รวมถึงการ
บริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ตา่ง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 

12. การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการระบุถึงผล
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ตัวชีว้ัดต่าง ๆ ท่ีก าหนดขึน้มาเป็นเคร่ืองมือบ่งชี ้
ความส าเร็จของการบริหารยทุธศาสตร์ 

13. ขัน้การทบทวนและปรับปรุงแผนฯ เป็นขัน้ตอนของการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีผ่าน
มา และ/หรือเพิ่มเตมิประเด็นตา่ง ๆ ท่ีจะช่วยสง่เสริมความก้าวหน้าขององค์การ 

ช่วงโชติ พนัธุเวช (2555: 108-109) กล่าวว่า การจดัการเชิงยทุธศาสตร์มีวตัถปุระสงค์
เพื่อจดัตัง้ยทุธศาสตร์ในการปรับปรุงคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร และการน าแผนยทุธศาสตร์สู่การ
ปฏิบตัิท่ีเกิด จากความร่วมมือของทุกคน และทุกฝ่าย กระบวนการจดัการยทุธศาสตร์ (Strategy 
Management Model) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1) การวิเคราะห์สภาพ และปัจจยัแวดล้อม (Environment scanning) 
2) การวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategy planning) 
3) การแปลงแผนยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัิ (Strategy implementation) 
4) การควบคมุ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Strategy evaluation) 
การก าหนดวิธีปฏิบัติงานของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์จะต้องมีการวางแผน

ยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) ซึง่การจดัท าแผนยทุธศาสตร์อาจจะแบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ 
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1. แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (ประมาณ  10 ปีขึน้ไป) เป็นนโยบายท่ีก าหนด
หลกัการพืน้ฐานของการบริหารนโยบาย อาจจะประกอบด้วย วิสยัทศัน์ ปณิธาน และพนัธกิจของ
องค์กรท่ีผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ ริเร่ิม และก าหนด 

2. แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง (ประมาณ  5-7 ปี) เป็นนโยบายท่ีก าหนดการ
จดัการทรัพยากรสนบัสนุน การพยากรณ์ และคาดหวงัการเปลี่ยนแปลง และสิ่งท่ีจะเกิดขึน้การ
ประยกุต์การจดัการเชิงยทุธศาสตร์สู่การเปลี่ยนแปลง และตัง้เปา้หมายท่ีทาให้เกิดความพงึพอใจ
แก่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัแผน 

3. แผนยุทธศาสตร์ระยะสัน้  (ประมาณ  1-4 ปี )  เ ป็นนโยบายท่ีต้องระบุ
วัตถุประสงค์ โครงการ และกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ ระบุผลลัพธ์ท่ีจะได้จากวัตถุประสงค์ และ
ด าเนินการประจ าปี พัฒนาแผนปฏิบัติงาน และจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และ
โครงการต่าง ๆ ถ่ายทอด และน าลงสู่การปฏิบตัิในทกุฝ่าย รวมทัง้การใช้การบริหารข้ามสายงาน 
การติดตามผลแผนการปฏิบตัิงานการใช้หลกัสถิติวิเคราะห์ปัญหา สาเหต ุและการแก้ไข และการ
ประเมินผลประกอบการในรอบปีขององค์กร เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

 เทพศกัดิ์  บุณยรัตพนัธุ์ (2560 ก: ออนไลน์) กล่าวว่า การจดัการยทุธศาสตร์มีขัน้ตอน
ดงันีค้ือ 1) การประเมินสภาพแวดล้อม 2) การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 3) การน าแผนยทุธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบตัิโดยการถ่ายทอดสู่แผนประจ าปี 4) การติดตามประเมินผลตามแผนยทุธศาสตร์ 
ซึ่งจะมีการประเมินทัง้ภายในและภายนอก 

สนธิร ักษ์ สนธิร ักษ์ เทพเรณู และคณะ (2548 ก:  38) กล ่าวว ่า หน ่วยงานหรือ
สถานศึกษามีขัน้ตอนในการพฒันายทุธศาสตร์ตามแนวทางพฒันาระบบราชการ ดงันี  ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ และศกัยภาพ (SWOT Analysis) 
1) ปัจจยัภายใน จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 
2) ปัจจยัภายนอก โอกาส (Opportunity) ภยัคกุคาม (Threat) 
3) รับฟังสอบถามความคาดหวงัจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders) 

ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัท าวิสยัทศัน์ เปา้ประสงค์ และประเดน็ยทุธศาสตร์ (Vision, goals 
and strategic issues) 

1) หน่วยงาน/สถานศกึษาต้องการเป็นอะไร 
2) มีเปา้ประสงค์ และเปา้หมายอยา่งไร 
3) มีประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ีสาคญัอะไรท่ีต้องได้รับการพฒันา 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การก าหนดยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ในการพฒันา (Strategies) 
1) หน่วยงาน/สถานศึกษาต้องท าสิ่งใดบ้างเพื่อให้ผลการปฏิบตัิงานบรรลุตาม

วิสยัทศัน์ และเปา้ประสงค์ และเปา้หมายท่ีก าหนด 
2) ก าหนดมาตรฐานตวัชีว้ดั และค่าเป้าหมายสอดคล้องกับมิติตวัชีว้ดัของการ

พฒันาระบบราชการ 
ขัน้ตอนท่ี 4 การก าหนดแผนปฏิบตัิการ (Action Plans) การน ายทุธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบตัิในรูปแบบแผนงาน/โครงการ 
เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo S.C. and Peter J.P, 1991 b: 20) กล่าวว่า การจดัการเชิง

ยทุธศาสตร์ (Strategic Management) เป็นกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องที่มีจดุหมาย
เพื่อให้องค์กรสามารถเข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม มีวตัถปุระสงค์เพื่อจัดตัง้ยทุธศาสตร์ใน
การปรับปรุงคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร และการน าแผนยทุธศาสตร์ลงสู่การปฏิบตัิที่เกิดจากความ
ร่วมมือของทุกคน และทุกฝ่ายมีขัน้ตอนการจดัการยทุธศาสตร์ไว้  5 ขัน้ตอนคือ  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง – 
จุดอ่อน” ภายในองค์กร และ “โอกาส – อุปสรรค” จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจยัเง่ือนไขท่ีมี
อิทธิพลตอ่การบรรลคุวามส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร ทัง้ท่ีเป็นปัจจยัเง่ือนไขในระยะเวลาท่ี
ผา่นมา และท่ีจะเป็นเง่ือนไขในอนาคต 

2. การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organization Direction) โดย
พิจารณาภารกิจขององค์กร (Organizational Mission) ซึ่งเน้นเหตุผลในการมีองค์กร และ
เปา้ประสงค์ขององค์กร (Organizational Objectives) ซึง่เน้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีองค์กร 

3. การก าหนดกลยทุธ์ (Strategic Formulation) โดยพิจารณาออกแบบ และเลือกกล
ยทุธ์ท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคตา่ง ๆ 

4. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) โดยด าเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิงานตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบร่ืน โดยค านึงถึงโครงสร้างขององค์กร 
(Organization Structure) และวฒันธรรมขององค์กร (Organizational Culture) เพื่อน าไปสูค่วาม
สาเร็จตามท่ีพงึประสงค์ 

5. การควบคมุเชิงกลยทุธ์ (Strategic Control) โดยท าการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
และท าการประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลส าเร็จขององค์กร 

วีเลน และฮงัเกอร์ (Wheelen Thomas L., 2002: 9) กล่าวว่า การจดัการยทุธศาสตร์ 
สามารถด าเนินการได้ดงันี ้  
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร  

2. การวิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั ประกอบไปด้วย 
2.1 อปุสรรคจากคูแ่ข่งขนัท่ีเข้ามาใหม่ 
2.2 อ านาจการตอ่รองของผู้ขายปัจจยัการผลติ 
2.3 อ านาจการตอ่รองของผู้ซือ้ 
2.4 อปุสรรคจากผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีสามารถใช้ทดแทนได้ 
2.5 ระดบัการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจเดิม 

3. การจดัท ากลยทุธ์ คือ การน าข้อมลูและความรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้จากการก าหนดทิศทาง
ขององค์กรมาวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ในระดบัและรูปแบบ
ตา่งๆ รวมทัง้การประเมินและคดัเลือกวา่กลยทุธ์ใดท่ีมีความเหมาสมกบัองค์กรมากท่ีสดุ 

4. การปฏิบตัิตามกลยุทธ์ คือ การน ากลยุทธ์ท่ีได้จัดท าและคดัเลือกไว้ในข้อ 3 มา
ปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุถึงวัตถประสงค์และเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ดังนัน้ 
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นกระบวนการท่ีมีล าดับขัน้ตอนท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคล้อง
สมัพนัธ์กนั 

สรุปได้ว่า การจดัการยทุธศาสตร์มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันีค้ือ 1) การรวบรวมข้อมลู
เพื ่อ เตรียมความพ ร้อมครอบคลมุถ ึงบ ุคคลที ่ม ีศ กัยภาพในการพฒันายทุธศาสตร์   
2) การวิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื ่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อปุสรรคขององค์กร 3) การก าหนดวิสยัทศัน์/พนัธกิจ เพื่อให้ทราบถึงผลลพัธ์ที่องค์กรต้องการ   
4) การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวบนฐานจากสภาพแวดล้อมท่ี
ประเมินไว้ 5) การก าหนดเปา้ประสงค์ในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์  6) การก าหนดตวัชีว้ดัและ
เป้าหมายทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ 7) การก าหนดกลยทุธ์ เพื่อเป็นการก าหนดรายละเอียด 
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ครอบคลมุถึงเปา้ประสงค์ที่องค์กรต้องการ   
7) การติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์เพื่อเป็นการทบทวนปรับปรุงและเสนอ
การปรับเปลี่ยนยทุธศาสตร์อย่างเหมาะสม 

 
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 
การวางแผนยทุธศาสตร์เป็นกระบวนการแรกของการบริหารยทุธศาสตร์ เป็นเอกสารท่ี

จดัท าขึน้จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก และภายในองค์กรเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของ
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สถานการณ์ และก าหนดแนวทางการด าเนินการขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกบัแนวโน้ม
ของสถานการณ์ดงักล่าวโดยจะต้องเป็นแผนระยะยาวที่บอกถึงทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการประสาน และก ากบัติดตามการด าเนินงานในส่วนงานต่าง 
ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางและจงัหวะเวลาที่สอดคล้องกนั และจะต้องเป็นเอกสารที่ระบุ
วิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และกลยทุธ์ (Strategies) ต่าง ๆ ในการด าเนินงานของ
องค์กร 

จิณณวตัร ปะโคทงั (2558 ค: 2-3) กล่าวว่า การวางแผนยทุธศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือของ
ผู้ เ กี ่ยวข้องในองค์กรที ่จะร่วมกนัพ ัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ เก ิดความเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมเพื่อให้งานบรรลตุามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายที่ก าหนดไว้ มี
ลกัษณะส าคญัของการวางแผนในด้านกระบวนการองค์กรในอนาคต มุ่งเป้าหมายตามพนัธกิจ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสินใจและการปฏิบตัิที่เป็นพื น้ฐานส าคญั รวมทัง้เป็นการ
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์กร โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สงูสดุ  

เทพศกัดิ์  บุณยรัตพนัธุ์ (2560 ข: ออนไลน์) กล่าวว่า แผนยทุธศาสตร์ เป็นแผนระยะ
ยาวเชิงรุกขององค์กรที่ครอบคลมุภารกิจทุกด้านเพื่อน าไปใช้ในการขบัเคลื ่อนองค์กรไปสู่
วิสยัทศัน์ท่ีองค์กรก าหนดไว้ เป็นส่วนส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์ (Vision) กลยทุธ์ (Strategy) 
และวตัถปุระสงค์ (Objective) กลยทุธ์ขององค์กร และการวดัผลส าเร็จ (KPI) ตามวตัถปุระสงค์
โดยเน้นการส่งต่อตวัชีว้ดัในมมุมองต่างๆ อย่างสมดลุเป็นระบบทัง้องค์กร มีขัน้ตอนในการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์ ดงันี ้

1. ทบทวนวิสยัทศัน์  
2. ก าหนดพนัธกิจ 
3. ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 
4. ก าหนดเปา้ประสงค์ 
5. ก าหนดตวัชีว้ดั การวดัผล ซึง่ต้องมีทัง้เชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ 
6. ก าหนดเปา้หมายในแตล่ะตวัชีว้ดั 
7. ก าหนดกลยทุธ์ 
8. ก าหนดแผนโครงการให้เป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ 

ศกัดิพนัธ์ ตนัวิมลรัตน์ (2557: 40) กล่าวว่า การวางแผนยทุธศาสตร์คือ กระบวนการ
ของการก าหนดทิศทางและวตัถปุระสงค์ขององค์การ ก าหนดทัง้แผนระยะสัน้ กลาง และยาว 
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และการน าแผนไปปฏิบตัิให้เกิดผล มีการจดัท าเป็นเอกสารท่ีระบุวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานขององค์การหนึ่ง ๆ เป็นแผนระยะยาวท่ีบอกทิศทางการด าเนินงานของ
องค์การ ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการประสานและก ากบัติดตามการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ 
ขององค์การให้เป็นไปในทิศทางและจงัหวดัที่สอดคล้องกนั ซึ ่งจดัท าขึน้จากการวิเคราะห์
สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์การ เพื่อคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์และก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์การให้สอดคล้องเหมาะสมกบัแนวโน้มของสถานการณ์ดงักล่าว  

สนธิรักษ์ เทพเรณู และคณะ (2548 ข: 38) กล่าวว่า หน่วยงานราชการหรือสถานศกึษา
นัน้ การวางแผนยทุธศาสตร์เป็นกระบวนการซึ่งหน่วยงาน และสถานศึกษาสร้างอนาคตภาพ 
และพฒันาแนวทางการด าเน ินงานตลอดจนวิธีปฏ ิบตั ิเพื ่อให้บรรลผุลดงักล ่าว โดยมี
องค์ประกอบ และลกัษณะท่ีสาคญัดงัต่อไปนี  ้

1. การมุ่งเน้นอนาคต โดยการสร้างวิสัยทัศน์เก่ียวกับทิศทางของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาท่ีจะด าเนินต่อไป และการระดมสรรพก าลัง รวมทัง้ทรัพยากรเพื่อด าเนินการตาม
ทิศทางดงักลา่ว ซึง่การวางแผนเชิงกลยทุธ์นีไ้ม่ใช่เป็นเพียงแตก่ารวางแผนระยะยาวเพื่อคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต และเตรียมแผนงานรองรับเท่านัน้ แต่จะเป็นความพยายามในการก าหนด
สภาพการณ์ท่ีพงึประสงค์ไว้ลว่งหน้า และเปลี่ยนแปลงปัจจยัตา่งๆ ให้สอดรับกนั 

2. การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมของหน่วยงาน และสถานศึกษา โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้ตามช่วงระยะเวลา 
เพื่อให้บรรลตุามทิศทางท่ีต้องการ 

3. การมุ่งเน้นกระบวนการ โดยจะต้องมีการด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองเป็นวงจรไม่มีท่ี
สิน้สดุเร่ิมต้นจากการก าหนดภารกิจหลกั การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในการ
วิเคราะห์ และจดัการวางยทุธศาสตร์ การจดัท าแผนงาน และโครงการ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิการ
ทบทวน และจดัวางยทุธศาสตร์ 

4. การมุ่งเน้นภาพรวม โดยเน้นระดบัของการวิเคราะห์หน่วยงาน และสถานศึกษา
มากกว่าพิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเฉพาะ ดังนัน้ อิทธิพลผลกระทบของการวางแผน
ยทุธศาสตร์จึงมีค่อนข้างสงู และครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึน้มกัจะ
มีผลตอ่เน่ืองไปอีกเป็นเวลาหลายปี 

กู้ด เ ท ียน  และคน อื ่นๆ  (Goodstein Leonard D. Timothy M. Noaln and Pfeiffer 
J.William, 1993: 4) กล่าวว่า การวางแผนยทุธศาสตร์ เป็นการตอบค าถามพืน้ฐานที่ส าคญั  
3 อย่าง คือ องค์กรจะก้าวไปทางใด สภาพแวดล้อมขององค์กรมีอะไรบ้าง และองค์กรต้องท า
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อย่างไรบ้างจึงจะไปถึงเป้าหมายนัน้ได้ ดงันัน้ การวางแผนยทุธศาสตร์จึงหมายถึง วิถีทางเพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ระยาว  

แบล็ก และโปเทอร์ (Black J.S. and Porter WL, 2004: 4) กล่าวว ่า การวางแผน
ยทุธศาสตร์ เป็นกระบวนการของการก าหนดทิศทางและวตัถปุระสงค์ขององค์การ ก าหนดแผน
และการน าแผนไปปฏิบตัิให้เกิดผล 

คอทเลอร์ และเมอร์ฟี (Kotler Phillip and Murphy Patrick E, 1981: 407) กล่าวว่า 
การวางแผนยทุธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการวางแผนรวมขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา 
และการจดัท าแผนงานอนาคตขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก และน าแนวคิดนีม้าใช้ในวงการอดุมศึกษา จากเอกสาร Strategic 
Planning for Higher Education โดยแบ่งกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ออกเป็น  6 ขัน้ตอน 
คือ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Analysis) 
2. การวิเคราะห์แหลง่ทรัพยากร (Resource Analysis) 
3. การตัง้เปา้ประสงค์ (Goal Formulation) 
4. การท าแผนกลยทุธ์ (Strategic Formulation) 
5. การออกแบบองค์การ (Organization Design) 
6. การออกแบบแนวปฏิบตัิงาน (System Design) 

สแตนลี่ ซี อบัราฮมั (Abraham Stanley C, 2006: 55) ระบุว่า การวางแผนยทุธ์ศาสตร์ 
ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก 
ขัน้ตอนที่ 2 การก าหนดทางเลือก เพื่อให้ได้กลยทุธ์ที่เหมาะสมที่สดุ  ขัน้ตอนที่ 2 การน าไปใช้
ตามแผนท่ีวางไว้ ดงัภาพท่ี 2.3 

จอห์น เอ็ม ไปรสนั และฟาร์นุม เค อลัสตนั (John M. Bryson and Farnum K. Alston, 
2005: 7) กล่าวว่า การวางแผนยทุธศาสตร์มี 4 ขัน้ตอนส าคญัคือ ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์
องค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดและวิเคราะห์กลยทุธ์ ขัน้ตอนท่ี 3 
การพฒันากลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการ ขัน้ตอนท่ี 4 การน ากลยทุธ์ไปใช้ ดงัภาพ  
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ภาพประกอบ 4  การวางแผนยทุธศาสตร์ตามแนวคดิของสแตนลี่ ซ ีอบัราฮมั 
ท่ีมา:  Abraham, Stanley C. (2006). Strategic Planning A Practical Guide for Compettitive 

Success.  California: Thomson South West. 
  

ขั้นตอนที่ 1 
การวิเคราะห์สถานการณ์ 
สิ่งแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห้อุตสาหกรรม 
การวิเคราะห้การแข้งขัน 
การวิเคราะห้ตลาด 
แนวโน้มของสิ่งแวดล้อม 

 
 
สิ่งแวดล้อมภายใน 
การวิเคราะห้การเงิน 
การวิเคราะห้บริษัท 

ขั้นตอนที่ 2 
การก าหนดทางเลอืก 
      กลยุทธ้ส าคัญ 

 
 

ทางเลือกกลยุทธ้ 
 

  
การก าหนดกลยุทธ้ 
การวิเคราะห้ทางเลือก 
สถานการณ้ 
กลยุทธ้ที่เหมาะสมที่สุด 

ขั้นตอนที่ 3 
การน าไปใช์ 
แผนระยะส้ัน 1 ป้ 
กลยุทธ้ 
วัตถุประสงค้ 
เทคนิค 
เงื่อนไข/สภาวการณ้ 

 
 
แผนระยะยาว 3-5 ป้ 
วัตถุประสงค้ 
โครงการ 
เงื่อนไข/สภาวการณ้ 

 
 
การก าหนดวิสัยทัศน้และ
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 ขัน้ตอนท่ี 4 
การน ากลยทุธ์ไปใช้ 

การประเมินผล / แนะน า/ การน าไปใช้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 
ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนปฏิบติการ 

งบประมาณ / แผนปฏิบตัิการ /กลยทุธ์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 
การก าหนดและวิเคราะห์กล
ยทุธ์ 

กลยทุธ์ส าคญั เปา้หมายและเปา้ประสงค์ 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม 

ขัน้ตอนท่ี 1 
การวิเคราะห์องค์การและ
สภาพแวดล้อมภายนอก 

การประเมิน
ความพร้อม 

แผนการ
วางแผน 

การ
ประเมินผู้ มี
สว่นได้สว่น
เสีย 

การ
วิเคราะห์
ค าสัง่ 

วิเคราะห์ 
SWOT 

 

ภาพประกอบ 5  การวางแผนยทุธศาสตร์ตามแนวคดิ 
ของจอห์น เอม็ ไปรสนั และฟาร์นมุ เค อลัสตนั 

ท่ีมา: John M. Bryson and Farnum K. Alston.  (2005).  
Creating and Implementing Your Strategic Plan.  San Francisco: Jossey Bass. 

 
จากการสงัเคราะห์การวางแผนยทุธศาสตร์ สรุปได้ว่า การวางแผนยทุธศาสตร์ เป็น

การวางแผนระยะยาวขององค์กรเพื่อให้สามารถด าเนินการปฏิบตัิตามทิศทางหรือวตัถปุระสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยในการวางแผนยทุธศาสตร์นี ้เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายใน
และภายนอกซึง่เป็นส่วนส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยทุธ์ และ
ตวัชีว้ดัภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์นัน้ ๆ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรมีอ ิทธิพลต ่อการบริหารจดัการ 

ภายในองค์กรฮอยและมิสเกล (Hoy Wayne K. and Miskel Cecil G, 1991: 55-56) กล่าวว่า 
สภาพแวดล้อมที่สิ่งที่อยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรและมีอิทธิพลต่อองค์กรทัง้ในภาพรวมหรือ
บางส่วน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมทัว่ไป และสภาพแวดล้อมเฉพาะ ดงันี  ้
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1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Enviroment) เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องท าการศกึษา
เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ดงันี  ้

1.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) เป็นตวัก าหนดทิศทางขององค์กรใน
การด าเนินกลยทุธ์เพื่อความอยู่รอดและแข่งขนั ครอบคลมุถึงการพิจารณาระดบัความพร้อมของ
องค์กรทางด้านบคุลากร 

1.2 กลยุทธ์ของกิจการ (Business Strategy) เป็นตัวก าหนดทิศทางการท างาน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์จึงส่งผลให้ทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์กรเปลี่ยนแปลง  

1.3 บคุลากรและความสามารถของบคุลากร (Human Resource and Ablility) การ
ฝึกอบรมพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของบคุลากร จะท าให้ผลการปฏิบตัิงานมีคณุภาพดี
ขึน้และสามารถท าการผลิตได้มีประสิทธิผลมากท่ีสดุ 

1.4 วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมในด้าน
ตา่ง ๆ จะสง่ผลตอ่การปลบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมภายนอก 

1.5 องค์ประกอบอ่ืน ๆ ในองค์การ ได้แก่ พนัธกิจขององค์กร ระบบการบริหารงาน 
กระบวนการผลิตและการท างานในองค์กร ทรัพยากรในองค์กรตา่ง ๆ ในองค์กร กฎระเบียบภายใน
องค์กร 

2. สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นปัจจยัที่ไม่สามารถควบคมุ
ให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการได้ ดงันัน้ สภาพแวดล้อมภายนอกจึงส่งผลต่อการด าเนินงาน
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมดขององค์กร สามารถจดัแบ่งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรได้ดงันี  ้

2.1 สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบังาน  
2.2 สภาพแวดล้อมทัว่ไป ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย สงัคม

และวฒันธรรม 
2.3 สภาพแวดล้อมระหวา่งประเทศ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีว ัตถปุระสงค์เพื่อค้นหาแนวโน้มทางการเมือง สงัคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการตรวจสอบโอกาส ภยัคกุคามที่ส าคญัใน
อนาคตเพื่อพฒันากลยทุธ์ในองค์กร (กุลชลี จงเจริญ. ออนไลน์) มีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยเทคนิคการว ิเคราะห์เพสท์ (PEST Analysis) หรือเพสเทิล (PESTLE 
Analysis) โมเดลแรงดนั 5 ประเภท (Five Forces Model Analysis) การวิเคราะห์โทว์ แมททริค 
(TOWS Matrix Analysis) การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ในที่นี ้ผู้ วิจยัเลือกวิเคราะห์



 174 
 

สภาพแวดล้อมด้วยวิธีการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับ
ความนิยมมากท่ีสดุ  

 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis ) 
เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม (2553: 42) กล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน (สภาพแวดล้อม
ภายใน) และโอกาส อปุสรรค (สภาพแวดล้อมภายนอก) แล้วใช้เป็นแนวทางในการก าหนด 
กลยทุธ์การแข่งขนั 

-  จดุแข็ง คือ ปัจจยัภายในดี ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 
-  จดุอ่อน คือ ปัจจยัภายในท่ีไม่ดี และไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 
-  โอกาส คือ ปัจจยัภายนอกท่ีเอือ้ตอ่องค์กร 
-   อปุสรรค คือ ปัจจยัภายนอกท่ีไม่เอือ้ตอ่องค์กร 

กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2559 ก: 22) ระบวุ่า 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
ซึ่งอลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) เป็นผู้ ริเร่ิมน ามาใช้เป็นครัง้แรก โดยค าว่า SWOT มา
จากตวัย่อภาษาองักฤษ มีความหมายและความส าคญัต่อการก าหนดกลยทุธ์ขององค์กรดงันี  ้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จดุแข็ง และจดุอ่อน) 
1. จดุแข็ง (Strengths: S) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กร

ท่ีเป็นบวก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานภายใน
องค์กร 

2. จดุอ่อน (Weakness: W) หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบ องค์กร
ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์การด าเนินงานภายในองค์กร  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และอปุสรรค) 
1. โอกาส (Opportunities: O) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ี

เอือ้อ านวยในการท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นข้อได้เปรียบท่ีองค์กรอาจแสวงหา
โอกาสจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้านใดด้านหนึ่ง และจะต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมนัน้ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีจ้ะสง่ผลให้กลยทุธ์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

2. อปุสรรค (Threats: T) หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการ
ท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับ
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กลายเป็นอุปสรรคได้ เช่นเดียวกันอุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ดังนัน้ องค์กร
จ าเป็นต้องปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ (2550: 106) กล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอปุสรรค โดยพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการประเมิน
สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน และผลการประเมินสภาพของ
สภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสและอปุสรรค  

สมชาติ โตรักษา (ม.ป.ป.: ออนไลน์) กล่าวว่า เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
เทคนิคการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมมาก เป็นอกัษรย่อมาจากอกัษรต้นของค าที่เป็นหลกัใน
การวิเคราะห์สภาวการณ์ คือ  

1. Strengths: S = จุดแข็ง หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งท่ีวิเคราะห์สภาวะการณ์
สามารถท าได้ดี เช่ียวชาญ ได้เปรียบคู่แข่งขัน มีช่ือเสียง ได้รับความนิยม เป็นสิ่งท่ีน าไปสู่การ
เร่ิมต้นของการด าเนินงานท่ีดี รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพสงู 

2. Weaknesses: W = จดุอ่อน หมายถึง คณุลกัษณะของสิ่งท่ีวิเคราะห์สภาวะการณ์
นัน้ยงัขาดอยู่ ยงัท าได้ไม่ดี ขาดความเช่ียวชาญ เป็นข้อเสียเปรียบกับคู่แข่งขนั เป็นสิ่งท่ีจะเป็น
อปุสรรคขดัขวางการด าเนินงานหรือความส าเร็จ 

3. Opportunities: O = โอกาส หมายถึงคุณลักษณะท่ีอยู่ภายนอกสิ่งท่ีวิเคราะห์
สภาวการณ์ และจะน าไปสูก่ารด าเนินท่ีได้ผลดี ราบร่ืน ช่วยให้ประสบความส าเร็จ สามารถแขง่ขนั
กบัผู้ อ่ืนได้ 

4. Threats: T = ภาวะคุกคาม หมายถึง ลักษณะท่ีอยู่ภายนอกสิ่ง ท่ีวิ เคราะห์
สภาวะการณ์ซึง่จะมาคกุคาม ก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหาย ความยุ่งยาก ความเดือดร้อนต่อ
การด าเนินงาน 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ม.ป.ป.-ก: ออนไลน์) ระบุว่า การวิเคราะห์ SWOT 
(SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ มีหลกัการส าคญัคือ การวิเคราะห์โดยการ
ส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เป็นการ
วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง รู้จกัสภาพแวดล้อม และวิเคราะห์โอกาส -อปุสรรค ซึง่
จะช่วยให้องค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT นี ้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสยัทศัน์ กล
ยทุธ์ และการด าเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 
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ชยัยศ สนัติวงศ์ และคณะ (2546: 51) ระบุว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นตวัแบบของ
การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคกุคาม ดงันี ้

- จุดแข็ง (Strengths) คือ ทรัพยากรท่ีองค์กรพัฒนาเป็นขีดความสามารถและ
กระบวนการซึง่น ามาใช้และน าไปสูค่วามได้เปรียบในการแขง่ขนั 

- จุดอ่อน (Weakneses) คือ ทรัพยากรและความสามารถท่ียงัขาดหรือไม่เพียงพอ 
เป็นภยัคกุคามตอ่องค์กร 

- โอกาส (Opportunities) คือ แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเป็นบวกและช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแขง่ขนั 

- ภยัคกุคาม (Threats) คือ แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเป็นลบและสง่ผลให้องค์กรคกุคามบัน่ทอนการด าเนินงาน 

สมยศ นาวีการ (2551: 15) กล่าวว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค 
โดยพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจดุแข็งและ
จุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาส และอปุสรรคว่ามีความโน้ม
เอียงไปในทิศทางใดเพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ ดงันี  ้

- จดุแข็ง (Strength) คือ ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีท าให้องค์กรได้เปรียบ
ในการแข่งขนั  

- จุดอ่อน (Weakness) คือ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีท าให้องค์กร
เสียเปรียบการแข่งขนั  

- โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจยัจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรท่ีเอือ้ต่อการ
ด าเนินการ 

- อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรท่ีท าให้องค์กร
เสียเปรียบ และองค์กรจ าเป็นต้องปรับกลยทุธ์เพื่อขจดัอปุสรรคตา่งๆ ที่เกิดขึน้ 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ (2559: ออนไลน์) ระบุว่า การวิเคราะห์ SWOT 
เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ที่ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงจดุแข็งและจดุอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน และทราบถึงโอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจน
ผลกระทบท่ีมีต่อองค์กร อธิบายได้ดงันี  ้

1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร และ
ความสามารถขององค์กรในทุก ๆ ด้านเพื่อท่ีจะระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร แหล่งท่ีมา
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เบือ้งต้นในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในคือ ระบบข้อมลูเพื่อการบริหารทัง้ในด้านโครงสร้าง 
ระเบียบ วิธีปฏิบตัิงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัด ุและ
การจดัการ) ครอบคลมุถึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

- จดุแข็ง (Stengths) เป็นจดุเดน่หรือข้อได้เปรียบ เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน ซึง่
องค์กรจะใช้ประโยชน์จากจดุแข็งนีใ้นการก าหนดกลยทุธ์ 

- จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบ เป็นผลมาจากปัจจัย
ภายในหรือปัญหาข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องหาวิธีในการ
ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานขององค์กรท่ีได้รับจากผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ  

- โอกาส (Opportunities) เป็นผลท่ีเกิดจากปัจจยภายนอกท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อ
องค์กร ซึง่ผู้น าองค์กรจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนัน้ 

- อุปสรรค (Threats) เกิดจากปัจจัยภายนอก และเป็นข้อจ ากัดท่ีส่งผลเสียต่อ
องค์กร ผู้น าองค์กรจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพกาณ์ และขจัด
อปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ให้ได้  

เอกชยั บุญยาทิษฐาน  (2553: 14) กล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เพื่อน า
ผลที่ได้ในรูปแบบของจดุแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อปุสรรค (Threat) มาก าหนดเป็นกลยทุธ์และยทุธศาสตร์ท่ีใช้ในการวางแผนพฒันาองค์การ  

จากการสงัเคราะห์คณุลกัษณะของ SWOT สรุปได้ว ่า การวิเคราะห์ SWOT เป็น
เคร่ืองมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีความส าคญัต่อการก าหนดยทุธศาสตร์ 
เนื่องจากข้อมลูที่ได้รับจากการวิเคราะห์สามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดยทุธศาสตร์ 
โดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์ของผลการประเมินสภาพแวดล้อมซึง่ประกอบไปด้วยการ
วิเคราะห์และประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค 
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หลักในการวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ

อปุสรรค เพื่อน าข้อมลูมาระบทุางเลือกเชิงกลยทุธ์ในการด าเนินงานในองค์กร มีขัน้ตอนดงันี ้  
(กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2559: 23) 

1. พิมพ์ตาราง SWOT Worksheet และน ามาประชุมระดมสมองร่วมกนัเพื่อวิเคราะห์ 
SWOT/TOWS ท าการบนัทึกผลการประเมินและข้อมลูที่ได้ลงในตาราง SWOT Analysis ซึง่จะ
ช่วยให้เข้าใจในปัจจยัจุดแข็ง จุดอ่อน และรวมทัง้ระบุโอกาส และอปุสรรคท่ีจะเกิดขึน้  

2. พิมพ์ตาราง TOWS Analysis และน ามาข้อมลูมาสรุปความส าคญัจากการวิเคราะห์ 
SWOT แล้วมาใส่ในเขตพืน้ท่ีตาราง 

 

 ปัจจยัสิ่งแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O) 
1. 
2. 

ปัจจยัสิง่แวดล้อมภายนอก 
อปุสรรค (T) 
1. 
2. 

ปัจจยัสิ่งแวดล้อมภายใน 
จดุแข็ง (S) 
1. 
2. 

 
SO 

จดุแข็ง-โอกาส 

 
ST 

จดุแข็ง-อปุสรรค 

ปัจจยัสิ่งแวดล้อมภายใน 
จดุออ่น (W) 
1. 
2. 

 
WO 

จดุออ่น-โอกาส 

 
WT 

จดุออ่น-อปุสรรค 

 
ภาพประกอบ 6  แสดงตารางเมทริกซ์เพื่อใช้ในการสรุปข้อมลูส าคญัจากการวิเคราะห์ 

ท่ีมา: กรมสง่เสริมการเกษตร และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  2559: 23 

 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ออนไลน์) ระบุว่า การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลมุ

ขอบเขตของปัจจยัที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรคขององค์กร ท าให้มี
ข้อมลูในการก าหนดทิศทางหรือเปา้หมายท่ีจะถกูสร้างขึน้มาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนด กลยทุธ์ท่ีมุ่ งเอาชนะอปุสรรคทาง 
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สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สดุได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นัน้ 
จะต้องวิเคราะห์ทัง้ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขัน้ตอนดงันี ้  

1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเก่ียวกับการวิเคราะห์และพิจารณา

ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทกุ ๆ ด้าน เพื่อท่ีจะระบจุดุแข็งและจดุอ่อนขององค์กร 
เป็นแหล่งท่ีมาเบือ้งต้นของข้อมลูเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายในครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ใน
ด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบตัิงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร 
(คน เงิน วสัดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กรเพื่อท่ีจะ
เข้าใจสถานการณ์และผลกลยทุธ์ท่ีผา่นมา ดงันี ้

1.1 การวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จากมมุมองของผู้ ท่ีอยู่ภายในองค์กรนัน้เองวา่ปัจจยัใดภายในองค์กรท่ีเป็นข้อได้เปรียบหรือจดุเดน่
ขององค์กรท่ีองค์กรควรน ามาใช้ในการพฒันาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความ
เข็มแข็งขององค์กร  

1.2 การวิเคราะห์จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในจากมมุมองของผู้ ท่ีอยูภ่ายในจากมมุมองของผู้ ท่ีอยู่ภายในองค์กรนัน้ๆ เองว่าปัจจยัภายใน
องค์กรท่ีเป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึน้หรือขจดัให้หมดไปอนัจะเป็น
ประโยชน์ตอ่องค์กร 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนัน้ สามารถค้นหาโอกาสและอปุสรรคทางการด าเนินงาน ขององค์กรที่ได้รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทัง้ในและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการ  ด าเนินงานขององค์กร 
เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อม  ทาง
สงัคม เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนงัสือของประชาชน การตัง้ถ่ินฐานและการอพยพของ
ประชาชน  ลกัษณะช ุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค ่านิยม ความเชื ่อ และวฒันธรรม 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น  พระราชบญัญตัิ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ครอบคลมุถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ  และพฒันาการทางด้านเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ ดงันี  ้

2.1 โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอก องค์กรปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการ
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ด าเนินการขององค์กรใน ระดบัมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านีม้าเสริมสร้างให้
หน่วยงานเข็มแข็งขึน้ได้ 

2.2 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดบัมหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ซึง่องค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ี
จะเผชิญแรงกระทบดงักลา่วได้ 

3. การระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม  
เม่ือได้ข้อมูลเก่ียวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในและปัจจยัภายนอกแล้ว ให้น า จดุแข็ง-จดุอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั โอกาส-อปุสรรค 
จากภายนอกเพื่อดวู่าองค์กรก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนัน้ องค์กร
ควรจะท าอย่างไร  โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดงักล่าวนี ้องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 
รูปแบบ คือ  

3.1 สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นีเ้ป็นสถานการณ์ท่ีพึ่งปรารถนา
ท่ีสดุ เน่ืองจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดงันัน้ ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ใน
เชิงรุก (Aggressive –Stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวย
โอกาสตา่ง ๆ ท่ีเปิด มาหาประโยชน์อยา่งเต็มท่ี  

3.2 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภยัอปุสรรค) สถานการณ์นีเ้ป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้าย
ท่ีสดุ เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย
ประการ ดงันัน้ ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุคือกลยทุธ์การตัง้รับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อ
พยายามลด หรือหลบหลีกภยั อปุสรรค ตา่ง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้
องค์กรเกิดความสญูเสียท่ีน้อยท่ีสดุ 

สทุศัน์ น าพลสูขุสนัติ (ม.ป.ป: ออนไลน์) น าเสนอกรอบในการจดัท า SWOT Analysis 
ไว้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 7  กรอบในการจดัท า SWOT Analysis 
ท่ีมา: สทุศัน์ น าพลสูขุสนัติ (ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

 
อาทิตย์ วงษ์สง่า (ม.ป.ป: ออนไลน์) ระบุว่า  การวิเคราะห์ SWOT มีกระบวนการดงันี ้
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค  

1.1 การวิเคราะห์จดุแข็ง เพื่อเป็นการพิจารณาวา่อะไรบ้างที่องค์กรท าได้ดี 
1.2 การวิเคราะห์จดุอ่อน เพื่อเป็นการพิจารณาวา่อะไรบ้างที่องค์กรท าได้ไม่ดี 
1.3 การวิเคราะห์โอกาส เพื่อเป็นการพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้หรือคาด

วา่จะเกิดขึน้มีผลกระทบตอ่องค์กรในเชิงโอกาสอะไรบ้าง 
1.4 การวิเคราะห์อปุสรรค เพื่อเป็นการพิจารณาวา่การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้หรือคาด

วา่จะเกิดขึน้มีผลกระทบตอ่องค์กรในเชิงอปุสรรคอะไรบ้าง 
2.  การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค 

2.1 การประเมินจดุแข็ง เพื่อพิจารณาวา่จดุแข็งท่ีองค์กรได้วิเคราะห์ในแตล่ะประเด็น
มีผลกระทบต่อองค์กร (Potential Impact) เพียงใด และมีความส าคญัเชิงเปรียบเทียบ (Relative 
Important) อยา่งไร  

2.2 การประเมินจดุอ่อน เพื่อพิจารณาวา่จดุอ่อนท่ีองค์กรได้วิเคราะห์สง่ผลกระทบตอ่
องค์กร (Potential Impact) เพียงใด และมีความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ  (Relative Important) 
อยา่งไร 
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2.3 การประเมินโอกาส เพื่อพิจารณาว่าโอกาสท่ีองค์กรได้วิเคราะห์ส่งผลกระทบต่อ
องค์กร (Potential Impact) เพียงใด และมีความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ  (Relative Important) 
อยา่งไร 

2.4 การประเมินอปุสรรค เพื่อพิจารณาว่าอปุสรรคท่ีองค์กรได้วิเคราะห์ส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร (Potential Impact) เพียงใด และมีความส าคญัเชิงเปรียบเทียบ (Relative Important) 
อยา่งไร 

ธีระชยั เนียมหลวง (2557: ออนไลน์) ระบุว่า ขัน้ตอนการวิเคราะห์ SWOT มีดงันี ้
1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรและ

ความสามารถในองค์กรในทกุ ๆ ด้าน เช่น โครงสร้างองค์กร ระเบียบ วิธีการปฏิบตัิงาน 
บรรยากาศในการท างาน ทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กร 
เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจดุอ่อนขององค์กร โดยมีปัจจยัแวดล้อมภายในท่ีควรพิจารณาเบือ้งต้น
อย่างง่าย (4M) คือ  

1.1 Man คือ บคุลากรภายในองค์กร รวมถึงผู้บริหารองค์กรด้วย 
1.2 Money คือ งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรแล้ว 
1.3 Material คือ วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 
1.4 Management คือ การบริหารจดัการในทกุ ๆ  ด้าน เช่น การเงิน พสัด ุงบประมาณ 

ทรัพยากรบคุคล การประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และอ่ืน ๆ ในทุก ๆ ด้าน เช่น นโยบาย การงบประมาณ โครงสร้างการ
บริหาร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวฒันธรรม กฎหมาย ฯลฯ 
โดยแต่ละปัจจยัมีผลกระทบในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีส าคญัได้แก่ 

2.1 เศรษฐกิจ 
2.2 สงัคม 
2.3 วฒันธรรม 
2.4 การประชากรศาสตร์ 
2.5 การเมือง 
2.6 กฎหมาย 
2.7 เทคโนโลยี 
2.8 การแข่งขนั 
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2.9 อ่ืน ๆ เช่น ภยัธรรมชาติ ภมูิอากาศ 
3. ระบุสถานการณ์ขององค์กรจาก SWOT มี 4 รูปแบบ ดงันี ้

3.1 สถานการณ์ท่ี 1: เม่ือจุดแข็งและโอกาสเกิดขึน้พร้อมกัน (สถานการณ์ท่ีพึง
ปรารถนา) จะใช้ข้อมลูนีใ้นการก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก (Aggressive-Strategy) เพื่อให้เกิดประโยชน์
กบัองค์กรอยา่งเต็มท่ี 

3.2 สถานการณืท่ี 2: เม่ือจุดอ่อนและอุปสรรคเกิดขึน้พร้อมกัน (สถานการณ์ท่ี
เลวร้าย) จะใช้ข้อมูลนีใ้นการก าหนดกลยุทธ์ตัง้รับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหา ท าให้เกิดการสญูเสียน้อยลง 

3.3 สถานการณ์ท่ี 3: เม่ือจุดแข็งและอุปสรรคเกิดขึน้พร้อมกัน (สถานการณ์ท่ีไม่
เอือ้อ านวย) จะใช้ข้อมลูนีใ้นการวางกลยทุธ์ขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) คือ 
วางแผนท่ีจะใช้ประโยชน์จากจดุแข็งในระยะยาวหรือในด้านอ่ืน ๆ แทน เป็นการเตรียมความพร้อม
ขององค์กร 

3.4 สถานการณ์ท่ี 4: เม่ือจดุอ่อนและโอกาสเกิดขึน้พร้อมกนั (สถานการณ์แก้ไข) จะ
ใช้ข้อมูลนีก้ าหนดกลยุทธ์พลิกตวั (Turnaround Strategy) เพื่อขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ให้
พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีในขณะนีแ้ละอนาคต 

 
  

ภาพประกอบ 8  แสดงการประเมินจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค 
ท่ีมา: อาทิตย์ วงษ์สง่า (ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
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วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2548: 24) ได้เสนอการก าหนดกลยทุธ์ โดยการ
วิเคราะห์ SWOT ดงัต่อไปนี ้ 

1. การวิเคราะห์ต าแหน่งสถานภาพขององค์การ การประเมินสถานภาพขององค์การ
ในปัจจุบนัว่าอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์หรือไม่
เพียงใดจากการสงัเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การและการสงัเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การพร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงภัยอุปสรรค แล้วชั่ง
น า้หนกัว่าโน้มเอียงไปในทาง "เอือ้" หรือ "ไม่เอือ้" มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกนั ก็สรุปจดุแข็ง
และจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชัง่น า้หนกัว่าโน้มเอียงไปในทาง "จุดแข็ง" หรือ "จุดอ่อน" มากน้อย
เพียงใด จากนัน้จึงท าการก าหนดต าแหน่งในตาราง 2x2 ว่าอยู่ในต าแหน่งท่ี "เอือ้และแข็ง" "เอือ้แต่
ออ่น" “ ไม่เอือ้แตแ่ข็ง " และ "ไมเ่อือ้และอ่อน" 

2. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับขององค์การเช่น เลือกกลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยด าเนินงานเฉพาะแผนงานท่ีมีความรู้ความช านาญเพียงชนิด
เดียวและจะไม่ขยายไปท าแผนงานอ่ืน หรือเลือกกลยุทธ์การสร้างความเติบโต (Growth 
Strategies) โดยขยายงานด้วยการท าแผนงานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรือ
เพิ่มงาน/โครงการเดิมมีความสมบรูณ์มากขึน้ หรือสง่เสริมโครงการท่ีสนบัสนนุให้ภาคธุรกิจเอกชน
เข้ามามีสว่นร่วมโดยการจ้างเหมา หรือเลือกกลยทุธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategies) โดย
ยกเลิก แผนงาน ท่ีหมดความจ าเป็นออกไป หรือยกเลิกแผนงานประเภทท่ีมีหน่วยงานอ่ืนท่ีท าได้
ดีกว่า หรือตัดงาน/โครงการท่ีหมดความจ าเป็นออกไป หรือยกเลิกงาน/โครงการประเภทท่ีมี
หน่วยงานอ่ืนท าได้ดีกว่าหรือลดกิจกรรมบางประเภทในงาน/โครงการท่ียงัคงต้องท าอยู่  หรือโอน
งานให้เอกชนไปท าในลกัษณะ Privatization 

3. การวิเคราะห์ต าแหน่งของสถานภาพของแผนงาน ประเมินสถานภาพของแผนงาน 
ขององค์การท่ีเลือกจะจดัท าว่าอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึง
ประสงค์หรือไม่เพียงใด พร้อมกบัสรุปลกัษณะเดน่เชิงโอกาสและลกัษณะด้วยเชิงภยัอปุสรรค แล้ว
ชัง่น า้หนกัว่าโน้มเอียงไปในทาง "เอือ้" หรือ "ไม่เอือ้" มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกนั ก็สรุปจุด
แข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชัง่น า้หนกัว่าโน้มเอียงไปในทาง "จุดแข็ง" หรือ "จุดอ่อน" มาก
น้อยเพียงใด จากนัน้จงึท าการก าหนดต าแหน่งในตาราง 2x2 วา่อยูใ่นต าแหน่งท่ี "เอือ้และแข็ง" "ไม่
เอือ้แตอ่อ่น" และ "ไมเ่อือ้และอ่อน" 

4. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผนงานเช่น เพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการ ปรับปรุงระบบการวางแผน การติดตาม ผลการ
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ปฏิบตัิงาน และการประเมินผลงาน/โครงการ ส่งเสริมการประสานงาน/โครงการภายใต้แผนงาน
เดียวกัน สลับสับเปลี่ยนผู้ บริหารระดับกองและระดับฝ่าย เพื่อให้มีประสบการณ์ในงานของ
องค์การอย่างกว้างขวางสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการด าเนินงาน/โครงการ สนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมของาน/โครงการ ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของ
ผู้ รับบริการค้นคว้าหาวิธีลดต้นทุนในการด าเนินงาน/โครงการและระดมเงินทุนจากเงินนอก
งบประมาณแผ่นดิน 

5. การวิเคราะห์ต าแหน่งของสถานภาพของงาน / โครงการประเมินสถานภาพของ
งาน /โครงการขององค์การท่ีเลือกจะจัดท าว่าอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความโน้มเองไปในทางท่ีพึง
ประสงค์หรือไม่พึงประสงค์หรือไม่เพียงใด พร้อมกบัสรุปลกัษณะเด่นเชิงโอกาสและลกัษณะด้อย
เชิงภัย อุปสรรคแล้วชั่งน า้หนักว่าโน้มเอียงไปในทาง "เอือ้" หรือ "ไม่เอือ้" มากน้อยเพียงใด ใน
ขณะเดียวกนั ก็สรุปจดุแข็งและจดุอ่อนเชิงทรัพยากรแล้วชัง่น า้หนกัว่าโน้มเอียงไปในทาง "จดุแข็ง" 
หรือ "จดุอ่อน" มากน้อยเพียงใด จากนัน้จึงท าการก าหนดต าแหน่งในตาราง 2x2 ว่าอยู่ในต าแหน่ง
ท่ี "เอือ้และแข็ง" "เอือ้แตอ่อ่น" "ไมเ่อือ้แตแ่ข็ง" และ "ไม่เอือ้และอ่อน" 

6. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของกิจกรรมภายใต้งาน / โครงการ เช่น 
ปรับปรุงรูปแบบของการผลิตและการให้บริการ สง่เสริมการประสานกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการ
เดียวกันศึกษาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรทัง้ในด้าน
ความรู้และทกัษะในการท างาน และสง่เสริมความรู้แก่ประชาชนผา่นการฝึกอบรม 

หลงัจากท่ีด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกแล้วจะน าข้อมลู
ทัง้หมดมาวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์แบบแมทริกซ์ โดยใช้ตารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix เพื่อ
ก าหนดกลยทุธ์ประเภทตา่ง ๆ  

ละ เอ ียด  ศ ิลาน้อย  (ม .ป .ป . :  ออนไลน ์) ระบ วุ ่า  TOWS ย ่อมาจาก  Threats-
Opprotunities-Weaknesses-Strengths แปลเป็นไทยหมายถึง สิ่งกีดขวาง-โอกาส-จดุอ่อน-จดุ
แข็ง มีลกัษณะดงัภาพ 2.8 แสดงตารางโทว์ (TOWS Matrix) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 

จากตาราง TOWS จะเห็นช่องปัจจยัหลกั 4 ช่อง คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งกีด
ขวาง ส าหรับช่องกลยทุธ์จะมี 4 ช่องเช่นเดียวกนั โดยเอาปัจจยัหลกัทัง้ 4 มาผสานเข้าด้วยกนั 
ได้แก่ จุดแข็งกบัโอกาส จุดอ่อนกบัโอกาส จุดแข็งกบัสิ่งกีดขวาง และจุดอ่อนกบัสิ่งกีดขวางโดย
มีขัน้ตอนในการท างาน 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. เ ข ียน โอกาสที ่ส าคญั  ๆ  ภายนอกองค ์ก ร  ลง ไปในช ่อ ง โอกาส  ภายนอก  
เป็นข้อ ๆ  
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2. เขียนสิ่งกีดขวางที่ส าคญั ๆ ภายนอกองค์กรลงไปในช่องสิ่งกีดขวางภายนอกเป็น
ข้อๆ 

3. เขียนจุดแข็งหรือจุดเด่นท่ีส าคญั ๆ ภายในองค์กรลงไปในช่องจุดแข็ง (ภายใน) เป็น
ข้อๆ 

4. เขียนจุดอ่อนหรือจุดด้อยที่ส าคญั ๆ ภายในองค์กรลงไปในช่องจุดอ่อน (ภายใน) 
เป็นข้อๆ 

5. จบัคู่ความเข้มแข็งในภายในกบัโอกาสที่ดีงามภายนอกเ มื่อผสานกนัเข้าจะได้
ผลลพัธ์เป็นกลยทุธ์จดุแข็ง (ภายใน) กบัโอกาสภายนอก ให้เขียนผลลพัธ์ในช่องจุดแข็ง (ภายใน) 
กบัโอกาส (ภายนอก) 

6. จบัคู่ความอ่อนแอภายในกบัโอกาสท่ีดีงามภายนอก เมื่อผสานกนัเข้าจะได้ผลลพัธ์
เป็นกลยทุธ์จดุอ่อน (ภายใน) กบัโอกาสภายนอก ให้เขียนผลลพัธ์ที่ได้ลงในช่องจุดอ่อนกบั
โอกาสภายนอก 

7. จบัคู่จุดแข็งภายในกบัสิ่งกีดขวางภายนอกเม่ือผสานกนัเข้าจะได้ผลลพัธ์เป็นกลยทุธ์
จุดแข็ง (ภายใน) กบัสิ่งกีดขวางภายนอก ให้เขียนผลลพัธ์ท่ีได้ลงไปในช่องจดุแข็ง (ภายใน) กบั
สิ่งกีดขวางภายนอก 

8.  จบัคู่จุดอ่อนภายในกบัสิ่งกีดขวางภายนอก เมื่อผสานกนัเข้าจะได้ผลลพัธ์เป็นกล
ยทุธ์จดุอ่อน (ภายใน) กบัสิ่งกีดขวางภายนอกให้เขียนผลลพัธ์ท่ีได้ลงไปในช่องจุดอ่อน (ภายใน) 
กบัสิ่งกีดขวางภายนอก  

เป้าหมายของการน าปัจจยัต่าง ๆ มาเทียบหรือมาประกบกนันี ้ก็เพื่อให้ได้แนวคิดใน
การก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีเป็นไปได้เท่านัน้ ยงัมิใช่กระบวนการคดัเลือก  
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ภาพประกอบ 9  แสดงตารางโทว์ (TOWS Matrix) วิเคราะห์จดุอ่อนจดุแข็ง 
ท่ีมา: ละเอียด ศลิาน้อย (ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
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การก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
หลกัการก าหนดเปา้ประสงค์ คือ 1) ต้องมีความเชื่อมโยงกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ก าหนด 2) ต้องเป็นรูปธรรม สามารถแปลงเป็นกิจกรรมได้ง่าย 3) เป็นไป
ได้ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 4) ต้องสามารถจดัการกบัเร่ืองต่างๆ พร้อมกนัได้ เพราะการบริหาร
องค์การเป็นการสร้างความสมดลุระหว่างความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกนั  และ 5) 
เป้าประสงค์ต้องเป็นท่ีต้องการในทกุส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการก าหนดเป้าหมายอาจเป็นการ
คาดการณ์จากข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ หรือข้อมลูเชิงแข่งขนั โดยเปา้หมายที่ท้าทายมกัเก่ียวกบั
การปรับปรุงท่ีส าคญัหรือการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดขององค์การ  (เอกชยั ก่ีสขุพนัธ์และคณะ
, 2553: 35-36) 

 
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิ 
การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบตัิ (Strategy Implementation) เป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญั 

มีความยุ่งยากและสลบัซบัซ้อน  เนื่องจากเป็นขัน้ตอนที่ต้องเกี่ยวข้องกบัพนกังานทุกระดบั
ภายในองค์กร โดยการน าของผู้บริหารท่ีมีความสามารถในการสื่อสารให้พนกังานรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวพนัถึงการออกแบบและชีน้ ากระบวนการใหม่ๆ  ตลอดจนการจูงใจพนกังานให้ท าตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือเห็นพ้องต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้  การปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์มี
ช่วงระยะเวลาในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัไป ตัง้แต่ไม่ก่ีเดือนไปจนถึงหลายปี การปฏิบตัิตาม
ยทุธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างราบร่ืนเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามที่พึงประสงค์องค์กรควรมีการ
ทบทวนและเปลี่ยนแปลงยทุธศาสตร์ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนัน้  และก่อนที่จะน า
ยทุธศาสตร์ใดๆ ไปปฏิบตัิ องค์กรควรมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. ระดบัของการเปลี ่ยนแปลงยทุธศาสตร์  โดยพิจารณาว่ายทุธศาสตร์ในแผน
ยทุธศาสตร์ท่ีเสนอใหม่แตกต่างไปจากยทุธศาสตร์ในแผนเดิมมากน้อยเพียงใด  

2. รูปแบบโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) ที่จะต้องปรับให้สอดคล้อง
กบัแผนยทุธศาสตร์ท่ีเสนอใหม่แตกต่างไปจากรูปแบบโครงสร้างขององค์การในแผนยทุธศาสตร์
เดิมมากน้อยเพียงใด 

3. กลไกของวฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) ที่จะต้องปรับให้สอดคล้อง
กบัแผนยทุธศาสตร์ที่เสนอใหม่แตกต่างไปจากกลไกของวฒันธรรมองค์การในแผนยทุธศาสตร์
เดิมมากน้อยเพียงใด 
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4. ภาวะความเป็นผู้น าในการปฏิบตัิงานและทกัษะในการควบคมุการปฏิบตัิงานท่ี
สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ท่ีเสนอใหม่ 

5. หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์ระบบและกระบวนการปฏิบตัิงาน  แล้วจดัท าแผนปฏิบตัิ
การที่ก าหนดกิจกรรมที่จดัท าของแต่ละโครงการให้ชดัเจน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดบัปฏิบตัิการ
น าไปด าเนินงานภายใต้การติดตามผลการปฏิบตัิงาน  (Monitoring) ของโครงการโดยหวัหน้า
งานท่ีองค์กรก าหนด 

 
การควบคุมยุทธศาสตร์ 
การควบคมุยทุธศาสตร์เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบตัิงานกบัแผนท่ีวางไว้

เพื่อให้องค์กรทราบสถานภาพของการด าเนินการตามแผนที่วางไว้  โดยทัว่ไปในการก าหนด 
ยทุธศาสตร์ระดบัต่างๆ จะมีการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จและเปา้หมายไว้ล่วงหน้า  ระหว่าง
การก าหนดแผนปฏิบตัิงานควรมีรายละเอียดของกิจกรรมติดตามผลบรรจเุป็นกิจกรรมหนึ่งของ
แผนปฏิบตั ิงานด้วย  หรือบางแห่งอาจจดัท าแผนส าหรับการติดตามเพื ่อควบคมุต่างหาก  
ตลอดจนประเมินผลระหว่างแผนงาน (In-process Evaluation) และเมื่อสิน้สดุแผนงาน (Post 
project Evaluation) 

การประเมินความส าเร็จของแผนงานอาจเปรียบเทียบกบัปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
1. ผลสมัฤทธ์ิของแต่ขัน้ตอน 
2. วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบตัิงาน 
3. เป้าหมายของยทุธศาสตร์ 
4. การทบทวนการบรรลตุามวตัถปุระสงค์ระดบัองค์กร ภารกิจ และวิสยัทศัน์ ตลอดจน

ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 
ข้อจ ากัดในการก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation Constraints) 
วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2548 ค: 18) ได้กล่าวเสริมถึงข้อจ ากดัในการก าหนด

 ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัมี 5 ประการ คือ 
1. จดัหาทรัพยากรทางการเงิน ยทุธศาสตร์ท่ีคาดว่าจะให้ผลตอบแทนในระดบัสงูอาจ

ต้องใช้เงินในกระบวนการท างานเพิ่มมากขึน้  การจดัหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งเงินอดุหนนุและ
แหล่งเงินกู้ทัง้แหล่งเดิมและแหล่งใหม่อาจท าได้ในขอบเขตจ ากดั  
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2. เจตคติต่อข้อเสี่ยง (Attitude Toward Risks) ยทุธศาสตร์ท่ีคาดว่าจะให้ผลตอบแทน
ในระดบัสงูอาจมีความเสี่ยงสงู การเลือกใช้จึงขึน้อยู่กบัเจตคติของผู้มีอ านาจในการตดัสินใจว่า
จะยอมรับความเสี่ยงในระดบัใด เช่น ลดความเสี่ยงให้น้อยลงโดยยอมรับผลตอบแทนท่ีต ่าลง 

3. ขีดความสามารถขององค์กร (Organizational Capability) ยทุธศาสตร์ท่ีจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการท างานอย่างรวดเร็วจากบุคลากรเท่าที่มีอยู่ซึง่บาง
องค์กรอาจต้องเผชิญกบัข้อเท็จจริงที่ว ่า  ปริมาณและคณุภาพของบคุลากรที่มีทกัษะมีไม่
เพียงพอและบคุลากรเหล่านัน้ไม่สามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการอย่าง
รวดเร็วได้ 

4. ความสมัพนัธ์ของช่องทางไหลเวียนในกระบวนการผลิต  (Channel Relationships)
ยทุธศาสตร์ที่จ าเป็นต้องหาช่องทางใหม่ในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะการจดัหาทรัพยากร
น าเข้า อาจต้องเผชิญกบัข้อเท็จจริงท่ีว่าปริมาณและคณุภาพของทรัพยากรท่ีต้องการน าเข้ามีไม่
เพียงพอในอนาคต 

5. การตอบโต้ของผู้แข่งขนั (Competitive Retaliation) ยทุธศาสตร์ท่ีต่อสู้กบัคู่แข่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาท่ีตามมาจากการท่ีคู่แข่งท าการตอบโต้ เช่น การลดราคาสินค้าให้ต ่าลงอาจท า
ให้คู่แข่งท าการลดราคาให้ต ่าลงไปอีกจนเป็นสงครามราคากระจายทัว่ไปในตลาด  

สรุปได้ว่า ยทุธศาสตร์หมายถึง วิธีการหรือเคร่ืองมือการพฒันาปรับปรุงการบริหาร
องค์กร โดยใช้แผนการด าเนินงานระยะยาวที่ผ่านกระบวนการคิด ไตร่ตรองอย่างรอบคอบบน
ฐานของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิให้
สอดคล้องกบับริบทขององค์กร และเชื่อมโยงกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์ สภาพแวดล้อม ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์/โครงการ 
ตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
ชชัจริยา ใบลี (2553 : 7-8)  ศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์เพื ่อเสริมสร้าง

ประสิทธิผลการจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภ ัฎเลย มีวตัถปุระสงค์เพื ่อพฒันา
ยทุธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลการจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัเลยในด้าน
องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์ในด้าน  วตัถปุระสงค์แนวทางปฏิบตัิ และกลไกสู่การ
ปฏิบตัิ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง
และความเป็นประโยชน์ ผลการวิจยัโดยสรุปพบว่า ข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
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ประสิทธิผลการจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัเลย ประกอบไปด้วย   1. วตัถปุระสงค์ 
ได้แก่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  และเปา้หมาย 2. แนวทางปฏิบตัิ ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์ 11 
มาตรการ 16 ตวับ่งชี ้3. กลไกสู่การปฏิบตัิ ประกอบด้วย 14 แผนงาน 63 โครงการ ยทุธศาสตร์
การจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัเลย จ านวน 6 ยทุธศาสตร์ ดงันี  ้1. พฒันาระบบ
สารสนเทศด้านการวิจยัเพื่อพฒันาท้องถ่ิน  2. สร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายการวิจยัภาคีต่าง 
ๆ เพื่อระดมทรัพยากรการวิจยั 3. พฒันาศกัยภาพและความสามารถบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการ
วิจยัท ุกระดบั 4. สร้างบรรยากาศและจดัโครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจยัให้งานวิจยัของ
หน่วยงานเป็นงานปกติขององค์กร 5. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจดัการงานวิจยัอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 6. ผลกัดนัผลงานวิจยัไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน 

นพวรรณ บุญธรรม (2553: 4) ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน
ไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
วิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ ศึกษาสภาพปัจจบุนัและ
ความพร้อมท่ีจะพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
และน าเสนอกลยทุธ์การพฒันาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั   
ผลการวิจยัโดยสรุปพบว่าปัจจยัความส าเร็จที ่จะน าไปสู ่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั เช่น 
โครงสร้างพืน้ฐานขององค์กรและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั วฒันธรรมองค์กรที่มีอิสระทางวิชาการ 
สภาพแวดล้อมและสิ่งสนบัสนนุต่างๆ ที่เอือ้ต่อการผลิตผลงานวิจยั เช่น งบประมาณ อาคาร
สถานที่อปุกรณ์เคร่ืองมือในการวิจยั ปัจจยัภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จสงูสดุ คือมีอาจารย์
และนกัศึกษาที่มีศกัยภาพในการท าวิจยั มีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและผู้น าที่มี
ว ิสยัทศัน์สร้างสรรค์ ที ่ส าคญัที ่สดุ คือ มีแผนกลยทุธ์เป็นแผนที่น าทางสู ่การพฒันาเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยั สภาพปัจจบุนัและความพร้อมของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พบว่า ขาด
แคลนอาจารย์ที่ท าวิจยัทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพไม่มีระบบจงูใจส่งเสริมอาจารย์ให้ท าวิจยั
โดยเฉพาะกบัผู้ ท่ีมีความสามารถด้านวิจยัสงูท าให้การเผยแพร่ผลงานและการน าไปใช้ประโยชน์
มีน้อย การท าวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเป็นการด าเนินงานตามพนัธกิจ และถกูผลกัดนั
ให้ด าเนินการสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาเท่านัน้ นอกจากนี ้ยงัพบว่า
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถลงทุนในเร่ืองระบบฐานข้อมลูวิจยัเพื่อการ
สืบค้นได้เช่นเดียวกบัหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมีงบประมาณที่จ ากดั จึงจ าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมโดยวางแผน  กลยทุธ์เชิงบูรณาการเพื่อก าหนดเปา้หมายและทิศทางการวิจยัท่ี
ชดัเจนก่อนจึงสามารถ 
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จะพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั กลยทุธ์ท่ีน าเสนอ คือ V-A-L-U-E ประกอบด้วย  
(1) กลยทุธ์วิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์ (Vision Creatively) 2) กลยทุธ์สู่การรับรองคณุภาพและ
คณุค่างานวิจยั (Accreditation on Quality) 3) กลยทุธ์ผลิตผลงานและการใช้ประโยชน์ (Utility 
ofResearch) 4) กลยทุธ์สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิจยั (Linkage andNetwork)  
5) กลยทุธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ (Efficiency of Management): ซึ่งเป็นการ
เสนอกลยทุธ์การพฒันาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ในภาพรวม
และกรณีศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

สภุาพร พงษ์ภิญโญโอภาส (2555: 8) ศึกษาเรื่อง การพฒันากลยทุธ์การบริหาร
งานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานวิจยัรวมทัง้ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ศึกษากลยทุธ์และ แนวทางการพฒันา การบริหารงานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ศึกษากลยทุธ์และแนวทางการพฒันาการบริหาร
งานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีประสบความสาเร็จในการบริหารงานวิจยั  พฒันากลยทุธ์การ
บริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  ประเมินกลยทุธ์การบริหาร
งานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างที่พฒันาขึน้   ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิจยัรวมทัง้ปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการบริหารงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
และปัจจยัที่ส ่งผลต่อสภาพการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ ด้านวฒันธรรม และด้านกฎหมาย  กลยทุธ์การบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มี 2 ด้าน ได้แก่ การน า และการควบคมุ แนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั ราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างมี 4 ด้าน ได้แก่ 
การวางแผน การจดัองค์การ การน า และการควบคมุ  กลยทุธ์การบริหารงานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารงานวิจัย มี 2 ด้าน ได้แก่ การน าและการ
ควบคมุ แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีประสบความสาเร็จใน
การบริหารงานวิจยัมี 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การการน า และการควบคมุ กลยทุธ์
การบริหารงานว ิจ ยั  ของมหาว ิทยาลยัราชภฏัในกลุ ่มภาคเหนือตอนล ่างที ่พฒันาขึน้ 
ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยทุธ์ กลยทุธ์ มาตรการ และตวัชีว้ดั ซึ่ง
กลยทุธ์ ได้แก่ 1)พฒันาระบบข้อมลูและสารสนเทศส าหรับการวางแผนบริหารงานวิจยัให้
ครบถ้วน ทนัสมยัและใช้งานได้รวดเร็ว 2) ยกระดบัคณุภาพการจดัท าแผนบริหารงานวิจยัโดย
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การมีส่วนร่วมของบคุลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3)พฒันาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัให้
ชดัเจนและครอบคลมุงานวิจยัทกุด้าน 4) พฒันาการสรรหาผู้บริหารงานวิจยัและศนูย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการให้เอือ้ต่อการจดัการงานวิจยั 5) พฒันาศกัยภาพการบริหารของผู้บริหารทกุ
ระดบัและพฒันาศกัยภาพการวิจยัของบุคลากรทุกระดบัด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างต่อเน่ือง 
6) พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการวิจยัให้มีการกระจายไปยงัหน่วยงานทกุระดบั
อย่างทัว่ถ ึงและเพียงพอ 7) มุ ่งด าเนินการวิจยัที ่แสดงเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 8) พฒันาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการ
บริหารงานวิจยัของหน่วยงานทุกระดบัให้ชดัเจนและมีการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง 9) พฒันาระบบ
และกลไกการติดตามและประเมินผลการท าวิจยัของบคุลากรให้ชดัเจนและมีการปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่อง 5. ผลการประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่างที่พฒันาขึน้ พบว่ามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า
มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

อาทิตยา ดวงมณี (2555: 6) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยั 
โดยการเทียบเคียงสมรรถนะตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของ
วิทยาลยัพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม มีวตัถปุระสงค์เพื่อ วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
งานวิจยัตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  เทียบเคียงสมรรถนะการ
บริหารงานวิจยัระหว่างวิทยาลยัพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมกบัสถาบนัการศกึษาพยาบาล
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา น าเสนอยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัของ
วิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงกลาโหม ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิจยั มี 
8 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 การจดัการกระบวนการและการมุ่งเน้นผู้ปฏิบตัิงานวิจยั 
องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผน การวดั และวิเคราะห์ผลการด าเนินการด้านการวิจยั องค์ประกอบ
ที่ 3 ภาวะผู้น าด้านการวิจยั องค์ประกอบที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส ่วนได้ส่วนเสียด้านการวิจยั 
องค์ประกอบที่ 5 การจดัการความรู้ด้านการวิจยั องค์ประกอบที่ 6 การผกูใจผู้ปฏิบตัิงานวิจยั 
องค์ประกอบท่ี 7 การก ากบัดแูลและการให้บริการด้านการวิจยั และองค์ประกอบท่ี 8 การพฒันา
สภาพแวดล้อมและศกัยภาพด้านการวิจยัวิทยาลยัพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมมีคะแนน
รวมเฉลี ่ยของกระบวนการในการบริหารงานวิจยัต ่ากว่าสถาบนัการศึกษาพยาบาลสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาในภาพรวม (ช่วงห่าง 5.85 %) และรายด้าน (ช่วงห่าง 
3.77-15.32 %) ยกเว้นหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ และหมวด 6 การจดัการกระบวนการท่ี

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D2%B7%D4%B5%C2%D2%20%B4%C7%A7%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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มีคะแนนรวมเฉลี่ยสงูกว่า (ช่วงห่าง -1.38 % และ-4.49 % ตามล าดบั ยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัของวิทยาลยัพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม มี 6 ประเด็นยทุธศาสตร์ 19 กลยทุธ์ และ 
100 แนวปฏิบตัิประเด็นยทุธศาสตร์ ได้แก่ การพฒันาระบบการน าองค์การด้านการวิจยั การ
พฒันาระบบการบริหารงานวิจยั การสร้างวฒันธรรมวิจยั การจดัการความรู้ด้านการวิจยั การ
สร้างความผกูพนัในงานวิจยั และการเทียบเคียงสมรรถนะด้านการวิจยั  

ซูกิฮารา และคณะ (Sugihara, Tadashi; Sonobe, Taro and Mutoh, Seitaro (2012: 
116-119). ศึกษาเร่ือง การพฒันากลยทุธ์ของระบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัโตเกียว  
มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาพฒันากลยทุธ์ของระบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัโตเกียว  
ผลการศึกษาพบว่า การพฒันากลยทุธ์ของระบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัโตเกียว
ประกอบด้วยการให้ทนุสนบัสนนุนกัวิจยัโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมและสร้าง
ความร่วมมือในการวิจยักบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ การสนบัสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศและการพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั  

 
เทคนิคการวจิัยอนาคต 

ปัจจุบนัแนวความคิดเกี่ยวกบัการศึกษาอนาคตได้เร่ิมมองเห็นว่าอนาคตเป็นเร่ืองท่ี
สามารถศึกษาและควบคมุผลกัดนัให้เป็นไปตามต้องการได้  การวิจยัอนาคต ( Futures 
Research) จึงถกูใช้เพื่อพฒันาหลกัทฤษฎีของอนาคตให้เป็นไปอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ 
เพื่อให้คนทัว่ไปได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการวิจยัอนาคตเพื่อปอ้งกนัปัญหา การวางแผนท่ี
เป็นไปได้และเหมาะสม ตลอดจนเป็นการประเมินและพฒันาสถาบนัต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบั
บริบทของอนาคต (ณิชชา เบญจพรวฒันา.  2558: 59) 

การวิจยัอนาคต (Futures Research) เป็นค าศพัท์เฉพาะที่สื ่อถึงแนวคิด ว ิธีการ
กระบวนการ และระเบียบวิธีที่ใช้ในการส ารวจ ศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา มีหลายวิธี เช่น เดลฟาย (Delphi) การสร้างอนาคตภาพ (Scenario 
Building) ฟอร์ไซ้ท์ (Foresight)  อีเอฟอาร์ (EFR) และอีดีเอฟอาร์ (EDFR) เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมี
ระเบียบวิธีวิจยัที่แตกต่างกนัไป (จ ุมพล พลูภทัรชีวิน.  2559.  ออนไลน์)   เป็นงานวิจยัสห
วิทยาการ เพื่อบรรยายและอธิบายปรากฎการณ์ทางสงัคมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ี
สมัพนัธ์และที่เกิดขึน้ในกลุ่มของมนษุย์ที่มีกิจกรรมแตกต่างกนัไป เป็นการท านายอนาคต
ทางเลือกที่อาจเกิดขึน้และช่วยให้สามารถเดินสู่อนาคตที่ก าหนดได้ (Sanal. 2003: Online) 
นอกจากนี ้การวิจยัอนาคต มีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต และท า
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ให้เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อที่จะได้เตรียมตวัหรือก าหนดเป็น
นโยบายเพื่อน าไปสู่อนาคตท่ีต้องการ (ชมพนูุท ร่วมชาติ.  2548: 55) 

 
การแบ่งช่วงการศึกษาการวิจัยอนาคต 
การแบ่งช่วงการศึกษาการวิจยัอนาคตนัน้ ช่วงเวลาอาจประกอบด้วย ช่วงแรก 5-10 ปี 

เรียกว่า อนาคตระยะสัน้ (Short Range Forecasting) เป็นระยะของการมองอนาคตใกล้ตวั 
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกบัปัญหาปัจจุบนั ช่วงที่สอง 10-20 ปี เรียกว่า อนาคตระยะกลาง 
(Middle Range Forecasting) เป็นช่วงที่นิยมท าการวิจยัเชิงอนาคตมากที่สดุ เพราะสามารถ
น าผลการศึกษาไปวางแผนปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ได้ (ณิชชา เบญจพรวฒันา.  2558: 72) 

สรุปได้ว่า การวิจยัอนาคตเป็นระเบียบวิธีที่ใช้ในการส ารวจ ศึกษาเหตกุารณ์และมี
ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต โดยผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิควิธีอีดีเอฟอาร์ (EDFR) ในการ
พฒันายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

  
เทคนิควิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
เทคน ิคการว ิจ ยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  

ถกูพฒันาขึน้เมื ่อ ปี พ.ศ. 2522 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จ ุมพล พลูภทัรชีวิน (สาลินนัท์  
เทพประสาน.  2553: 21) ซึ ่งเป็นการผสมผสานเทคนิคการวิจยัแบบ EDR (Ethnographic 
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกนั มีขัน้ตอนคล้ายกบัเดลฟาย แต่มีการ
ปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมมากขึน้ โดยในรอบแรกของการวิจยัจะใช้การสมัภาษณ์
แบบ EFR หลงัการสมัภาษณ์รอบแรก ผู้วิจยัจะน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ แล้ว
สร้างเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งมกัจะมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งให้ผู้ เช่ียวชาญตอบตามรูปแบบ
ของเดลฟายเพื่อที่จะท าการกรองความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญเพื่อหาฉนัทามติ (Consensus) 
ซึ่งมกัจะท าประมาณ 2-3 รอบ หลงัจากนัน้จะน าข้อมลูมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มที่มีความ
เป็นไปได้มาก และมีความสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ เช่ียวชาญเพื่อสรุปเขียนเป็น
อนาคตภาพ (ศกัดิพนัธ์ ตนัวิมลรัตน์, 2557: 101) 

จุมพล พลูภทัรชีวิน (2559.  ออนไลน์) ได้ระบุขัน้ตอนของการท าวิจยัแบบ EDFR ดงันี ้
1. ก าหนดและเตรียมตวักลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  เป็นขัน้ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นมาก 

เพราะหากได้กลุ่มผู้ เช่ียวชาญจริง ๆ จะท าให้ผลการวิจยัน่าเช่ือถือมากขึน้เท่านัน้ การเตรียมตวั
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญนัน้ อาจถกูมองว่างานวิจยัลกัษณะนีไ้ม่มีความส าคญั หรืออาจไม่มีเวลาให้ผู้วิจยั
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ได้เต็มท่ี ผู้วิจยัจึงจ าเป็นต้องติดต่อกบัผู้ เช่ียวชาญเป็นการส่วนตวั อธิบายถึงจดุมุ่งหมาย ขัน้ตอน
ต่าง ๆ ของการวิจยั เวลาท่ีจะใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจยั ย า้ถึงความจ าเป็นและ
ความส าคญัของการใช้ผู้ เช่ียวชาญ แล้วจงึขอความร่วมมือ ถ้าไมไ่ด้รับความร่วมมือก็จ าเป็นต้องไป
หาผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนตอ่ไป ถ้าได้รับความร่วมมือก็ขอนดัวนัเวลาส าหรับการสมัภาษณ์ การเตรียม
ตวักลุ่มผู้ เช่ียวชาญดงักล่าวนอกจากจะท าให้มัน่ใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว ยงั
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เช่ียวชาญได้มีเวลาเตรียมข้อมลูจดัระบบข้อมลูและความคิดลว่งหน้า ช่วย
ให้ผู้วิจยัได้ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือเพิ่มขึน้ 

2. สมัภาษณ์ (EDFR รอบท่ีหนึง่) มีลกัษณะขัน้ตอนคล้ายกบั EFR แต ่EDFR มีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าคือ ผู้ วิจยัสามารถเลือกรูปแบบการสมัภาษณ์ท่ีสนองตอบต่อจุดมุ่งหมาย เวลา 
งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจยั ซึ่งอาจยึดรูปแบบของ EFR โดยเร่ิมจาก Optimistic-
Realistic (O-R), Pessimistic-Realistic (P-R) และ Most Probable (M-P) ตามล าดบั หรืออาจจะ
เลือกสมัภาษณ์เฉพาะแนวโน้มท่ีผู้ เช่ียวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้ และน่าจะเป็นโดยไม่ค านึงถึง
ว่าแน้วโน้มเหลา่นัน้จะเป็นไปในทางดีหรือร้าย เพราะในการท า EDFR รอบท่ีสองและสาม ถ้าหาก
ผู้วิจยัสนใจท่ีจะแยกศกึษาอนาคตภาพทัง้ 3 ภาพตามแบบ EFR ผู้วิจยัก็สามารถท าได้โดยการออก
แบบสอบถามท่ีจะช่วยให้ได้อนาคตภาพทัง้ 3 ภาพได้อยา่งเป็นระบบได้ 

3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพื่อสร้างเป็นเคร่ืองมือส าหรับท า Delphi 

4. สร้างเคร่ืองมือ 
5. ท า Delphi (EDFR รอบท่ีสอง สาม...) 
6. เขียนอนาคตภาพ  

จากขัน้ตอนเทคนิควิธีการวิจยัอนาคตแบบ EDFR จ าเป็นต้องให้ความส าคญักบักลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญ โดยทัว่ไปการวิจยัอนาคตจะมุ่งเน้นผู้ เชี่ยวชาญ ดงันัน้การเลือก
ผู้ เชี่ยวชาญจึงเป็นแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งหากต้องการให้ผลการวิจยัเกิดผล
ควรเลือกผู้บริหารหรือผู้มีศกัยภาพจะเป็นผู้บริหารและควรมีกลุ่มนกัวิชาการทัง้ภายในและ
ภายนอกของหน่วยงานนัน้ เพราะนกัวิชาการจะท าช่วยท าให้ผู้ เชี่ยวช่าญที่เป็นนกับริหารได้รับ
ข้อมลูใหม่ ๆ ทนัสมยั ท าให้เกิดความคิดหลากหลายและส่งผลให้ได้แนวโน้มที่เป็นไปได้หลาย
รูปแบบมากท่ีสดุ ทัง้นี ้กลุ่มผู้ เช่ียวชาญอาจรวมไปถึงผู้ ใช้บริการด้วย ส าหรับจ านวนผู้ เช่ียวชาญ
ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน การก าหนดจ านวนผู้ เช่ียวชาญผู้วิจยัจึงเป็นก าหนดเองและขึน้อยู่กบัเร่ืองท่ี
ศึกษา นอกจากนีจ้ านวนตวัอย่างของผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละรอบไม่จ าเป็นต้องเท่ากนั เพราะ
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จุดมุ่งหมายหลกัของการวิจยัอนาคตไม่ใช่การท านายท่ีถกูต้อง แต่ต้องการส ารวจทางเลือกและ
แนวโน้มต่าง ๆ ที่เป็นไปได้สงูสดุ หรือหากจ านวนตวัอย่างแต่ละรอบเท่ากนัก็สามารถกระท าได้
ซึ่งแสดงถึงความสามารถของผู้วิจยัในการประสานงานกบัผู้ เช่ียวชาญ 

ในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 
ส่วนใหญ่อยู่ท่ีผู้ เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามซ า้ ๆ หลายรอบ เพื่อตรวจสอบว่าความเท่ียงตรงนัน้
มีการเปลี ่ยนแปลงหรือไม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีความเที่ยงตรงสงู การวิจยั
โดยทัว่ไปจะใช้วิธีน าแบบสอบถามไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงซึ่งกระท าโดยตวั
ผู้ เชี่ยวชาญอยู่แล้ว แต่อาจพบปัญหาบ้างในเร่ืองการใช้ภาษาในแบบสอบถาม เพราะเป็นการ
สรุปรวบจากผู้ เชี่ยวชาญหลายท่าน นอกจากนี ้ผู้ เชี่ยวชาญยงัมีโอกาสได้ตรวจสอบค าตอบอีก
หลายรอบรวมทัง้มีการใช้เทคนิคการสรุปสะสมในระหว่างการสมัภาษณ์ จึงมีความเท่ียงตรงสงู 
สิ ่งที ่ส าคญัที่สดุคือการพิจารณาคดัเลือกผู้ เ ชี ่ยวชาญโดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม เพื ่อให้ได้
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีศึกษามากท่ีสดุ จึงจะท าให้ผลวิจยัท่ีได้มีความ
น่าเช่ือถือ (อารีรัตน์ ค าปาเชือ้.  2552: 21-23) 

จากการศ ึกษา เอกสารและงานว ิจ ยั ที ่เ กี ่ย วข้อ งก บัการบริหา รงานว ิจ ยั ใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า  

สถาบนัอดุมศึกษาซึ่งในท่ีนีไ้ด้แก่ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีจดัการศึกษาในระดบัต่อเน่ือง
จากระดบัมธัยมศึกษา ในงานวิจยันี ้ได้แก่ มหาวิทยาลยัในประเทศไทยภายใต้การก ากบัดแูล
ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มีการบริหารหรือการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการ
พฒันางานวิจยัตามแนวปฏิบตัิ 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ เพื่อส่งเสริม
ให้การวิจยัมีความก้าวหน้าเป็นไปตามเปา้หมายสามารถเพิ่มปริมาณและคณุภาพของงานวิจยั 
ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที ่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยอาศยั
องค์ประกอบการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) นโยบายการ
วิจยั  หมายถึง หลกัการหรือแนวทางการวิจยัที่ก าหนดไว้ และใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของ
องค์กร ได้แก่ การบริหารจดัการ การวางแผน การตดัสินใจ และการควบคมุและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานเพื ่อให้บรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนดไว้  (2) โครงสร้างพืน้ฐาน หมายถึง สิ ่ง ท่ี
สถาบนัอดุมศึกษาพฒันาขึน้เพื่อใช้รองรับการบริหารงานวิจยัสู่การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวตักรรมภายใต้วิสยัทศัน์และเปา้หมายที่ชดัเจนภายในกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์ เช่น  
ฐานข้อมลู ระบบการวิจยัและพฒันา ระบบการเสริมสร้างบคุลากร ระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
(3) ทุนอดุหนนุวิจยั หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือส่งเสริมให้เกิดการพฒันางานวิจยัที่เป็น
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ประโยชน์ในรูปแบบของงบประมาณ มีลกัษณะของโครงการวิจยัที่แตกต่างกนัไป เช่น การวิจยั
พืน้ฐาน การวิจยัประยกุต์ การวิจยัและพฒันา สิ่งประดิษฐ์/นวตักรรม การวิจยัสถาบนั การวิจยั
เชิงนโยบาย (4) การติดตามประเมินผล หมายถึง  กิจกรรมในการควบคมุคณุภาพของ
ผลงานวิจยัเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการท าวิจยั และอปุสรรคที่เกิดขึน้จากการท าวิจยั 
ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาอปุสรรคให้งานบรรลเุป้าหมา(5) การเผยแพร่ผลงานวิจยั 
หมายถึง การรายงานผลการวิจยัซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานการวิจยั คู่มือ บทความ
วิชาการ จดัประชมุเผยแพร่ผลงานวิจยั น าเสนอผลงานวิจยัในที่ประชมุระดบัชาติ นานาชาติ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อน าเสนอผลที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตัิหรือเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ส าหรับการวิจยัต่อไป โดยผู้ เผยแพร่ผลงานวิจยัควรค านึงถึง จริยธรรมและมาตรฐานการ
ด าเนินการเผยแพร่ (6) การพฒันานกัวิจยั หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง
นกัวิจยัให้มีศกัยภาพด้านการวิจยัมากขึน้ ได้แก่ การส่งเสริมพฒันานกัวิจยัให้มีศกัยภาพอย่าง
เป็นระบบ มีการสนบัสนุนทนุการวิจยัอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดภาระงานวิจยัอย่างเป็น
รูปธรรม และมีการสร้างวฒัธรรมด้านการวิจยัภายในสถาบนัอดุมศึกษา (7) การบริหารจดัการ 
หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรของ
องค์กรอย่างน้อย 7 ประการ คือ คน เงิน วสัดสุิ่งของ อ านาจหน้าท่ี เวลา ก าลงัใจในการท า งาน 
และความสะดวกต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนส าคญั 5 ประการ คือ การวางแผน การจดัองค์การ 
การอ านวยการ การประสานงาน การควบคมุงาน  (8) การเชื่อมโยงเครือข่าย  หมายถึง  การ
ประสานหรือติดต่อสมัพนัธ์ทัง้ในระดบับุคคล ระดบัหน่วยงาน ระดบัองค์กร ระดบัชาติ และ
ระดบันานาชาติ เพื่อการด าเนินกิจกรรมด้านการวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ (9) การมีธรรมาภิบาล หมายถึง  การบริหารจดัการบนพืน้ฐานของความถกูต้อง โดย
ค านึงถึงหลกัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม การกระจายอ านาจ นิติธรรม ความเสมอภาค และมุ่งเน้นฉนัทามติ (10) วฒันธรรมการวิจยั  
หมายถึง  ผลรวมจากสิ่งที่ปฏิบตัิกนัจนเป็นนิสยัจากความคิด สภาพแวดล้อมของกลุ่มสงัคม 
ส ่งผลมาถ ึงพฤต ิกรรมที ่แสดงออก  และผลลพัธ ์ทางงานว ิจ ยั ที ่แสดงให้ เห ็นภายใน
สถาบนัอดุมศึกษา 

จาก 10 องค์ประกอบของการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา จะเป็นแนวทางใน
การพฒันายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนอดุมศึกษา ซึ ่งยทุธศาสตร์ดงักล่าวนี ้
หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบนัอดุมศกึษาที่บอกถึงทิศทางหรือแนวทางปฏิบตัิการบริหาร
งานวิจยั ซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาก าหนดขึน้เพื่อชีน้ าการปฏิบตัิงานในอนาคตให้เป็นไปในทิศทาง



 199 
 

เด ียวกนั และจงัหวะเวลาที ่สอดคล้องกนัเพื ่อให้สามารถประสาน ต ิดตาม ก ากบัดแูล
สถาบนัอดุมศึกษาสู่พนัธกิจด้านการวิจยัตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัในวิจยันี ้ ประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์หลกั ประเด็นยทุธศาสตร์ กล
ยทุธ์ และเป้าประสงค์ย่อย เพื่อตอบสนองแนวคิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม โดยมีฐานคิดหลกั คือ เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า “โภค
ภณัฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวตักรรม” เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่
การขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ 
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บทที่ 3 
วธีิกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศ

ไทย 4.0 เป็นการวิจยัเชิงอนาคต (Future Research) มีความมุ่งหมายหลกัของการวิจยัคือ เพื่อ
พฒันายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 และมี
ความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อ  (1) ศึกษาอนาคคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0  (2) จดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 (3) ตรวจสอบยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

 
ระยะที่ 1  ศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 

วิธีด าเนินการวิจยัมีดงันี ้
1. วิธีการศึกษา  ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัด้วยเทคนิควิธี EDFR (Ethnographic Delphi 

Futures Research) เพื ่อศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุ (Most Probable) ของ
อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จาก
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 20 ท่าน ตามขัน้ตอนเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 

2.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูเป็นกลุ่มผู้ เช่ียวชาญจ านวน 20 ท่าน 
จากการใช้วิธีเทียบเคียงจ านวนผู้ เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิจยัเชิงอนาคตตามแนวคิด
ของโทมสั ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan.  1971; ชนิตา รักษ์พลเมือง.  2551: 46) ซึ่ง
ระบุว่า การใช้จ านวนผู้ เชี่ยวชาญ 17 คนขึน้ไปจะมีความคลาดเคลื่อนลดลงอย่างคงที่ และ
คลาดเคลื่อนน้อยมากเท่ากบั 0.02  (แสดงตามตาราง 3.1) จากบุคคล 3 กลุ่ม ดงันี ้  

2.1  ผู้บริหารด้านงานวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
จ านวน 6 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ บริหารด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 

2.2  อาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ จ านวน  
10 ท่าน มีคณุสมบตัิเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไป และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ
หรือเคยได้รับทนุอดุหนนุวิจยัจากหน่วยงานวิจยัของประเทศ  
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2.3  ผู้แทนจากหน่วยงานนอกสถาบนัอดุมศึกษาท่ีให้การสนบัสนุนทุนวิจยั จ านวน  
4 ท่าน  

 

ตาราง 2  จ านวนผู้ เช่ียวชาญและการลดลงของความคลาดเคลื่อน 
 

จ านวนผู้ เช่ียวชาญ การลดลงของความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 
(People Size) (Error Reduction) (Net Change) 

  1-5 1.20-0.70 0.50 
5-9 0.70-0.58 0.12 

9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ เชี่ยวชาญ

จ านวน 20 ท่าน ตามเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR ดงันี ้
3.1  สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ดงันี ้

3.1.1  ผู้บริหารด้านงานวิจัยของสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจัย
แห่งชาติ จ านวน 6 ท่าน โดยมีคณุสมบตัิเป็นผู้บริหารด้านการวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ท่ีสะดวกให้เข้าเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารด้านการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

3.1.2  อาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
จ านวน 10 ท่าน มีคณุสมบตัิเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยั
แห่งชาติ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไป และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบั
นานาชาติหรือเคยได้รับทนุอดุหนนุวิจยัจากหน่วยงานวิจยัของประเทศ ท่ีสะดวกให้เข้าเก็บข้อมลู
จ า ก ก า ร สั ม ภ าษ ณ์  ไ ด้ แ ก่  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า จ า ก จ า ก จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ มห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหิดล 
และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   



 202 
 

3.1.3  ผู้ แทนจากหน่วยงานนอกสถาบนัอุดมศึกษาท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจัย 
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ แทนจากส านักงานกองทุนสนับสนันการวิจัย (สกว.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  และการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค  (กฟผ.) 

เคร่ืองมือที่ ใช้  ผู้ วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยผู้ วิจัยน า
องค์ประกอบการบริหารงานวิจัยท่ีได้จากการสังเคราะห์จ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
นโยบายการวิจยั (2) โครงสร้างพืน้ฐาน (3) ทุนอุดหนุนวิจยั (4) การติดตามประเมินผล (5) การ
เผยแพร่ผลงานวิจยั (6) การพฒันานกัวิจยั (7) การบริหารจดัการ (8) การเช่ือมโยงเครือข่าย (9) 
การมีธรรมาภิบาล และ (10) วฒันธรรมการวิจัย มาก าหนดเป็นข้อค าถามในแบบสมัภาษณ์ มี
ลกัษณะแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ซึง่เป็นการเตรียมประเด็นการสมัภาษณ์ไว้
ล่วงหน้าแค่ใช้ถามชีน้ า และไม่ปิดกัน้ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญในการสัมภาษณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในทกุประเด็นค าถาม แบบสมัภาษณ์ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ ช่ือและนามสกลุ ต าแหน่ง และสงักดั
ของผู้ให้สมัภาษณ์ โดยผู้วิจยัก าหนดเป็นรหสั/CODE ผู้ให้สมัภาษณ์  วนัท่ีให้สมัภาษณ์ สถานท่ีให้
สมัภาษณ์ เวลาเร่ิมต้น และสิน้สดุการสมัภาษณ์ 

ส่วนท่ี 2  ข้อค าถามท่ีเป็นองค์ประกอบการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
จ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัอนาคตภาพการบริหารการ
วิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้(1) นโยบายการวิจยั (2) 
โครงสร้างพืน้ฐาน (3) ทนุอดุหนนุวิจยั (4) การติดตามประเมินผล (5) การเผยแพร่ผลงานวิจยั (6) 
การพฒันานกัวิจยั (7) การบริหารจดัการ (8) การเช่ือมโยงเครือข่าย (9) การมีธรรมาภิบาล (10) 
วฒันธรรมการวิจยั 

3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแบบสอบถาม  
เพื่อให้ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเป็นความเห็นพ้องต้องกนักนั (Consensus) 

ผู้วิจยัน าผลการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์แล้วสร้าง เป็นนแบบสอบถามแนวโน้มของอนาคตภาพการ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาก 5-1 (มากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด) เป็นค าถามปลายปิด จ าแนก
แนวโน้มของอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
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จ านวน 12 องค์ประกอบ 96 แนวโน้ม  และจัดส่งให้ผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดิมจ านวน 20 ท่าน ลง
ความเห็นและได้รับแบบสอบถามกลบัคืนทัง้ 20 ชดุ 

3.3 การยืนยันความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ  
ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้รับกลบัคืนจากผู้ เช่ียวชาญมาสร้างแบบสอบถามปลายปิด

โดยเพิ่มข้อมลูปอ้นกลบัเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุม่โดยสว่นรวมโดยหาคา่ร้อย
ละของกลุม่ ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนพิจารณาค าตอบใหม่
เพื่อเป็นการยืนยนัความคิดของผู้ เช่ียวชาญแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพืน้ฐานเพื่อท าการจ าแนก
ข้อมลูหาฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ประกอบไปด้วยแนวโน้มของอนาคตภาพ
การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จ านวน 12 องค์ประกอบ 96 
แนวโน้ม และได้รับแบบสอบถามคืนครบทัง้ 20 ชดุ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนจาก
ผู้ เช่ียวชาญตามเทคนิควิธีการวิจยัแบบ EDFR มาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ คา่มธัยฐาน (Median) 
และคา่พิสยัควอไทล์ (Interquartile Range) แล้วน ามาแปลผล ดงันี ้

ค่ามัธยฐาน (Median) ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์ความเป็นไปได้หรือแนวโน้มท่ีจะ
เกิดขึน้พิจารณาจากระดบัมากและระดบัมากท่ีสดุคือ คา่มธัยฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป ซึง่คา่มธัยฐาน
ท่ีค านวณได้จากค าตอบของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ แปลความหมายตามเกณฑ์การแปลความหมาย
คา่เฉลี่ย (บญุชม ศรีสะอาด และบญุสง่ นิลแก้ว.  2553 ก: 22-25) ดงันี ้

4.51 – 5.00  หมายถึง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50  หมายถึง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง   กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง   กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้น้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง   กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) พิจารณาความสอดคล้องของ
ค าตอบ หากคา่ความแตกตา่งระหวา่งควอไทล์ท่ี 1 และควอไทล์ท่ี 3 (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 แสดงวา่ 
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนั และหากคา่ Q3-Q1 เกิน 1.5 แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็น
ไม่สอดคล้องกนั 

3.4  เขียนภาพอนาคตหรืออนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นขัน้ตอนการน าแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ และ
ระดบัมากหรือมีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป และมีความสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่าง
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ผู้ เช่ียวชาญ (Consensus) คือมีคา่ Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 และสรุปเป็นอนาคต
ภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  
 
ระยะที่ 2  จดัท ายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 

เ มื ่อด า เน ินการว ิจ ยั ในระยะที ่ 1  ศ ึกษาอนาคตภาพการบริหารงานว ิจ ยั ใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคนิควิธี EDFR เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัน า
ข้อม ลู ที ่ได้จ ากการศ ึกษาในระยะ ที ่ 1   ได้แก ่ อนาคตภาพการบริหา รงานว ิจ ยั ใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จ านวน 12 ด้าน 96 แนวโน้ม มาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์จดุแข็ง จ ุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ( SWOT 
Analysis) เพื่อจดัส่งให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบให้ข้อมลูอีกครัง้ มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี  ้

ขัน้ตอนที่ 1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคกุคาม) การ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูเป็นผู้ เช่ียวชาญจ านวน 17 ท่าน จาก
บุคคล 3 กลุ่ม ดงันี ้

1.1  ผู้บริหารด้านงานวิจยัหรือผู้ บริหารของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยั
วิจัยแห่งชาติ จ านวน 5 ท่าน  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

1.2  อาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ จ านวน 
12 ท่าน มีคุณสมบตัิส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการระดบัไม่ต ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์การวิจยัไม่ต ่ากว่า 5 ปี จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

2.  เคร่ืองมือที่ใช้  ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มีลกัษณะข้อค าถามเป็นแบบปลาย
ปิดชนิดเลือกตอบ (Check List) ประกอบไปด้วยการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
จ านวน 12 ด้าน 64 สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการยืนยนัผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก และน าไปสู่การจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 
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3.  การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจยัด าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 ด้วยตนเองและสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ เช่ียวชาญและก าหนดรหสัแต่ละสภาพแวดล้อม
เพื่อน าไปสูข่ัน้ตอนการวิเคราะห์กลยทุธ์ 

ขัน้ตอนที่ 2  การจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

ผู้วิจยัด าเนินการจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 ดงันี  ้

1.  น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 จากขัน้ตอนท่ี 1 มาวิ เคราะห์หากลยุทธ์การบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix Analysis เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัภายในและภายนอก 

2.  เขียนยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 (ฉบบัร่าง) โดยน าผลจากการด าเนินการในขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 มาเขียนยทุธศาสตร์
การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ เปา้ประสงค์หลกั ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 

   
ระยะที่  3 ตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 

ระยะนีเ้ป็นการน ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 ที่ผู้ วิจยัพฒันาขึน้มาตรวจสอบโดยการประชมุวิพากษ์ยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ ร่วม
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิจริง พร้อมปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจนได้ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัที่สมบรูณ์  มีวิธีการด าเนินการวิจยั 
ดงันี ้

1.  วิธีการ  ผู้วิจยัใช้วิธีการประชุมวิพากษ์ในการตรวจสอบยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

2.  กลุ่มผู้เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญวิพากษ์ยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  ประกอบไปด้วยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 
ท่าน ได้แก่   
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2.1  ผู้บริหารด้านการวิจยัของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ
หรืออาจารย์ประจ าในสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติท่ีส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึน้ไป  

2.2  นกัวิชาการภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถาบนั 
อดุมศกึษา จ านวน 3 ท่าน  

3.  เคร่ืองมือที่ใช้   ผู้วิจยัใช้แบบตรวจสอบความเหมาะสมยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 (ฉบบัร่าง)  แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
ตรวจสอบรายการ (Check list)  และตอนท่ี 2 เป็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วย
ตนเองและน ามาวิเคราะห์/สงัเคราะห์ โดยก าหนดและคดัเลือกผลการตรวจสอบความเหมาะสม
ที่ได้คะแนนความถี่ (Frequency) 5 คะแนนขึน้ไป หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ขึน้ไป และพิจารณา
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในแต่ละประเด็น 

 จากขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัทัง้ 3 ระยะมีความเชื่อมโยงกนัสามารถน าเสนอเป็น
แผนภาพได้ตามภาพ 
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ภาพประกอบ 10  ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

ขัน้ตอนการวิจัย
และกจิกรรมย่อย 

วิธีการ/เคร่ืองมือ ขัน้ตอนการวิจัยและ
กจิกรรมย่อย 

ตอบความมุ่งหมายเฉพาะข้อ 
 4. ตรวจสอบ

ยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

(ฉบบัร่าง) 

ผู้ เช่ียวชาญ 7 ท่าน 
ได้แก่ 

1) ผู้บริหารด้านการ
วิจยัหรืออาจารย์ประจ า  
2) นกัวิชาการภายนอกฯ 

ประชมุวิพากษ์ และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 

ยทุธศาสตร์การ
บริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

ตอบความมุ่งหมายเฉพาะข้อ 
 

3. จดัท า
ยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

 3.1 วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก 

 3.2 ศกึษาความ
คิดเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมฯ 

 3.3 เขียน

ผู้ เช่ียวชาญ 17 ท่าน 
ได้แก่ 

1)ผู้บริหารด้านการ
วิจยัฯ หรือผู้บริหารฯ 2) 
อาจารย์ประจ าฯ 

ยทุธศาสตร์การ
บริหารงานวิจยัใน
สถาบนั อดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0  

(ฉบบัร่าง) 

 

ตอบความมุ่งหมายเฉพาะข้อ  
4. ตรวจสอบยทุธศาสตร์
การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

(ฉบบัร่าง) 

ผู้ เช่ียวชาญ 7 ท่าน ได้แก่ 
1) ผู้บริหารด้านการวิจยั
หรืออาจารย์ประจ า  
2) นกัวิชาการภายนอกฯ 

ประชมุวิพากษ์ และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 

ยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

ตอบความมุ่งหมายเฉพาะข้อ  

3. จดัท ายทุธศาสตร์การ
บริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 
 3.1 วิเคราะห์ประเดน็
สภาพปัจจยัภายในและ
ภายนอก 
 3.2 ศกึษาสภาพ 
แวดล้อมการบริหาร
งานวิจยัในปัจจบุนั 
3.3 เขียนยทุธศาสตร์การ
บริหารงานวิจยัฯ 

ผู้ เช่ียวชาญ 17 ท่าน ได้แก่ 
1)ผู้บริหารด้านการวิจยัฯ 
หรือผู้บริหารฯ 2) อาจารย์
ประจ าฯ 

- วิเคราะห์ SWOT  
- วิเคราะห์ TOWS 
Matrix 

ยทุธศาสตร์การบริหาร
งานวิจยัในสถาบนั 
อดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0  

(ฉบบัร่าง) 

ตอบความมุ่งหมายเฉพาะข้อ 
  ผู้ เช่ียวชาญ 20 ท่าน 

ได้แก่ 1)ผู้บริหารด้านการ
วิจยัฯ2)อาจารย์ประจ าฯ 
3)ตวั แทนหน่วยงานท่ีให้
ทนุฯ 

วิเคราะห์/สงัเคราะห์
ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ /
แบบสอบถาม 

อนาคตภาพการ
บริหารงานวิจยัในสถาบนั 
อดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 

2. การศกึษาอนาคต
ภาพการบริหารงานวิจยั
ในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

แหล่งข้อมูลที่
ศึกษา 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

1. การก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั 

  1.1  ศกึษาแนวคิด
การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

  1.2 วิเคราะห์
คดัเลือกองค์ประกอบการ
บริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

 

เอกสารวิชาการ 
ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 

สงัเคราะห์
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบการ
บริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

ตอบความมุ่งหมายเฉพาะข้อ   

ผู้ เช่ียวชาญ 20 ท่าน ได้แก่ 
1)ผู้บริหารด้านการวิจยัฯ
2)อาจารย์ประจ าฯ 3)ตวั 
แทนหน่วยงานท่ีให้ทนุฯ 

วิเคราะห์/สงัเคราะห์ข้อมลู
จากแบบสมัภาษณ์ /
แบบสอบถาม 

อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนั 
อดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 

องค์ประกอบการบริหาร
งานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

แหล่งข้อมูลที่ศึกษา ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. การก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั 
1.1  ศกึษาแนวคิดการ
บริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
  1.2 วิเคราะห์คดัเลือก
องค์ประกอบการบริหาร
งานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

 

เอกสารวิชาการ ต ารา 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และ
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 
สงัเคราะห์องค์ประกอบ 

2. การศกึษาอนาคตภาพ
การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 
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บทที่ 4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
การวิจยันีม้ีความมุ่งหมายหลกัของการวิจยัคือ เพื ่อพฒันายทุธศาสตร์การบริหาร

งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 และมีความมุ่งหมายเฉพาะดงันี ้  
(1) ศึกษาอนาคคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ด้วยเทคนิคว ิธ ีการว ิจ ยัอนาคต (Futures Research)  แบบ  EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research)  (2) จดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0  (3) ตรวจสอบและยืนยนัยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 ผู้วิจยัแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ระยะที่  1 อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0  

1.1  ผลการศกึษาแนวโน้มอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0   

1.2   ผลการวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0   

1.3   อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0  

 
ระยะที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ

ไทย 4.0  
2.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม) 
2.2 ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจัยใน

สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  
2.3  ผลเปรียบเทียบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานวิจัยใน

สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
2.4  ผลการวิเคราะห์ SWOT 
2.5  ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
2.6 ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0   
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ระยะที่ 3 ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 โดยผู้เช่ียวชาญ 

3.1  ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

3.2  ผลการปรับแก้ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 

 
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
Median  หมายถึง  มธัยฐาน 
Mode   หมายถึง   ฐานนิยม 
Q3-Q1  หมายถึง  ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 1 (Q1) และควอไทล์ท่ี 3 (Q3) 

 
ระยะที่ 1  อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0  

1.1  ผลการศึกษาแนวโน้มอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0  

จากการสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 20 ท่าน จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ (1) 
ผู้บริหารด้านงานวิจัยของสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ  จ านวน 6 ท่าน  
(2) อาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ จ านวน 10 ท่าน และ 
(3) ผู้แทนจากหน่วยงานนอกสถาบนัอดุมศึกษาท่ีให้การสนบัสนุนทุนวิจยั จ านวน 4 ท่าน พบว่า 
แนวโน้มอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จาก 
จ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) นโยบายการวิจยั (2) โครงสร้างพืน้ฐาน (3) ทนุอดุหนนุวิจยั (4) 
การติดตามประเมินผล (5) การเผยแพร่ผลงานวิจยั (6) การพฒันานกัวิจยั (7) การบริหารจดัการ 
(8) การเช่ือมโยงเครือข่าย (9) การมีธรรมาภิบาล และ (10) วัฒนธรรมการวิจัยด้วยเทคนิควิธี 
EDFR  เพื่อศกึษาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ (Most Probable) มีผลการศกึษาดงัตาราง 
4.1 
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ตาราง 3  ผลการศกึษาแนวโน้มอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0  
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ความถ่ี ร้อยละ 
  

ด้านเป้าหมายการวจิัย   
1. ให้น า้หนกังานวิจยัพืน้ฐานเท่าเทียมกบังานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 3 15.00 
2. เน้นงานวิจยัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ 2 10.00 
3. สง่เสริมงานวิจยัท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 7 35.00 
4. สอดคล้องกบัการฏิรูปงานวิจยัและนวตักรรมของประเทศ 11 55.00 
5. สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 9 45.00 
6. สอดคล้องกบัแผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา 4 20.00 
7. มีแผนท่ีน าทาง (road map) ทัง้ระยะเร่งดว่น ระยะปานกลางและระยะยาว 2 10.00 
8. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะเร่งดว่น ภายใน 1 ปี 6 30.00 
9. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะปานกลาง ภายใน 1-5 ปี 12 60.00 
10. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะยาว ภายใน 5 ปีขึน้ไป 2 10.00 
11. มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองกบับริบทแตล่ะพืน้ท่ี 6 30.00 
12. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2 10.00 
ด้านนโยบายการวจิัย   
1. มีนโยบายการวิจยัท่ีตอ่เน่ือง ไมป่รับเปลี่ยนไปมา 3 15.00 
2. มุง่เน้นให้นกัวิจยัค านงึถงึผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีได้จากงานวิจยัเป็นหลกั 1 5.00 
3. ให้ความส าคญักบังานวิจยัท่ีมีหวัข้อและวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน 2 10.00 
4. สง่เสริมการสร้างกลุม่วิจยัเฉพาะด้านและกลุม่วิจยัท่ีมีการบรูณาการศาสตร์ต่าง ๆ 7 35.00 
5.นโยบายการวิจยัมีทิศทางเดียวกบัแผนพฒันาประเทศ 20 ปี 10 50.00 
6.นโยบายการวิจยัเน้นการน าไปปรับใช้กบัสถานการณ์จริงและพืน้ท่ีจริง 8 40.00 
7.นโยบายการวิจยัเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 3 15.00 
8.นโยบายการวิจยัสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 4.0 อาเซียน และบริบทของโลก 2 10.00 
9.เน้นให้งานวิจยัช่วยให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 4 20.00 
10. เน้นให้มีการตอ่ยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรมได้ 4 20.00 
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ตาราง 3  (ตอ่) 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวจิยั 
ในสถาบันอุดมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

ความถี่ ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
1.  พฒันาหน่วยงานบริหารงานวิจยัให้ด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานผ่านฐานข้อมลูออนไลน์ทัง้

ระบบ 
9 45.00 

2. มีระบบคดัเลือกนกัวิจยัภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเพื่อให้ได้นกัวิจยัที่มีคณุภาพมาท างานวิจยั 3 15.00 
3. ให้ความส าคญักบัโครงสร้างพืน้ฐานที่สนบัสนนุการวิจยัในทกุศาสตร์อย่างเทา่เทยีมกนั 1 5.00 
4. มีหน่วยงานกลาง (central lab) ที่ดแูลการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐานโดยใช้
ช่ือวา่ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์หรือชื่อที่คล้ายคลงึกนั 

14 70.00 

5.  มีหน่วยกลาง (central unit) ทีส่นบัสนนุวสัด ุอปุกรณ์นกัวิจยัทกุศาสตร์ ครอบคลมุถึงห้องพกั
นกัวิจยัเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลีย่นและร่วมงานวิจยัตา่งศาสตร์ 

1 5.00 

6.  อ านวยความสะดวกในลกัษณะระบบนิเวศการบริหารงานวิจยั (ecosystem) 15 75.00 
7.  มีการบอกรับฐานข้อมลูวชิาการที่หลากหลายมากขึน้ใช้ได้กบัทกุศาสตร์และให้สิทธินกัวิจยัใน
การใช้ฐานข้อมลูได้เตม็ที่ 

5 25.00 

8. พฒันาหน่วยงานหรือบคุลากรสนบัสนนุการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ 4 20.00 
ด้านการพฒันานักวจิยั   
1.  ควรสง่เสริมให้นกัวิจยัได้วิจยัร่วมกบัภาคเอกชนให้มากขึน้ เพือ่ให้เกิดเรียนรู้และสามารถน า

ประสบการณ์ไปใช้พฒันางานวิจยัได้ 
9 45.00 

2.  เปิดโอกาสให้นกัศกึษา/นิสิต/บคุลากรสายปฏิบตัิการเป็นผู้ ร่วมโครงการวิจยัเพื่อเป็นการปัน้
นกัวิจยัรุ่นใหมใ่ห้เกิดขึน้ในประเทศไทย 

6 30.00 

3.  สง่เสริมหรือจดัเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งนกัวิจยัในแตล่ะรุ่นเพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพฒันางานวิจยั 

8 40.00 

4.  สนบัสนนุให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในสถาบนัอดุมศกึษาจดัอบรมเทคนิคการสืบค้นบทความ
วิจยัให้แก่นกัวิจยัอย่างสม ่าเสมอ 

2 10.00 

5.  สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมระยะสัน้อย่างตอ่เน่ืองให้กบันกัวิจยั 3 15.00 
ด้านกระบวนการบริหารงานวจิยั   
1. สง่เสริมการพฒันาคลสัเตอร์วิจยั 2 10.00 
2. นโยบายและการให้ทนุอดุหนนุการวิจยัควรมีความสอดคล้องกนั 4 20.00 
3. มีการสนบัสนนุโครงการวิจยัทีบ่รูณาการตา่งศาสตร์และตา่งหน่วยงาน 4 20.00 
4. มีหน่วยงานประสานงานการบริหารงานวิจยัและเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ให้ความชดัเจน
เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานวิจยั 

4 20.00 

5. มีระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงานวิจยัที่มีความยืดหยุ่นและคลอ่งตวั 14 70.00 
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ตาราง 3  (ตอ่) 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวจิยั 
ในสถาบันอุดมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

ความถี่ ร้อยละ 

6.. ให้นกัวิจยัสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารวิจยัด้วยตนเอง 
ได้ง่ายขึน้ 

2 10.00 

7. ก าหนดผู้ประสานงานหลกัประสานหน่วยงานภายนอกเพือ่หาโจทย์วิจยั 3 15.00 
ด้านเครือข่ายงานวจิยั   
1. ขยายการสร้างเครือข่ายระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา 5 25.00 
2. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานที่ให้ทนุทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 11 55.00 
3. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยัเพื่อแก้ไขปัญหา 8 40.00 
4. ขยายการสร้างเครือข่ายวิจยักบัชมุชน 1 5.00 
5. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัภาคเอกชน 9 45.00 
6. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัองค์กรระหวา่งประเทศ 11 55.00 
7. จดักิจกรรมพบปะระหวา่งนกัวิจยั ศิษย์เก่าและภาคเอกชนอย่างตอ่เน่ืองในช่วงเวลาที่

เหมาะสม เช่น ปิดภาคเรียน 
6 30.00 

8. มีเครือข่ายที่สามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่แสวงหาโจทย์วิจยัที่น าไปใช้งาน
จริงได้อย่างตอ่เน่ือง 

8 40.00 

ด้านธรรมาภบิาล   
1. สร้างระบบตรวจสอบที่มาตรฐานและความคลอ่งตวัสงู 3 15.00 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุ 8 40.00 
3. สร้างโอกาสความเสมอภาคกบันกัวิจยัอย่างเทา่เทยีมกนัในทกุศาสตร์ 4 20.00 
4. สง่เสริมโครงการฝึกอบรมเพือ่เพ่ิมจรรยาบรรณการวิจยั 1 5.00 
5. มีกระบวนการบริหารงานวิจยัที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 5 25.00 
6. ก าหนดคณุสมบตัิคณะกรรมการบริหารงานวิจยัที่ชดัเจนตลอดจนกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการมีความโปร่งใส 
2 10.00 

ด้านวัฒนธรรมการวจิยั   
1. สร้างต้นแบบนกัวิจยัที่ดี 7 35.00 
2. สนบัสนนุการรวมกลุม่นกัวิจยัเข้าด้วยกนั 7 35.00 
3. สนบัสนนุงานวิจยัที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 4 20.00 
4. สร้างคา่นิยมการท าวิจยัให้เป็นสว่นหนึ่งของงานที่ท า 6 30.00 
5. สร้างวฒันธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบครอบครัว 1 5.00 
6. ปรับเปลีย่นทศันคติการพฒันางานวิจยัเพื่อการใช้ประโยชน์มากกวา่สร้างผลงานเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2 10.00 

7. สร้างการรับรู้ให้นกัวิจยัค านงึถึงผลผลิตและผลลพัธ์ของงานวิจยั 3 15.00 
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ตาราง 3  (ตอ่) 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวจิยั 
ในสถาบันอุดมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

ความถี่ ร้อยละ 

ด้านทุนอุดหนุนการวจิยั   
1. มีทนุอดุหนนุนกัวิจยัเพียงพอ ตอ่เน่ือง 5 25.00 
2. มีทนุอดุหนนุนกัวิจยัรุ่นใหมเ่พื่อเปิดโอกาสให้นกัวจิยัรุ่นใหมส่ร้างงานวิจยัตลอดจนเผยแพร่

งานวิจยั 
4 20.00 

3. สนบัสนนุให้นกัวิจยัรุ่นเก่า หรือนกัวิจยัที่มีประสบการณ์ย่ืนขอทนุอดุหนนุการท าวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้ 

13 65.00 

4. สนบัสนนุทนุอดุหนนุวิจยัลกัษณะร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน (Matching Fund) ให้แก่นกัวิจยั
มากขึน้ 

5 25.00 

 5.  มีผู้ประสานงานกลางในการจดัหาทนุและเผยแพร่ข่าวสารทนุวิจยัให้มากขึน้และมคีวาม
ต่อเน่ือง 

2 10.00 

ด้านการตดิตามประเมินผล   
1. มีระบบสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิในการติดตามประเมินผลที่มีศกัยภาพเพียงพอ และมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่านกัวิจยั 

2 10.00 

2. ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามประเมินผลงานวิจยั 1 5.00 
3. สร้างระบบติดตามประเมินผลงานวิจยัในลกัษณะการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั 10 50.00 
4. ลดปริมาณและความซ า้ซ้อนของเอกสารในการส่งผลงานวิจยั/ติดตามประเมินผล 6 30.00 
5. ลดขัน้ตอนของการสง่ผลงานเมือ่ได้รับการติดตามจากแหลง่ทนุ 2 10.00 
6. สร้างระบบติดตามผลการด าเนินงานในระยะเวลาที่ให้ทนุ 1 5.00 
7. มีการติดตามประเมินผลงานวิจยัหลากหลายช่องทาง 1 5.00 
8. มีการประเมินคณุภาพการติดตามประเมินผลงานวิจยัจากผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการพฒันา
อย่างตอ่เน่ือง 

1 5.00 

9. สร้างระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 1 5.00 
 ด้านการเผยแพร่ผลงานวจิยั   
1. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยัในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั 4 20.00 
2. สร้างแรงจงูใจให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยัทกุรูปแบบ 3 15.00 
3. มุง่เน้นการพฒันาให้เกิดการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 5 25.00 
4. สร้างกลุม่นกัวจิยัเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาเผยแพร่ผลงานวิจยัร่วมกนั 4 20.00 
5. จดัเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยัให้กบัผู้ เก่ียวข้อง/ผู้ทีส่ามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้

รับทราบ 
1 5.00 

6. สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4 20.00 
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ตาราง 3  (ตอ่) 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวจิยั 
ในสถาบันอุดมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

ความถี่ ร้อยละ 

7. สร้างศนูย์กลางในการรวบรวมผลงานตีพิมพ์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

3 15.00 

8. มีหน่วยงานเฉพาะสนบัสนนุนกัวิจยัในการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ เพือ่เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการต่างประเทศที่มีมาตรฐาน 

4 20.00 

ด้านการสนับสนุนการวจิยั   
1. ปรับระบบการสนบัสนนุงานวิจยัให้ชดัเจนทัง้ระบบ 10 50.00 
2. มีการสนบัสนนุทนุวิจยัจากหนว่ยงานภายนอกให้มากขึน้ 5 25.00 
3. มีการสนบัสนนุงานวิจยัที่ชมุชน/สงัคมต้องการ 6 30.00 
4. มีการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่เพ่ือสนบัสนนุการวิจยัให้มากขึน้ 2 10.00 
5. มีการสนบัสนนุให้ท าวิจยั R2R เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์มากกวา่ท าเพื่อตวัชีว้ดัจากการ

ตีพิมพ์ 
1 5.00 

6. มีความยืดหยุน่ในระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงบประมาณการวิจยัให้มากขึน้ 19 95.00 
7. ลดชัว่โมงการสอนส าหรับอาจารย์ที่มุง่สร้างงานวิจยัอย่างตอ่เน่ือง 8 40.00 
8. มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านธรุการเพื่อสนบัสนนุการส่งผลงานวิจยั

ของนกัวิจยั 
2 10.00 

9. มีหน่วยงานช่วยเหลือดแูลสิทธิประโยชน์ของนกัวจิยักบัภาคเอกชน 2 10.00 
10. สง่เสริมภาพลกัษณ์ด้านการวิจยัขององค์กรมากกว่าบคุคล 1 5.00 
11. มีระบบประเมินคณุภาพควบคมุระบบการสนบัสนนุงานวิจยัทัง้ระบบ 1 5.00 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า ผลการสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ 20 ท่าน ตามองค์ประกอบการ

บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) นโยบายการวิจยั (2) 
โครงสร้างพืน้ฐาน (3) ทุนอดุหนุนวิจยั (4) การติดตามประเมินผล (5) การเผยแพร่ผลงานวิจยั 
(6) การพฒันานกัวิจยั (7) การบริหารจดัการ (8) การเช่ือมโยงเครือข่าย (9) การมีธรรมาภิบาล 
และ (10) วฒันธรรมการวิจยั ผู้วิจยัพบองค์ประกอบการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพิ ่มขึน้อีก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายการวิจยั และการ
สนบัสนุนการวิจยั รวมองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ทัง้สิน้ 12 องค์ประกอบ 96 แนวโน้ม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละ
ด้านโดยคดัเลือกจากค่าคะแนนความถ่ีสงูสดุในแต่ละด้าน ดงันี  ้
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1. ด้านเปา้หมายการวิจยั พบว่า ควรมีการก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัภายใน 
1-5 ปี (ระยะปานกลาง) คิดเป็นร้อยละ 60 

2. ด้านนโยบายการวิจยั พบว่า ควรมีการก าหนดนโยบายการวิจยัให้มีทิศทางเดียวกบั
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) คิดเป็นร้อยละ 50 

3. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า ควรอ านวยความสะดวกในลกัษณะระบบนิเวศการ
บริหารงานวิจยั (Ecosystem) คิดเป็นร้อยละ 75 และควรมีหน่วยงานกลาง (Central Lab) ท่ี
ดแูลการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70  

4. ด้านการพฒันานกัวิจยั พบว่า ควรมีการสนบัสนุนทุนพฒันานกัวิจยัอย่างเพียงพอ 
ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 45 และควรสร้างกลุ่มนกัวิจยัระดบัต้น กลาง สงู เพื่อพฒันางานวิจยั
ร่วมกนั คิดเป็นร้อยละ 40 

5. ด้านกระบวนการบริหารงานวิจยั พบว่า ควรมีความยืดหยุ่น คล่องตวัในระเบียบ
และข้อบงัคบัของการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70  

6. ด้านเครือข่ายงานวิจยั พบว่า ควรมีการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานให้ทนุอดุหนนุ
วิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 55 และควรขยายการสร้างเครือข่ายองค์กร
ระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 55 เช่นกนั 

7. ด้านธรรมาภิบาล พบว่า ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุ คิดเป็น
ร้อยละ 40 

8. ด้านวฒันธรรมวิจยั พบว่า ควรมีการสร้างต้นแบบนกัวิจยัท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 35 และ
สนบัสนุนการรวมกลุ่มนกัวิจยัด้วยกนั คิดเป็นร้อยละ 35 เช่นกนั  

9. ด้านทุนอดุหนุนการวิจยั พบว่า ควรสนบัสนุนให้นกัวิจยัรุ่นเก่า หรือนกัวิจยัที่มี
ประสบการณ์ยื่นขอทนุอดุหนนุวิจยัจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอดุมศึกษาให้มากขึน้ คิดเป็น
ร้อยละ 65 

10. ด้านการติดตามประเมินผล พบว่า ควรมีการสร้างระบบติดตามประเมินผล
งานวิจยัในลกัษณะการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั (Empower) คิดเป็นร้อยละ 50 

11. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยั พบว่า ควรมุ่งเน้นการพฒันาให้เกิดการตีพิมพ์วารสาร
นานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 25 

12. ด้านการสนบัสนุนงานวิจยั พบว่า ควรมีความยืดหยุ่น คล่องตวัในระเบียบและ
ข้อบงัคบัการบริหารงบประมาณการวิจยัให้มากขึน้ คิดเป็นร้อยละ 95 และควรปรับระบบการ
สนบัสนุนงานวิจยัให้ชดัเจนทัง้ระบบ คิดเป็นร้อยละ 50 
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1.2   ผลการวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหาร
งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

การวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้หรืออีดีเอฟอาร์ รอบที่ 2 ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้รับ
จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) แล้วน าแบบสอบถามกลบัไปให้ผู้ เชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นว่าประเด็นเหล่านัน้มีความแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ในระดบัใด โดยผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่าน
จะได้รับข้อมลูป้อนกลบัเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่า
ร้อยละของกลุ่ม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณา
ค าตอบใหม่เพื่อเป็นการยืนยนัความคิดของผู้ เช่ียวชาญแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพืน้ฐาน เพื่อ
ท าการจ าแนกข้อมลูหาฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ดงัตารางท่ี 4.2-4.13 
 
ตาราง 4  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านเปา้หมายการวจิยั 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. ให้น า้หนกังานวิจยัพืน้ฐานเทา่เทียมกบังานวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

2. เน้นงานวิจยัทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. สง่เสริมงานวิจยัที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 5.00 มากที่สดุ 0.00 สอดคล้อง 
4. สอดคล้องกบัการฏิรูปงานวิจยัและนวตักรรมของประเทศ 5.00 มากที่สดุ 0.00 สอดคล้อง 
5. สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 5.00 มากที่สดุ 0.00 สอดคล้อง 
6. สอดคล้องกบัแผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา 5.00 มากที่สดุ 0.00 สอดคล้อง 
7. มแีผนที่น าทาง(road map)ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะ
ยาว 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

8. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะเร่งด่วน ภายใน 1 ปี 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
9. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะปานกลาง ภายใน 1-5 ปี 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
10. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะยาว ภายใน 5 ปีขึน้ไป 4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 
11. มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองกบับริบทแตล่ะพืน้ที่ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
12. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

 

จากตาราง 4  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านเป้าหมายการวิจยั ที่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั (Q3-
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Q1  1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที่สดุ (Median  4.50)  ดงันีค้ือ เน้น
งานวิจยัที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมงานวิจยัที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 
สอดคล้องกบัการปฏิรูปงานวิจยัและนวตักรรมของประเทศ สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) สอดคล้องกบัแผนพฒันาสถาบนัอดุมศึกษา นอกนัน้มีแนวโน้มความเป็นไป

ได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
 
ตาราง 5  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านนโยบายการวจิยั 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. มีนโยบายการวิจยัที่ต่อเน่ือง ไมป่รับเปลีย่นไปมา 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. มุง่เน้นให้นกัวจิยัค านงึถึงผลผลติและผลลพัธ์ที่ได้จากงานวิจยัเป็น
หลกั 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

3. ให้ความส าคญักบังานวิจยัที่มหีวัข้อและวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
4. สง่เสริมการสร้างกลุม่วิจยัเฉพาะด้านและกลุม่วิจยัที่มีการบรูณา
การศาสตร์ต่าง ๆ 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

5.นโยบายการวิจยัมีทิศทางเดียวกบัแผนพฒันาประเทศ 20 ปี 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
6.นโยบายการวิจยัเน้นการน าไปปรับใช้กบัสถานการณ์จริงและพืน้ที่
จริง 

5.00 มากที่สดุ 0.00 สอดคล้อง 

7.นโยบายการวิจยัเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
8.นโยบายการวิจยัสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 4.0 อาเซียน 
และบริบทของโลก 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

9.เน้นให้งานวิจยัช่วยให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนทัง้ทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

10. เน้นให้มีการตอ่ยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรมได้ 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
 

จากตาราง 5  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านนโยบายการวิจยั ท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั (Q3-Q1 

 1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ (Median  4.50)  ดงันีค้ือ มุ่งเน้นให้
นกัวิจยัค านึงถึงผลผลิตและผลลพัธ์ที่ได้จากงานวิจยัเป็นหลกั ให้ความส าคญักบังานวิจยัที่มี
หวัข้อและวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจยัเฉพาะด้านและกลุ่มวิจยัที่มีการบรู
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ณาการศาสตร์ต่าง ๆ นโยบายการวิจยัมีทิศทางเดียวกบัแผนพฒันาประเทศ 20 ปี นโยบายการ
วิจยัเน้นการน าไปปรับใช้กบัสถานการณ์จริงและพืน้ที่จริง นโยบายการวิจยัเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของประเทศ เน้นให้งานวิจยัช่วยให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนทัง้ทางเศรษฐกิจสงัคม
และสิ่งแวดล้อม เน้นให้มีการต่อยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสู่นวตักรรมได้ นอกนัน้มีแนวโน้ม

ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
 
ตาราง 6  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. พฒันาหน่วยงานบริหารงานวิจยัให้ด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานผ่าน
ฐานข้อมลูออนไลน์ทัง้ระบบ 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

2. มีระบบคดัเลือกนกัวิจยัภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเพื่อให้ได้นกัวิจยัที่มี
คณุภาพมาท างานวิจยั 

4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

3. ให้ความส าคญักบัโครงสร้างพืน้ฐานที่สนบัสนนุการวิจยัในทกุศาสตร์
อย่างเทา่เทยีมกนั 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

4. มีหน่วยงานกลาง (central lab) ที่ดแูลการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
อย่างเป็นมาตรฐานโดยใช้ช่ือวา่ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์หรือชื่อที่
คล้ายคลงึกนั 

5.00 มาก
ที่สดุ 

1.00 สอดคล้อง 

5. มีหน่วยกลาง (central unit) ที่สนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ์นกัวิจยัทกุ
ศาสตร์ ครอบคลมุถึงห้องพกันกัวิจยัเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลีย่น
และร่วมงานวิจยัต่างศาสตร์ 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

6. อ านวยความสะดวกในลกัษณะระบบนิเวศการบริหารงานวิจยั 
(ecosystem) 

5.00 มาก
ที่สดุ 

1.00 สอดคล้อง 

7. มีการบอกรับฐานข้อมลูวิชาการที่หลากหลายมากขึน้ใช้ได้กบัทกุ
ศาสตร์และให้สิทธินกัวิจยัในการใช้ฐานข้อมลูได้เตม็ที่ 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

8. พฒันาหน่วยงานหรือบคุลากรสนบัสนนุการเขียนบทความวิจยั
ภาษาองักฤษ 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

 

จากตาราง 6 แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั (Q3-Q1  

1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ (Median  4.50)  ดงันีค้ือ มีหน่วยงาน
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กลาง (central lab) ท่ีดแูลการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐาน อ านวยความสะดวก
ในลกัษณะระบบนิเวศการบริหารงานวิจยั (ecosystem) นอกนัน้มีแนวโน้มความเป็นไปได้อยู่ใน

ระดบัมาก (Median  3.50)   
 

ตาราง 7 แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการพฒันานกัวิจยั 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. ควรสง่เสริมให้นกัวิจยัได้วิจยัร่วมกบัภาคเอกชนให้มากขึน้ เพ่ือให้เกิด
เรียนรู้และสามารถน าประสบการณ์ไปใช้พฒันางานวิจยัได้ 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

2. เปิดโอกาสให้นกัศกึษา/นิสิต/บคุลากรสายปฏิบตักิารเป็นผู้ ร่วม
โครงการวิจยัเพื่อเป็นการปัน้นกัวิจยัรุ่นใหมใ่ห้เกิดขึน้ในประเทศไทย 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

3. สง่เสริมหรือจดัเวทีให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยัในแต่
ละรุ่นเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพฒันางานวิจยั 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

4. สนบัสนนุให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในสถาบนัอดุมศกึษาจดัอบรม
เทคนิคการสืบค้นบทความวิจยัให้แก่นกัวิจยัอย่างสม า่เสมอ 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

5. สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมระยะสัน้อย่างตอ่เน่ืองให้กบันกัวิจยั 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
 

จากตาราง 7 แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 ด้านการพฒันานกัวิจยัที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั (Q3-Q1  

1.50) และไม่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ (Median  4.50)  แต่มีแนวโน้มความ

เป็นไปได้ในระดบัมาก (Median  3.50)  ดงันีค้ือ ส่งเสริมให้นกัวิจยัได้วิจยัร่วมกบัภาคเอกชน
ให้มากขึน้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าประสบการณ์ไปใช้พฒันางานวิจยัได้ เปิดโอกาส
ให้นกัศึกษา/นิสิต/บลุากรสายปฏิบตัิการเป็นผู้ ร่วมโครงการเพื่อเป็นการปัน้นกัวิจยัรุ่นใหม่ให้
เกิดขึน้ในประเทศไทย ส่งเสริมหรือจดัเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยัในแต่ละ
รุ่นเพื ่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพฒันางานวิจยั สนบัสนนุให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในสถาบนัอดุมศึกษาจดัอบรมเทคนิคการสืบค้นบทความวิจยัให้แก่นกัวิจยัอย่าง
เหมาะสม   
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ตาราง 8  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านกระบวนการบริหารงานวิจยั 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. สง่เสริมการพฒันาคลสัเตอร์วิจยั 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. นโยบายและการให้ทนุอดุหนนุการวิจยัควรมีความสอดคล้องกนั 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. มีการสนบัสนนุโครงการวิจยัทีบ่รูณาการตา่งศาสตร์และตา่งหน่วยงาน 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
4. มีหน่วยงานประสานงานการบริหารงานวิจยัและเจ้าหน้าที่
ประสานงานท่ีให้ความชดัเจนเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การด าเนินงานวิจยั 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

5. มีระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงานวิจยัที่มีความยืดหยุ่นและคลอ่งตวั 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
6.. ให้นกัวิจยัสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารวิจยั
ด้วยตนเองได้ง่ายขึน้ 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

7. ก าหนดผู้ประสานงานหลกัประสานหน่วยงานภายนอกเพือ่หาโจทย์
วิจยั 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

 

จากตาราง 8  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านกระบวนการบริหารงานวิจยัท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง

กนั (Q3-Q1  1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที่สดุ (Median  4.50) คือ 
นโยบายและการให้ทุนอดุหนุนการวิจยัควรมีความสอดคล้องกนั มีการสนบัสนุนโครงการวิจยัท่ี
บูรณาการต่างศาสตร์และต่างหน่วยงาน มีระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงานวิจยัที่มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตวั นอกนัน้มีแนวโน้มความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
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ตาราง 9  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการสร้างเครือข่าย 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-
Q1 

ความ
สอดคล้อง 

1. ขยายการสร้างเครือข่ายระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
2. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานที่ให้ทนุทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

3. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยัเพื่อแก้ไขปัญหา 5.00 มากที่สดุ 0.00 สอดคล้อง 
4. ขยายการสร้างเครือข่ายวิจยักบัชมุชน 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
5. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัภาคเอกชน 5.00 มากที่สดุ 0.00 สอดคล้อง 
6. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัองค์กรระหวา่งประเทศ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
7. จดักิจกรรมพบปะระหวา่งนกัวิจยั ศิษย์เก่าและภาคเอกชนอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงเวลาที่เหมาะสม เชน่ ปิดภาคเรียน 

4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

8. มีเครือข่ายที่สามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่แสวงหา
โจทย์วิจยัทีน่ าไปใช้งานจริงได้อย่างตอ่เน่ือง 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

 
จากตาราง 9 แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 ด้านเครือข่ายงานวิจยัที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั (Q3-Q1  

1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที่สดุ (Median  4.50) คือ ขยายการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบนัอดุมศึกษา ขยายการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีให้ทนุทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ขยายการสร้างเครือข่ายกบัผู้ ใช้ประโยชน์จากงานวิจยัเพื่อแก้ไขปัญหา ขยาย
การสร้างเครือข่ายวิจยักบัชมุชน ขยายการสร้างเครือข่ายกบัภาคเอกชน มีเคร่ือข่ายที่สามารถ
ประสานงานเพื่อแสวงหาโจทย์วิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงได้อย่างต่อเน่ือง นอกนัน้มีแนวโน้ม

ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
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ตาราง 10  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านธรรมาภิบาล 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. สร้างระบบตรวจสอบที่มาตรฐานและความคลอ่งตวัสงู 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุ 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. สร้างโอกาสความเสมอภาคกบันกัวิจยัอย่างเทา่เทยีมกนัในทกุศาสตร์ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
4. สง่เสริมโครงการฝึกอบรมเพือ่เพ่ิมจรรยาบรรณการวิจยั 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
5. มีกระบวนการบริหารงานวิจยัที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
6. ก าหนดคณุสมบตัิคณะกรรมการบริหารงานวิจยัที่ชดัเจนตลอดจน
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการมีความโปร่งใส 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

 
จากตาราง  10  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม

บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านธรรมาภิบาลที่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั (Q3-Q1  

1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที่สดุ (Median  4.50) คือ สร้างการมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุ มีกระบวนการบริหารงานวิจยัท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

นอกนัน้มีแนวโน้มความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
 

ตาราง 11  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านวฒันธรรมการวิจยั 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. สร้างต้นแบบนกัวิจยัที่ดี 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
2. สนบัสนนุการรวมกลุม่นกัวิจยัเข้าด้วยกนั 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. สนบัสนนุงานวิจยัที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 5.00 มากที่สดุ 0.00 สอดคล้อง 
4. สร้างคา่นิยมการท าวิจยัให้เป็นสว่นหนึ่งของงานที่ท า 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
5. สร้างวฒันธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบครอบครัว 4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 
6. ปรับเปลีย่นทศันคติการพฒันางานวิจยัเพื่อการใช้ประโยชน์มากกวา่
สร้างผลงานเพื่อเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ 

4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

7. สร้างการรับรู้ให้นกัวิจยัค านงึถึงผลผลิตและผลลพัธ์ของงานวิจยั 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
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จากตาราง 11  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านวฒันธรรมการวิจยัที่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั (Q3-

Q1  1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที่สดุ (Median  4.50) คือ สร้าง
ต้นแบบนกัวิจยัที่ดี สนบัสนุนการรวมกลุ่มนกัวิจยัเข้าด้วยกนั สนบัสนุนงานวิจยัที่ตอบโจทย์
ประเทศไทย 4.0 สร้างค่านิยมการท าวิจยัให้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ท า นอกนัน้มีแนวโน้มความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
 

ตาราง 12  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านทนุอดุหนนุการวิจยั 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัย
ฐาน

(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. มีทนุอดุหนนุนกัวิจยัเพียงพอ ตอ่เน่ือง  5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
2. มีทนุอดุหนนุนกัวิจยัรุ่นใหมเ่พื่อเปิดโอกาสให้นกัวจิยัรุ่นใหมส่ร้าง
งานวิจยัตลอดจนเผยแพร่งานวิจยั 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

3. สนบัสนนุให้นกัวิจยัรุ่นเก่า หรือนกัวิจยัที่มีประสบการณ์ย่ืนขอทนุอดุหนนุ
การท าวิจยัจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้ 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

4. สนบัสนนุทนุอดุหนนุวิจยัลกัษณะร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน (Matching 
Fund) ให้แก่นกัวจิยัมากขึน้ 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

5. มีผู้ประสานงานกลางในการจดัหาทนุและเผยแพร่ข่าวสารทนุวิจยัให้มาก
ขึน้และมีความต่อเน่ือง 

4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

 

จากตาราง 12  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านทนุอดุหนนุการวิจยัท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั (Q3-

Q1  1.50)  และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที ่สดุ  (Median  4 .50) ค ือ มี
ทุนอดุหนนุนกัวิจยัเพียงพอ ต่อเนื่อง สนบัสนนุให้นกัวิจยัรุ่นเก่าหรือนกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์ยื่น
ขอท ุนอดุหน ุนการว ิจยัจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอดุมศ ึกษาให้มากขึน้  สนบัสนนุ
ทุนอดุหนุนวิจยัลกัษณะร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน (Matching Fund) ให้แก่นกัวิจยัมากขึน้ 

นอกนัน้มีแนวโน้มความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
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ตาราง 13  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการติดตามประเมินผล 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1.มีระบบสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิในการติดตามประเมินผลที่มีศกัยภาพ
เพียงพอ และมีต าแหน่งทางวิชาการไมต่ ่ากวา่นกัวิจยั 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

2. ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามประเมินผลงานวิจยั 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
3.สร้างระบบติดตามประเมินผลงานวิจยัในลกัษณะการติดตาม
ประเมินผลแบบเสริมพลงั 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

4. ลดปริมาณและความซ า้ซ้อนของเอกสารในการส่งผลงานวิจยั/ติดตาม
ประเมินผล 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

5. ลดขัน้ตอนของการสง่ผลงานเมือ่ได้รับการติดตามจากแหลง่ทนุ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
6. สร้างระบบติดตามผลการด าเนินงานในระยะเวลาที่ให้ทนุ 4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 
7. มีการติดตามประเมินผลงานวิจยัหลากหลายช่องทาง 4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 
8. มีการประเมินคณุภาพการติดตามประเมินผลงานวิจยัจากผู้ เก่ียวข้อง
เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

9. สร้างระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

 
จากตาราง 13  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม

บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการติดตามประเมินผลที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั 

(Q3-Q1  1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที่สดุ (Median  4.50) คือ สร้าง
ระบบติดตามประเมินผลงานวิจยัในลกัษณะการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั ลดปริมาณ
และความซ า้ซ้อนของเอกสารในการส่งผลงานวิจยั/ติดตามประเมินผล นอกนัน้มีแนวโน้มความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
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ตาราง 14  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยัในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. สร้างแรงจงูใจให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยัทกุรูปแบบ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
3. มุง่เน้นการพฒันาให้เกิดการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
4. สร้างกลุม่นกัวจิยัเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาเผยแพร่ผลงานวิจยั
ร่วมกนั 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

5. จดัเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยัให้กบัผู้ เก่ียวข้อง/ผู้ทีส่ามารถน าผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ได้รับทราบ 

4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

6. สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
7. สร้างศนูย์กลางในการรวบรวมผลงานตีพิมพ์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

8. มีหน่วยงานเฉพาะสนบัสนนุนกัวิจยัในการเขียนบทความวิจยั
ภาษาองักฤษ เพือ่เผยแพร่ในวารสารวิชาการตา่งประเทศที่มีมาตรฐาน 

4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 

 
จากตาราง 14  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม

บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยัที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั 

(Q3-Q1  1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที่สดุ (Median  4.50) คือ 
สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกนัน้มีแนวโน้มความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
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ตาราง 15  แนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการสนบัสนนุงานวิจยั 
 

อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ค่ามธัยฐาน
(Median) 

แนวโน้ม Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

1. ปรับระบบการสนบัสนนุงานวิจยัให้ชดัเจนทัง้ระบบ 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
2. มีการสนบัสนนุทนุวิจยัจากหนว่ยงานภายนอกให้มากขึน้ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
3. มีการสนบัสนนุงานวิจยัที่ชมุชน/สงัคมต้องการ 5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 
4. มีการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่เพ่ือสนบัสนนุการวิจยัให้มากขึน้ 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
5. มีการสนบัสนนุให้ท าวิจยั R2R เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์มากกวา่ท า
เพื่อตวัชีว้ดัจากการตีพิมพ์ 

4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

6. มีความยืดหยุน่ในระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงบประมาณการวิจยัให้
มากขึน้ 

5.00 มากที่สดุ 1.00 สอดคล้อง 

7. ลดชัว่โมงการสอนส าหรับอาจารย์ที่มุง่สร้างงานวิจยัอย่างตอ่เน่ือง 4.00 มาก 1.00 สอดคล้อง 
8. มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านธรุการเพื่อ
สนบัสนนุการส่งผลงานวิจยัของนกัวิจยั 

4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

9. มีหน่วยงานช่วยเหลือดแูลสิทธิประโยชน์ของนกัวจิยักบัภาคเอกชน 4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 
10. สง่เสริมภาพลกัษณ์ด้านการวิจยัขององค์กรมากกว่าบคุคล 4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 
11. มีระบบประเมินคณุภาพควบคมุระบบการสนบัสนนุงานวิจยัทัง้ระบบ 4.00 มาก 0.00 สอดคล้อง 

 

จากตาราง 15  แสดงว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการสนบัสนุนงานวิจยัที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั 

(Q3-Q1  1.50) และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมากที่สดุ (Median  4.50) คือ ปรับ
ระบบการสนบัสนนุงานวิจยัให้ชดัเจนทัง้ระบบ มีการสนบัสนนุงานวิจยัท่ีชมุชน/สงัคมต้องการ มี
ความยืดหยุ่นในระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงบประมาณการวิจยัให้มากขึน้ นอกนัน้มีแนวโน้ม

ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (Median  3.50)   
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1.3  อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 

จากการศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคนิควิธีการท า EDFR สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มีทัง้สิน้ 12 องค์ประกอบ 96 แนวโน้ม
ความเป็นไปได้ และมีประเด็นท่ีน่าสนใจและได้รับฉนัทามติจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  เรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อยจ านวน 3 ล าดับได้ดังนีค้ือ ล าดับท่ี 1 อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการสนับสนุนงานวิจัย คือ ควรให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัวในระเบียบ ข้อบังคับการบริหารงบประมาณการวิจัย เพื่อน า ไปสู่การสร้าง
ผลงานวิจัยท่ีสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงแข่งขนัได้ตามความต้องการของภาคเอกชน/
อตุสาหกรรม และประเทศชาติ  ล าดบัท่ี 2 อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน คือ ควรอ านวยความสะดวกในการบริหาร
จดัการลกัษณะระบบนิเวศ (Eco System) สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการ ท่ีมีประเด็นและเปา้หมายท่ีส าคญัคือการ
น านวตักรรม เทคโนโลยีเข้ามาประยกุต์ใช้อย่างคุ้มค่า ปฏิบตัิงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มี
ความเช่ือมโยงกบัทกุภาคสว่น สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  ล าดบัท่ี 3 อนาคตภาพการบริหารงานวิจยั
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน คือ ควรมีหน่วยงานกลาง 
(Central Lab) ท่ีเป็นมาตรฐาน  

ผู้ วิจัยน ามาเขียนเป็นภาพอนาคต จัดหมวดหมู่ให้ เหมาะสม และน าเนือ้ความ
แนวโน้มอนาคตภาพท่ีใกล้เคียงกนัมารวมไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน ส าหรับเนือ้ความแนวโน้ม
อนาคตภาพท่ีซ า้ซ้อนก็ได้ตดัทิง้ไป และสามารถเขียนเป็นภาพอนาคตได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 11  อนาคตการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

เปา้หมาย
การวิจยั 

- เน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
- ส่งเสริมวิจยัท่ีใช้ประโยชน์ 
- สอดคล้องกบัระบบปฏิรูปงานวิจยัประเทศ 
- สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
- สอดคล้องกบัแผนพฒันา
สถาบนัอดุมศกึษา 

การติดตาม
ประเมินผล 

- สร้างระบบติดตามประเมินผล
งานวิจยัในลกัษณะเสริมพลงั 
- ลดปริมาณและความซ า้ซ้อน
ของเอกสาร 

นโยบาย
การวิจยั 

- เน้นให้นกัวิจยัค านงึถึงผลผลิตและผลลพัธ์จากงานวิจยัเป็นหลกั 
- สนบัสนนุหวัข้อและวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนของงานวิจยั 
- สร้างกลุ่มนกัวิจยัทกุระดบั 
- สนบัสนนุงานวิจยัท่ีปรับใช้กบัพืน้ท่ีได้จริง 
- ก าหนดนโยบายเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 
- เน้นพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
- เน้นการต่อยอดผลงานวิจยัสู่นวตักรรม 

เครือข่าย
งานวิจยั 

ขยายและสร้างเครือข่าย ดงันี ้
- เครือข่ายระหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษา 
- เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์งานวิจยัฯ 
- เครือข่ายการวิจยักบัชมุชน 
- เครือข่ายกบัภาคเอกชน 
- เครือข่ายการประสานงานกบั

วฒันธรรม
การวิจยั 

- สร้างต้นแบบ
นกัวิจยัท่ีดี 
- สนบัสนนุ
งานวิจยัท่ีตอบ
โจทย์ประเทศไทย 
4.0 
- สร้างค่านิยมการ
ท าวิจยัให้เป็นส่วน
หนึง่ของงานท่ีท า 

ทนุอดุหนนุ
วิจยั 

- จดัสรรทนุอดุหนนุวิจยัได้
อย่างเพียงพอ 
- สนบัสนนุนกัวิจยัรุ่นเก่าย่ืน
ขอทนุอดุหนนุจากแหล่งทนุ
ภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา 
- สนบัสนนุทนุวิจยัร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงาน 
(Matching Fund) 

การพฒันา
นกัวิจยั 

- จดัหาทนุพฒันานกัวิจยัต่อเน่ือง 
- สร้างระบบพฒันาพ่ีเลีย้งนกัวิจยัท่ีเข้มแข็ง 
- สนบัสนนุการพฒันางานวิจยัร่วมกนัจาก
กลุ่มนกัวิจยัทกุระดบั 

กระบวน 
การบริหาร
งานวิจยั 

- ก าหนดนโยบายและทนุอดุหนนุ
การวิจยัให้สอดคล้องกนั 
- สนบัสนนุโครงการ วิจยัท่ีบรูณา
การต่างศาสตร์ 
- สร้างความยืดหยุ่นและคล่องตวั
ของระเบียบ/ข้อบงัคบัต่างๆ 

ธรรมาภิบาล 

- สร้างการมีส่วนร่วมในการ
พจิารณจดัสรรทนุ 
- พฒันาระบบการบริหาร
งานวิจยัท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

- สร้างหน่วยงานกลาง 
(Central Lab) อย่าง
มาตรฐาน 
- อ านวยความสะดวก
ในลกัษณะระบบนิเวศ
การบริหารงานวิจยั 

การสนบัสนนุ
งานวิจยั 

- ปรับระบบการสนบัสนนุงานวิจยัให้
ชดัเจนทัง้ระบบ 

การ
เผยแพร่

ผลงานวิจยั สนบัสนนุการ
เผยแพร่ผลงานท่ี
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

อนาคตภาพ 
การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 
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ระยะที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
2.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม) 

จากการสงัเคราะห์ข้อมลูการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผู้ วิจยัรวบรวม
ข้อมูลในระดับปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) พบว่า ปัจจุบันการ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษามีความพยายามท่ีจะบริหารงานวิจยัเพื่อให้เกิดผลิตภาพทาง
งานวิจัยในเชิงพานิชย์ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยระดบั
นานาชาติ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกระดบัชาติและสากล การ
จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการวิจัยสร้างสรรค์ ส่งเสริมทัง้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านการวิจยัระดบัสากล สง่เสริมการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาและพฒันาระบบ
ฐานข้อมลูเพื่อการวิจยั แต่ความพยายามในการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาดงักลาวยงั
พบข้อจ ากัดในการด าเนินการ เช่น นโยบายการวิจัยมีการปรับเปลี่ยนไปมา ขาดความชัดเจน
ต่อเน่ือง ขาดการสร้างหรือพฒันานกัวิจัยทัง้ปริมาณและคุณภาพ ขาดผู้ประสานงานกลางช่วย
แสวงหาโจทย์วิจยัท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงและช่วยเหลือดแูลสิทธิประโยชน์ มีระบบนิเวศการสนบัสนนุ
งานวิจยัท่ียงัไมเ่อือ้ตอ่นกัวิจยัได้อยา่งเพียงพอ การผลกัดนัให้นกัวิจยัรุ่นเก่าท่ีมีประสบการณ์ยื่นขอ
ทุนอดุหนุนวิจยัจากแหล่งทนุภายนอกยงัไม่เพียงพอ คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษามีภาระงาน
สอนค่อนข้างมาก การขยายเครือข่ายงานวิจัยกับทุกภาคส่วนยังมีไม่เพียงพอ ผนวกกับผล
การศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้วย
เทคนิควิธี EDFR ผู้วิจยัน าผลจากการศกึษาในตอนท่ี 1  ได้แก่ อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จ านวน 12 ด้าน 96 แนวโน้มตามฉันทามติ  มา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT 
Analysis) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 17 ท่าน ได้แก่ (1) ผู้บริหารด้านงานวิจยั
หรือผู้บริหารของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ จ านวน 5 ท่าน  (2) อาจารย์
ประจ าของสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ  จ านวน 12 ท่าน และสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ได้แสดงดงัตาราง 4.14 
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ตาราง 16  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค (SWOT 
Analysis)  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. เป้าหมายการวจิัย 
- สอดคล้องกบัการปฏิรูประบบงานวิจยัและนวตักรรมของ
ประเทศ 

- สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
- สอดคล้องกบัแผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา 15 ปี (2551-
2565) 

- ก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัภายใน 1-5 ปี 

 
- ก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัภายใน 1 ปี 

- ก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยั 5 ปีขึน้ไป 

2. นโยบายการวจิัย 
- มีความชดัเจน ตอ่เน่ือง 
- มคึวามสอดคล้องกบับริบทประเทศไทย 4.0, บริบท
อาเซียน และบริบทโลก 

- มุง่เน้นให้นกัวิจยัค าถงึถงึผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีได้จาก
งานวิจยัเป็นหลกั เพ่ือการใช้ประโยชน์มากกวา่การสร้าง
ผลงานทางวิชาการ 

 

3. โครงสร้างพืน้ฐาน 
- หน่วยบริหารงานวิจยัมีความเป็นมาตรฐาน 
- มีระบบนิเวศ (ecosystem)การบริหารงานวิจยัท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกในการท าวิจยัท่ีชดัเจนทัง้ระบบ 

- มีการพฒันาหน่วยงาน/บคุลากร เพ่ือการสนบัสนนุการ
เขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษให้กบันกัวิจยั 

 
-  ขาดระบบคดัเลือกนกัวิจยัภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน
เพ่ือให้ได้นกัวิจยัท่ีมีคณุภาพมาท างานวิจยั 

- ขาดการความส าคญักบัโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสนบัสนนุ
งานวิจยัเทา่เทียมกนัทกุศาสตร์ 

4. การพัฒนานักวจิัย 
- สร้างกลุม่นกัวิจยัทกุระดบั (ใหม่–กลาง–อาวโุส) 
- มีการสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งนกัวิจยัแตล่ะ
รุ่น เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจยั 
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ตาราง 16  (ตอ่) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 5. กระบวนการบริหารงานวจิัย 
- สร้างกลุม่คลสัเตอร์ (กลุม่ธุรกิจ/สถาบนั/อตุสาหกรรม)  
- นกัวิจยัเข้าถงึระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจยัด้วย
ตนเองได้อยา่งง่าย 

 
- ขาดความยืดหยุ่นและคลอ่งตวัในระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานวิจยั 

6. เครือข่ายงานวจิัย 
- มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัผู้ใช้ประโยชน์งานวิจยั 

 

7. ธรรมาภบิาล 
- มีการบริหารงานวิจยัโปร่งใสตรวจสอบได้ 
- มีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิ/คณะกรรมการฯ ใน
การพิจารณางานวิจยัได้อยา่งเหมาะสมโปร่งใส 

 

8. วัฒนธรรมการวจิัย 
- มีการสง่เสริมการสร้างต้นแบบนกัวิจยัท่ีดี 
- มีการสร้างคา่นิยมมการท าวิจยัให้เป็นสว่นหนึง่ของงาน 
- มีการสง่เสริมให้มีการปัน้นกัวิจยัรุ่นใหม ่โดยเปิดโอกาสให้
นิสิต/บคุลากรสายปฏิบตัิการเป็นผู้ ร่วมวิจยั 

- มีโครงการสง่เสริมจรรยาบรรณการวิจยัเพ่ือสร้าง
วฒันธรรมการวิจยัทางบวก 

 
- ขาดการสร้างวฒันธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบครอบครัว/
กลัยาณมิตร 

9. ทุนอุดหนุนการวจิัย 
-  มีการก าหนดหน่วยงาน/ผู้ประสานกบัหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือหาโจทย์และอดุหนนุทนุวิจยั 

 

10. การตดิตามประเมนิผล 
- มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตาม
ประเมินผลงานวิจยั 

- มีการติดตามประเมินผลงานวิจยัหลากหลายช่องทาง 
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ตาราง 16  (ตอ่) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 11. การเผยแพร่ผลงานวจิัย 
- มีการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยั
หลากหลายรูปแบบ 

- สง่เสริมให้มีการตีพิมพ์วารสารระดบันานาชาติ 
- มีการสร้างศนูย์กลางในการรวบรวมผลงานตีพิมพ์เพ่ือให้
เกิดการต่อยอดไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

 

12. การสนับสนุนงานวจิัย 
- มีการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสนบัสนนุงานวิจยั
ให้กบันกัวิจยัมากขึน้ 

- เน้นสง่เสริมเอกลกัษณ์ความโดดเด่นด้านการวิจยัของ
องค์กรมากกวา่บคุคล  

 

โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. ด้านเป้าหมายการวจิัย 

 
 

- ควรให้น า้หนกังานวิจยัพืน้ฐานเทา่เทียมกบังานวิจยัท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

2. ด้านนโยบายการวจิัย 
- มีการสนบัสนนุการสร้างกลุม่วิจยั 
- เหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 
- การมุง่เน้นให้ตอ่ยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสู่
นวตักรรม 

 

3. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
- สนบัสนนุให้ด าเนินงานวิจยัผ่านฐานข้อมลูออนไลน์ทัง้
ระบบ 

- ให้สทิธ์ิการเข้าถึงฐานข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม 

 
- ควรจดัตัง้หน่วยงานกลาง (Central Lab) ท่ีเป็นมาตรฐาน
ในการสนบัสนนุงานวิจยัครอบคลมุทกุศาสตร์ 

- ควรมีฐานข้อมลูที่หลากหลายครบทกุศาสตร์ 
4. ด้านการพัฒนานักวจิัย 
- สง่เสริมให้สร้างงานวิจยัร่วมกบัภาคเอกชนมากขึน้ 

 
- ทนุอดุหนนุวิจยัมีไมเ่พียงพอ/ต่อเน่ือง 
- ควรสร้างระบบพฒันาพ่ีเลีย้งนกัวิจยัท่ีเข้มแข็ง 

  



 233 
 

ตาราง 16  (ตอ่) 
 

โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 
5. ด้านกระบวนการบริหารงานวจิัย 
- สนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีบรูณาการต่างศาสตร์ตา่ง
หน่วยงาน 

 
-  ควรมีหน่วยประสานงานให้ความชดัเจนเก่ียวกบัแนว
ปฏิบตัิหรือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานวิจยั 

6. ด้านเครือข่ายงานวจิัย 
- มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา 
- มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัหน่วยงานให้ทนุทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ 

- มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัภาคเอกชน/อตุสาหกรรม 
- มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัองค์กรระหวา่งประเทศ 

 

7. ด้านธรรมาภบิาล 
- สร้างการมีสว่นร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุ 

 
- ขาดระบบตรวจสอบการบริหารงานวิจยัท่ีคลอ่งตวั และ
เป็นมาตรฐาน 

 8. ด้านวัฒนธรรมการวจิัย 
- 

 
- 

9. ด้านทุนอุดหนุนการวจิัย 
- ทนุอดุหนนุการวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายของรัฐ 
- อดุหนนุทนุให้นกัวิจยัรุ่นใหม่มากขึน้ 
- มีทนุร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน (Matching Fund) ให้แก่
นกัวิจยัมากขึน้ 

 
- ทนุอดุหนนุวิจยัไมเ่พียงพอ 

10. ด้านการตดิตามประเมนิผล 
- มีระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 
- มีการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั (Empowerment 

Evaluation) 
- มีการลดปริมาณ ขัน้ตอนและความซ า้ซ้อนของเอกสาร 

 

11. ด้านการเผยแพร่ผลงานวจิัย 
- มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัให้กบัผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

 
- ขาดหน่วยงานเฉพาะสนบัสนนุการเขียนบทความวิจยั
ภาษาองักฤษเพ่ือเผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ 

12. ด้านการสนับสนุนงานวจิัย 
- ช่วยเหลือดแูลสิทธิประโยชน์ของนกัวิจยักบัภาคเอกชน 

 
- 
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จากตารางท่ี 16  แสดงว่าสภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 มีสภาพแวดล้อมที ่ม ีลกัษณะเป็นจ ุดแข็ง ( Stength)  จ านวน 29 
สถานการณ์  สภาพแวดล้อมที่มีลกัษณะเป็นจดุอ่อน  (Weakness) จ านวน 6 สถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมที ่ม ีล กัษณะเป็นโอกาส (Opportunity)  จ านวน 20  สถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมท่ีมีลกัษณะเป็นภาวะคกุคาม (Threat) จ านวน 9 สถานการณ์ 

จากนัน้ผู้วิจยัน าข้อมลูสภาพแวดล้อมมาก าหนดรหสั โดยสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็น
จุดแข็งก าหนดรหสัเป็น S สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน ก าหนดรหสัเป็น W สภาพแวดล้อมท่ีเป็น
โอกาส ก าหนดรหสัเป็น O และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นภาวะคกุคามก าหนดรหสัเป็น T เรียงล าดบั
ตามรายข้อ ดงัตาราง 17 

 
ตาราง 17  ก าหนดรหสัและสภาพแวดล้อมภายใน (จดุอ่อน-จดุแข็ง) การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  
 

รหัส สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแขง็ (Strength)  

S1 เปา้หมายการวิจยัมีความชดัเจนสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพฒันา
สถาบนัอดุมศกึษา 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) และบริบทประเทศไทย 4.0 

S2 ก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัภายใน 1-5 ปี ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาไมเ่ร็วหรือช้าเกินไป 

S3 นโยบายท่ีมุง่เน้นให้นกัวิจยัค านึงถงึผลผลิตและผลลพัธ์ของงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องกบั
กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ 

S4 มีหน่วยงานบริหารงานวิจยัท่ีมาตรฐาน ด าเนินงานตามภารกิจชดัเจนซึง่เป็นปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การวิจยั
และนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0  

S5 มีการสร้างศนูย์กลางข้อมลูผลงานตีพิมพ์เพ่ือให้เกิดการต่อยอดสูก่ารใช้ประโยชน์ได้อยา่ง
สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและอตุสาหกรรมในปัจจบุนัและอนาคต 

S6 มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัผู้ใช้ประโยชน์งานวิจยัหรือเป็นเครือข่ายการวิจยัและนวตักรรมใน
ทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
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ตาราง 17  (ตอ่)  
 
รหัส สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแขง็ (Strength)  

S7 ให้สทิธ์ิในการเข้าถงึระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจยัได้ด้วยตนเองอยา่งเหมาะสม 
S8 ใช้เทคโนโลยีในการติดตามประเมินผล และระบบการติดตามอื่นๆ หลากหลายช่องทาง 

S9 มีการสร้างกลุม่คลสัเตอร์ (กลุม่ธุรกิจ/สถาบนั/อตุสาหกรรม) ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

S10 มีลกัษณะการบริหารงานวิจยัท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สง่ผลให้เกิดบรรยากาศด้านการ
วิจยัและการสร้างนวตักรรมท่ีดี 

S11 สง่เสริมการสร้างต้นแบบนกัวิจยัท่ีดี เพ่ือเพิ่มจ านวนบคุลากรวิจยัท่ีมีทกัษะในการสร้างนวตักรรม
รองรับการขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 

S12 มีการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยัหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นการพฒันาเส้นทาง
อาชีพนกัวิจยัภายใต้ระบบแรงจงูใจท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัแนวทางการแก้ไขระบบวิจยัและ
นวตักรรมของประเทศ 

S13 สง่เสริมให้มีการปัน้นกัวิจยัรุ่นใหม ่เพ่ือเป็นการสร้างและสง่เสริมบคุลากรวิจยั สอดคล้องกบักรอบ
ยทุธศาสตร์การวิจยัแหง่ชาติ  20 ปี 

S14 สนบัสนนุการสร้างกลุม่นกัวิจยัทกุระดบั (ทีมวิจยั) เพ่ือให้เกิดงานวิจยัแบบบรูณาการสอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ชาติ 

S15 สง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งนกัวิจยัแต่ละรุ่น เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจยั ซึง่
จะสง่ผลตอ่การเพิ่มจ านวนบคุลากรวิจยัท่ีมีทกัษะในการสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสู่
ประเทศไทย 4.0 

S16 มีการพฒันานกัวิจยัในการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ ซึง่สอดคล้องกบักรอบยทุธศาสตร์การ
วิจยั 20 ปี ท่ีมุง่เน้นให้มีการสร้างและสง่เสริมบคุลากรวิจยั 

S17 สง่เสริมให้มีการตีพิมพ์บทความวิจยัลงในวารสารระดบันานาชาติ ซึง่น าไปสูก่ารน าผลงานวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต 

S18 มีการสร้างคา่นิยมการท าวิจยัให้เป็นสว่นหนึง่ของงานที่ท า เพ่ือน าไปสูก่ารเพิ่มจ านวนบคุลากรวิจยั
ท่ีมีทกัษะในการสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 

S19 สง่เสริมจรรยาบรรณการวิจยัเพ่ือสร้างวฒันธรรมการวิจยัทางบวก เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างนวตักรรม
รองรับการขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 
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ตาราง 17  (ตอ่)  
 
รหัส สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแขง็ (Strength)  

S20 สง่เสริมเอกลกัษณ์ความโดดเดน่ด้านการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษามากกวา่การสง่เสริมระดบั
บคุคล เพ่ือประโยชน์ในการสร้างกลุม่คลสัเตอร์ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 

 จุดอ่อน (Weakness)  

W1 ขาดการให้ความส าคญักบัโครงสร้างพืน้ฐานอย่างเทา่เทียมกนัทกุศาสตร์ จงึเป็นข้อจ ากดัในการวิจยั
ท่ีสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การตอ่ยอดไปสูก่ารประยกุต์ใช้ความรู้ และสู่
นวตักรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม 

W2 ก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัภายใน 1 ปี (ระยะสัน้) เป็นระยะที่เร่งรีบเกินไปเน่ืองจากบคุลากร
วิจยัในสถาบนัอดุมศกึษามีภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีต้องปฏิบตัิ หรือบรรลเุปา้หมายใน 5 ปีขึน้ไป (ระยะยาว) 
เป็นระยะที่นานเกินไปสง่ผลให้การด าเนินการไม่ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

W3 ขาดระบบการคดัเลือกนกัวิจยัคณุภาพเพื่อเพิ่มจ านวนบคุลากรวิจยัและนวตักรรมใน
สถาบนัอดุมศกึษารองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 

W4 ขาดความยืดหยุ่นและคลอ่งตวัในระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานวิจยั สง่ผลให้การ
น าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ไมเ่ตม็ศกัยภาพ และเป็นประเดน็ท่ีควรปรับปรุงตามแนวทางการปฏิรูป
ระบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ 

W5 ขาดการสร้างวฒันธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบครอบครัว/กลัยาณมิตร เพ่ือสง่เสริมแรงจงูใจในการ
ท าวิจยัซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการสร้างบคุลากรวิจยัตามยทุธศาสตร์การวิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) ท่ีระบไุว้ 

 

จากตาราง 17  แสดงว่า สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) การบริหารงานวิจยั
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มีสภาพแวดล้อมภายในที่มีลกัษณะเป็นจดุ
แข็งมีจ านวน 20 สภาพแวดล้อม ก าหนดรหสั S1-S20 ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในท่ีมีลกัษณะ
เป็นจุดอ่อนมีจ านวน 5 สภาพแวดล้อม ก าหนดรหสั W1-W5 
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ตาราง 18  ก าหนดรหสัและสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และภาวะคกุคาม) การบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
 

รหัส สภาพแวดล้อมภายนอก 

 โอกาส 

O1 นโยบายการวิจยัเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ จากการใช้ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการวิจยั 

O2 นโยบายมุง่เน้นการต่อยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรม เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมรองรับ
การขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 

O3 ให้ทนุอดุหนนุการวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายของรัฐท่ีมุง่การสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสู่
ประเทศไทย 4.0 

O4 สนบัสนนุทนุร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน (Matching Fund) ทัง้ภายในและภายนอกประเทศให้กบันกัวิจยั
มากขึน้ เพ่ือสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 

O5 สนบัสนนุการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัองค์กรทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนบัสนนุ
การสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 

O6 มีการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั (Empowerment Evaluation) เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการสร้าง
นวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 

O7 สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัให้กบัผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการตอ่ยอดสูก่ารใช้ประโยชน์ได้อยา่ง
สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและอตุสาหกรรมในปัจจบุนัและอนาคต 

O8 สนบัสนนุให้ด าเนินงานการวิจยัผ่านฐานข้อมลูออนไลน์ทัง้ระบบ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
งานวิจยัในด้านโครงสร้างพืน้ฐานสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การวิจยัและนวตักรรม 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) 

O9 มีการสร้างระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัเพ่ือสง่เสริมการตอ่ยอดสูก่ารใช้ประโยชน์ได้
อยา่งสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและอตุสาหกรรมในปัจจบุนัและอนาคต 

 ภาวะคุกคาม 

T1 ขาดการให้น า้หนกังานวิจยัพืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกบังานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ จึงเป็นข้อจ ากดัการ
วิจยัและนวตักรรมท่ียงัคงเน้นการวิจยัท่ีสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอด
ไปสูก่ารประยกุต์ใช้ความรู้ และสูน่วตักรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม 

  



 238 
 

ตารางท่ี 18  (ตอ่)  
 

รหัส สภาพแวดล้อมภายนอก 

T2 ทนุอดุหนนุวิจยัมีไมเ่พียงพอตอ่เน่ือง ซึง่เป็นประเดน็ท่ีต้องหาแนวทางแก้ไขระบบวิจยัและนวตักรรม
ของประเทศเพ่ือให้สามารถลงทนุการวิจยัได้ตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 

T3 ขาดหน่วยงานกลาง (Central Lab) ท่ีเป็นมาตรฐานเพ่ือสนบัสนนุงานวิจยั ซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางการวิจยั ที่จ าเป็นต้องใช้ในการตอ่ยอดส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพสู่
การแข่งขนัเชิงเศรษฐกิจ และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การวิจยัและนวตักรรม 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) 

T4 ขาดระบบพฒันาพ่ีเลีย้งนกัวิจยัท่ีเข้มแข็ง ซึง่สง่ผลให้เกิดข้อจ ากดัในการเพิ่มจ านวนบคุลากรวิจยัท่ีมี
ทกัษะในการสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 

T5 ขาดหน่วยประสานงานในการให้ความชดัเจนเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิหรือข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานวิจยั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 และ
เป็นประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัองค์กรของหน่วยงานในระบบวิจยัตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
การปฏิรูประบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศไทย 

T6 ขาดหน่วยงานสนบัสนนุการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ เพ่ือเผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ
ให้กบันกัวิจยั สง่ผลให้เกิดข้อจ ากดัในการตอ่ยอดสูก่ารใช้ประโยชน์ได้อยา่งสอดคล้องกบัความ
ต้องการของสงัคมและอตุสาหกรรมในปัจจบุนัและอนาคต 

T7 ฐานข้อมลูสนบัสนนุการวิจยัมีไมค่รอบคลมุทกุศาสตร์ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อจ ากดัในการ
สร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 

  
จากตาราง 18  แสดงว่า สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส ภาวะคกุคาม) การบริหาร

งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มีสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีลกัษณะ
เป็นโอกาสมีจ านวน 9 สภาพแวดล้อม ก าหนดรหสั O1-O9 ส าหรับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
ลกัษณะเป็นภาวะคกุคามมีจ านวน 7 สภาพแวดล้อม ก าหนดรหสั T1-T7 

 
2.2  ผลการวิเคราะห์  TOWS Matrix 

ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์หากลยุทธ์ด้วยเทคนิค 
TOWS Matrix ประกอบไปด้วย  

1) กลยทุธ์เชิงรุก (SO-จดุแข็งกบัโอกาส) หรือการใช้จดุแข็งเพื่อหาประโยชน์จาก
โอกาสท่ีมี 
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2) กลยทุธ์เชิงแก้ไข (WO-จดุอ่อนกบัโอกาส) หรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อ
ลดจดุอ่อน  

3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST-จุดแข็งกับภาวะคุกคาม) หรือการใช้จุดแข็งเพื่อ
หลีกเลี่ยงอปุสรรค 

4) กลยทุธ์เชิงรับ (WT-จดุอ่อนกบัภาวะคกุคาม) หรือการลดจดุอ่อนเพ่ือหลีกเลี่ยง
อปุสรรค 

สรุปได้ดังนี ้
กลยุทธ์เชิงรุก (SO-จุดแข็งกับโอกาส)  

(1) ก าหนดนโยบายให้เหมาะสมตามศกัยภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและมีความ
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  (S1,O1) 

(2) ก าหนดการบรรลุผลเป้าหมายของการต่อยอดหรือขยายผลของงานวิจัยสู่
นวตักรรมได้อยา่งเป็นรูปธรรมภายใน 1-5 ปี (S2,O2) 

(3) มุ่งเน้นให้ทนุวิจยัหรือทุนร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ีมีผลผลิตเชิงนวตักรรมหรือ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (S3,O3,O4) 

(4) พฒันาสว่นงานบริหารงานวจิยัท่ีมีบทบาทโดยตรงในการขยายการสร้างเครือข่าย
งานวิจยักบัองค์กรทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (S4,O5) 

(5) พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยให้มีหน้าท่ีในการรวบรวม-ตรวจสอบผลงานวิจัยท่ี
สามารถขยายผลสูน่วตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ (S4,S6,O7,O9) 

(6) บริหารจัดการงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ทัง้ระบบ (EcoSystem) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิจัย โดยนักวิจัยสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม (S7,S8,O8) 

(7) สนบัสนนุการสร้างกลุ่มคลสัเตอร์ และกลุ่มนกัวิจัยทกุระดบั และให้เป็นต้นแบบ
นกัวิจยัในการสร้างนวตักรรมเชิงแข่งขนัโดยมีส่วนงานบริหารงานวิจยัท่ีมีบทบาทโดยตรงในการ
ขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเป็นตวักลางสนับสนุนการขบัเคลื่อนสร้างกลุ่มคลสัเตอร์/กลุ่ม
นกัวิจยั (S4,S9,S11,S14,O5) 

(8) สร้างแรงจูงใจและเสริมพลงัให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือขยายผลสู่นวัตกรรมเชิงแข่งขันในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ (S12,O7) 
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(9) สร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มทัง้ปริมาณและคณุภาพนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา
ให้มากขึน้โดยสนบัสนนุเป็นทนุการวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
วิจยัจากนกัวิจยัรุ่นพี่ ครอบคลมุถึงการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั เพื่อสร้างแรงจงูใจในการ
พฒันาตนเอง (S13,S15,O3,O6) 

(10) พฒันาการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษให้นกัวิจยั เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์
บทความวิจัยในระดับนานาชาติ  และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การต่อยอดการใช้ประโยชน์ 
(S16,S17,O7) 

(11) ด ารงไว้ซึง่ธรรมภิบาลในการบริหารงานวิจยัท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสง่เสริม
ให้เกิดบรรยากาศและวฒันธรรมการวิจยัทางบวกท่ีสอดคล้องกับนโยบายการวิจยั ส่งผลให้เกิด
เอกลกัษณ์ด้านการวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
(S10,S19,S20,O1) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO-จุดอ่อนกับโอกาส) 
(1)  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานแบบบูรณาการให้สามารถใช้ร่วมกันได้กับทุกศาสตร์

เพื่อการตอ่ยอดหรือขยายผลงานวิจยัสูน่วตักรรม (W1,O2) 
(2)  สร้างแรงจูงใจแบบเสริมพลงัทัง้ระบบเพื่อเพิ่มจ านวนนักวิจัยคุณภาพในการ

สร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 (W3,W4,W5,O6,O7) 
(3) ปรับปรุงและจดัท าระเบียบ/ข้อบงัคบัให้สามารถรองรับการต่อยอดหรือขยายผล

ของงานวิจยัสูน่วตักรรม (W4,O2) 
(4) ก าหนดการบรรลุเป้าหมายการบริหารงานวิจัยในรูปแบบ SMART ในแต่ละ

ประเด็นให้ชดัเจน ได้แก่ เฉพาะเจาะจง (Specific), วดัค่า-ติดตามผลได้ (Measurable), น าไปสู่
การก าหนดกิจกรรมได้ (Action oriented), เกิดขึน้จริงได้ (Realistic), กรอบเวลาชดัเจน (Timely) 
(W2,O1,O3,O4,O5,O8,O9)  

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST-จุดแข็งกับภาวะคุกคาม)  
(1)  สนบัสนุนงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ ครอบคลมุทัง้งานวิจยัท่ีสร้างองค์ความรู้ทุก

ศาสตร์เพื่อสามารถน าไปตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมสูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศ
ได้อยา่งเต็มศกัยภาพ (S3,T1) 

(2)  พฒันาระบบการให้ทนุอดุหนนุงานวิจยัให้สอดคล้องกบันโยบายและเปา้หมาย
การวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
(S1,S2,S3,S18,T2) 
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(3)  พฒันาหน่วยงานกลาง (Central Lab) ท่ีสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์และความโดด
เด่นของสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อสนบัสนนุการต่อยอดงานวิจยัสู่นวตักรรมเชิงแข่งขนัได้แบบบูรณา
การตามโจทย์พืน้ท่ี (S20,T3) 

(4)  ปรับปรุง/พัฒนาระบบพี่เลีย้งงานวิจัย (Research Mentoring System) ให้
เกิดผลประจกัษ์อย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มนกัวิจยัทกุระดบัแต่ละรุ่นผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจดัการความรู้งานวิจยัเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพนกัวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 (S7,S8,S11,S13,S15,T4) 

(5)  พัฒนาส่วนงานในหน่วยบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาให้มีบทบาท
หน้าท่ีในการสนับสนุนความชัดเจนเก่ียวกับระบบกลไกในการเผยแพร่บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติ และน าพานวตักรรมงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ (S4,S17,T5) 

(6)  สนบัสนุนการเข้าถึงและพฒันาการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ทกุรูปแบบผ่านระบบ
ศนูย์กลางข้อมลูผลงานตีพิมพ์ของสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อสง่เสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมรองรับ
การขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 (S5,S7,T7) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT-จุดอ่อนกับภาวะคุกคาม)  
(1)  สนบัสนุนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อสนบัสนุนงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์อย่าง

บรูณาการกบัทกุศาสตร์ท่ีสามารถน าไปต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมตลอดจนแสดง
ถึงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของสถาบนัอดุมศกึษาสู่การแข่งขนักบันานาประเทศได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ (W1,T1,T3,T6,T7) 

(2) ก าหนดการบรรลเุปา้หมายเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว ให้เหมาะสมกับลกัษณะของงานวิจยั และนวตักรรมเชิงพานิชย์ได้อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง 
(W2, T2) 

(3) ส่งเสริมการฝึกอบรมแบบครอบครัวเพื่อสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมการวิจยัเชิง
บวกในลกัษณะระบบพ่ีเลีย้งงานวิจยั และเพิ่มปริมาณและคณุภาพนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้
มากขึน้รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 (W5,T4) 

(4) ปรับปรุงและจัดท าระเบียบ/ข้อบงัคบัให้มีความยืดหยุ่นคล่องตวัเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานวิจยัให้สามารถรองรับการตอ่ยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรม (W4, T5) 
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2.3  ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย
4.0  

การจดัท าการจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 ผู้วิจยัจดัท ายทุธศาสตร์ตามกรอบขององค์ประกอบท่ีท าการศกึษา คือ วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าประสงค์หลกั ประเด็นยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ท่ีเป็นแนวทางการพฒันา น าเสนอได้
ดงันี ้

สภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 

สภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มี
แนวโน้มที่จะต้องปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการ
พฒันาประเทศไทยจากการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม สถาบนัอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
เข้าใจบริบทต่างๆ อย่างลกึซึง้ ทัง้โอกาสและภาวะคกุคามในการบริหารจดัการให้ทนัเหตกุารณ์
เพื่อท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ทัง้เชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึน้ และเชิงรับในการบริหาร
จดัการภายใต้พืน้ฐานของความเข้าใจถึงจ ุดแข็งและจุดอ่อนของการบริ หารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ภายใต้อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

สถานการณ์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  
1. ด้านนโยบายและเป้าหมายการวิจัย 

-  ปรับเปลี่ยนไปมา ขาดความชดัเจนตอ่เน่ือง ซึง่สง่ผลให้การผลติงานวิจยัเป็นไป
อยา่งไร้ทิศทางไมส่ามารถเกิดผลิตภาพเชิงพานิชย์เพื่อการแข่งขนัได้ 

2. ด้านการพัฒนานักวิจัย  
 - ขาดการสง่เสริมพฒันานกัวิจยัรุ่นใหมท่กุระดบั  

3. ด้านการสนับสนุนการวิจัย 
3.1  ด้านกระบวนการบริหารจดัการ: ขาดผู้ประสานงานกลางช่วยแสวงหาโจทย์

วิจยัท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงและช่วยเหลือดแูลสิทธิประโยชน์ระหวา่งนกัวิจยักบัภาคเอกชน 
3.2  โครงสร้างพืน้ฐานการวิจัย : ขาดระบบนิเวศการสนับสนุนงานวิจัยท่ี

เอือ้อ านวยกบันกัวิจยั 
3.3  ทุนอุดหนุนงานวิจัย: การผลกัดนันักวิจัยรุ่นเก่าท่ีมีประสบการณ์ให้ยื่นขอ

ทนุอดุหนนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอกยงัไมเ่พียงพอ 
3.4  การสนบัสนนุงานวิจยั: ก าหนดจ านวนชัว่โมงสอนมากเกินไป 
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3.5  การติดตามเผยแพร่ผลงานวิจยั: ติดตามผลการวิจยัและการเผยแพร่หลงั
หมดระยะเวลาให้ทนุ ซึง่ท าให้นกัวิจยัไมส่ามารถสง่งานทนัเวลา 

4.  การสร้างเครือข่ายงานวิจัย 
-  การขยายการสร้างเครือข่ายยงัไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และน าไปใช้

ประโยชน์ในสงัคม 
 -  จดักิจกรรมพบเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม เช่น ช่วงเปิดภาคเรียน 

5.  การสร้างวัฒนธรรมและด ารงธรรมาภบิาล 
-  ขาดการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบกลัยาณมิตร 
-  ขาดความเหมาะสมในการก าหนดคณุสมบตัิของผู้ทรงคณุวฒุิ/คณะกรรมการ 
-  ให้ความส าคญักบังานวิจแัตล่ะศาสตร์ไม่เท่าเทียมกนั 

  
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
วิสัยทศัน์:  

สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการบริหารงานวิจัยสอดครับกับบริบทประเทศ
ไทย 4.0 ภายใต้องค์ประกอบการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศจากการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม 

พันธกิจ:   
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ดงันี ้

1.  บริหารงนวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

2.  พฒันานกัวิจยัรุ่นใหมท่กุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง 
3.  พฒันาระบบการสนบัสนนุการวิจยัอยา่งเป็นมาตรฐาน 
4.  ขยายเครือข่ายสูช่มุชนอยา่งเต็มศกัยภาพ 
5.  สร้างวฒันธรรมเชิงบวกและด ารงธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์:  
เพื่อพฒันาการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ให้มี

คณุภาพ และน าไปสูก่ารพฒันาประเทศจากการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม 
เป้าหมาย:  

1.  นโยบายและเป้าหมายการวิจยัชดัเจน สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพฒันาอดุมศกึษา 
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2.   การด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายการวิจยัท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี และแผนพฒันาอดุมศกึษา 

3.  มีนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกระดับครอบคลุมทัง้นิสิต/นักศึกษา/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
เพิ่มขึน้ 

4.  มีส่วนงานบริหารงานวิจัยท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการแสวงหาโจทย์วิจัย 
และช่วยเหลือดแูลสิทธิประโยชน์ระหวา่งนกัวิจยักบัภาคเอกชน 

5.  ระบบนิเวศการสนบัสนนุงนวิจยัมีความเป็นมาตรฐาน 
6.  มีหน่วยงานกลาง (Center Lab) สนบัสนุนการด าเนินงานของนกัวิจยัทุกศาสตร์

วิชา 
7.  นกัวิจยัรุ่นใหมไ่ด้รับทนุอดุหนนุวิจยัเพิ่มขึน้ 
8.  นกัวิจยัรุ่นเก่าได้รับทนุอดุหนนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอกเพิ่มขึน้ 
9.  นกัวิจยัลดชัว่โมงสอนการจดัการเรียนการสอนแบบส ารับชดุเวลาเพิ่มขึน้ 
10. มีระบบการติดตามผลและการเผยแพร่ครบทกุระยะ (ต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้) 
11. มีงานวิจยัท่ีแก้ไขปัญหา/ใช้ประโยชน์ได้จริงในพืน้ท่ีชมุชนเพิ่มขึน้ 
12. นกัวิจยัมีทกัษะการวิจยัเพิ่มขึน้ 
13. มีผู้ทรงคณุวฒุิหรือคณะกรรมการบริหารงานวิจยัเป็นตามคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย จึงก าหนดยทุธศาสตร์การ
บริหารงานวิจยัจ านวน 5 ยทุธศาสตร์ 12 กลยทุธ์ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  นโยบายและเป้าหมายการวิจัย  
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยทุธ์ท่ี 1 ก าหนดนโยบายและเปา้หมายการวิจยัท่ีชดัเจน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการวิจัยให้เหมาะสมกับศกัยภาพของ

สถาบนัอดุมศกึษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัย  
ประกอบด้วย 1 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยทุธ์ท่ี 1  ส่งเสริมนกัวิจยัรุ่นใหม่ทกุระดบัครอบคลมุถึงนิสิต/นกัศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนงานวิจัย  
ประกอบด้วย 6 กลยทุธ์ได้แก่ 

กลยทุธ์ท่ี 1 จดัตัง้หน่วยงานบริหารงานวิจยั 
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กลยทุธ์ท่ี 2  ปรับปรุงระบบนิเวศการสนบัสนนุงานวิจยัให้เป็นมาตรฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาหน่วยงานกลาง (Center Lab) สนบัสนนุงานวิจยัทกุศาสตร์วิชา 
กลยทุธ์ท่ี 4  สง่เสริมทนุวิจยัส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่ 
กลยทุธ์ท่ี 5  สร้างความร่วมมือกบัการบริหารวิชาการ 
กลยทุธ์ท่ี 6  ปรับปรุงระบบการตดิตามผลการวิจยัและการเผยแพร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย  
ประกอบด้วย 1 กลยทุธ์ ได้แก่  

กลยทุธ์ท่ี 1  ขยายการสร้างเครือข่ายชมุชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างวัฒนธรรมและด ารงธรรมาภบิาล  
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันารูปแบบการฝึกอบแบบกลัยาณมิตร 
กลยุทธ์ท่ี 2 สรรหา/แต่งตัง้ผู้ ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการบริหารงานวิจัยท่ี

เหมาะสม 
 

ระยะที่ 3  ตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 โดยผู้เช่ียวชาญ 

จากการตรวจสอบยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 ท่าน จากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ (1) ผู้บริหารด้านการ
วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติห รืออาจารย์ประจ าใน
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มี
ต าแหน่ งทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร ย์ขึ น้ ไป  และ  (2)  นักวิ ชาการภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน  โดย
สามารถน าเสนอได้ดงันี ้ 

3.1  ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

ผลการตรวจสอบความ เหมาะสมของย ทุธศาสตร์ก า รบร ิหา ร งานว ิจ ยั ใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 87.97 แสดงได้
ดงัตาราง 19 
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ตาราง 19  ผลการตรวจสอบยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 
 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

ผลการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ (ทา่นท่ี) 

 
รวม

คะแนน 

 
การแปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

1 วิสยัทศัน์ : สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศ
ไทยมีการบริหารงานวิจยัสอดรับกบับริบท
ประเทศไทย 4.0 ภายใต้องค์ประกอบการ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาใน
ลกัษณะท่ีพงึประสงค์เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันา
ประเทศจากการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวตักรรม 

1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 

2. พนัธกิจ : บริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 ดงันี ้
1. บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้
เป็นไปตามนโยบายและเปา้หมายท่ีก าหนด 
2. พฒันานกัวิจยัรุ่นใหมท่กุระดบัอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
3.  พฒันาระบบการสนบัสนนุการวิจยัอยา่ง
เป็นมาตรฐาน 
4.  ขยายเครือข่ายสูช่มุชนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 
5.  สร้างวฒันธรรมเชิงบวกและด ารงธรร
มาภิบาล 

0 1 1 1 1 0 1 5 เหมาะสม 

3. ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายและ
เปา้หมายการวิจยั 

1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 
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ตาราง 19  (ตอ่) 
 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

ผลการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ (ทา่นท่ี) 

 
รวม

คะแนน 

 
การแปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

4 กลยทุธ์: ก าหนดนโยบายและเปา้หมายการ
วิจยัท่ีชดัเจน 

1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 

5 กลยทุธ์: ก าหนดนโยบายและเปา้หมายการ
วิจยัให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของ
สถาบนัอดุมศกึษา 

1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 

6 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันานกัวิจยั 0 1 1 1 1 1 1 6 เหมาะสม 
7 กลยทุธ์: สง่เสริมนกัวิจยัรุ่นใหม่ทกุระดบั

ครอบคลมุถึงนิสิต/นกัศกึษา/เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงาน 

0 1 1 1 0 1 0 4 ไมเ่หมาะสม 

8 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสนบัสนนุการ
วิจยั 

1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 

9 กลยทุธ์: จดัตัง้หน่วยงานบริหารงานวิจยั 1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 
10 กลยทุธ์: ปรับปรุงระบบนิเวศการสนบัสนนุ

งานวิจยัให้เป็นมาตรฐาน 
1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 

11 กลยทุธ์: พฒันาหน่วยงานกลางสนบัสนนุ
งานวิจยัทกุศาสตร์วิชา 

0 1 1 1 1 1 1 6 เหมาะสม 

12 กลยทุธ์: สง่เสริมทนุวิจยัส าหรับนกัวิจยัรุ่น
ใหม ่

0 1 1 1 1 0 1 5 เหมาะสม 

13 กลยทุธ์: สร้างความร่วมมือกบัการ
บริหารงานวิชาการ 

1 1 1 1 0 0 0 4 ไมเ่หมาะสม 

14 กลยทุธ์: ปรับปรุงระบบการติดตาม
ผลการวิจยัและการเผยแพร่ 

1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 

15 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่าย 0 1 1 1 1 1 1 6 เหมาะสม 
16 กลยทุธ์:  ขยายการสร้างเครือข่ายชมุชน 0 1 1 1 0 1 1 5 เหมาะสม 
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ตาราง 19  (ตอ่) 
 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

ผลการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ (ทา่นท่ี) 

 
รวม

คะแนน 

 
การแปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

17 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างวฒันธรรม
และด ารงธรรมาภิบาล 

1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 

18 กลยทุธ์: พฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบ
กลัยาณมิตร 

1 1 1 1 1 0 1 6 เหมาะสม 

19 กลยทุธ์: สรรหา/แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิหรือ
คณะกรรมการบริหารงานวิจยัท่ีเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 1 7 เหมาะสม 

ระดบัคะแนนเฉลี่ย 6.15 เหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 87.97 เหมาะสม 

ความเหมาะสม = ระดบัคะแนน 5 ขึน้ไปหรือคิดเป็นร้อยละ 70 ขึน้ไป 

 
จากตาราง 19  แสดงผลการตรวจสอบยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุม  

ศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มีระดบัคะแนนความถ่ีเฉลี่ย 6.15 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 87.97 ซึ่งแปลผลได้ว่ามีความเหมาะสม  

ผู้วิจยัน าผลการตรวจสอบยทุธศาสตร์มาพิจารณาปรับแก้ตามค าแนะน า ตามตาราง 
4.18 -4.21 จากข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ดงันี  ้

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
1. ปรับแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ให้มีจุดเด่นที่น่าสนใจให้มากขึน้โดยมุ่งเน้นสู่

การสร้างนวตักรรมและการเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์  
2.  บรรจุบริบทของประเทศไทย 4.0 ไว้ในนโยบายและเป้าหมายร่วมด้วย  
3.  ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกบังานวิจยัตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.

2561-2580) 
4.  เพิ่มมาตรการ/แนวทางในการสร้างแรงจงูใจให้กบันกัวิจยัคณุภาพผลิตงานวิจยัเชิง

นวตักรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ 
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5. ควรส่งเสริมนกัวิจยัทกุระดบั (รุ่นใหม่-รุ่นกลาง-รุ่นใหญ่) เพื่อให้สามารถผลกัดนัให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามบริบทประเทศไทย 4.0 

6 .  ค ว ร ร ะ บ ุค ว า ม ช ดั เ จ น ใ นป ร ะ เ ด ็น หน ่ว ย ง า นกล า ง  (Central Lab)  ใ น
สถาบนัอดุมศึกษา 

7. มุ่งเน้นการสนบัสนุนงานวิจยัระหว่างภาคเอกชน/อตุสาหกรรม  
8. ควรปรับปรุงระบบนิเวศ (Eco System) และมุ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั

ภาคเอกชน/อตุสาหกรรม 
9.  มุ ่งขยายการสร้างเครือข่ายภายนอกประเทศให้มากขึน้ เพื ่อมุ่งสู ่การพฒันา

นวตักรรมซึง่อาจเป็นรูปแบบของการลงทนุด้านการพฒันาบุคลากร เช่น การศึกษาดงูานใน
ต่างประเทศ การสนบัสนุนการตีพิมพ์ระดบันานาชาติ 

10. มุ่งขยายการสร้างเครือข่ายการวิจยัสู่นานาประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือเชิง
แข่งขนั 

12. อาจเพิ่มกลไกท่ีสามารถด าเนินการสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือการวิจยั  
13. ควรระบุต้นแบบการฝึกอบรมแบบครอบครัวเพื่อสร้างวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวก  
14. ควรให้ความส าคญักบัจรรยาบรรณนกัวิจยั 
15. ควรเพิ่มสาระการปลกูฝังด้านการวิจยัในยทุธศาสตร์ด้านวฒันธรรมการวิจยั  
16. พยายามหาความโดดเด่นของยทุธศาสตร์ฯ ที่ได้จดัท าขึน้ และน าเสนอความ

เชื่อมโยงระหว่างยทุธศาสตร์แต่ละด้าน และระบุให้ชดัเจนว่าแต่ละยทุธศาสตร์มีความจ าเป็น
อย่างไร และมีความส าคญัในระดบัใด 

17. การก าหนดตวัชีว้ดัของกลยทุธ์ ควรก าหนดให้ชดัเจนและมีความเป็นไปได้ในการท่ี
จะด าเนินการให้ไปถึงตวัชีว้ดันัน้ ๆ 

18. ควรก าหนดขอบเขต (Scope) ยทุธศาสตร์ให้เป็นเอกสารเล่มเล็ก ๆ เพื่อให้งานวิจยั
มีความน่าสนใจมากขึน้ 

 19. ปรับการเขียนวิสยัทศัน์และพนัธกิจให้ชดัเจนตามวตัถปุระสงค์ของการท า
ยทุธศาสตร์ 
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3.2  ผลการปรับแก้ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

จากข้อเสนอของผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยัด าเนินการปรับแก้ น าเสนอได้ดงัตาราง  
 
ตาราง 20  ผลการปรับแก้การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0  

 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง หมายเหต ุ

ก าหนด 5 ยทุธศาสตร์ 12 กลยทุธ์ 
ดงันี ้

ก าหนด 5 ยทุธศาสตร์ 20 กลยทุธ์ 
ดงันี ้

ครอบคลมุ 12 องค์ประกอบดงันี ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายและ
เปา้หมายการวิจยั ประกอบด้วย 
2 กลยทุธ์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจยั 
ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ 

1) นโยบายการวิจยัและ  
2) เปา้หมายการวิจยั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันา
นกัวิจยั ประกอบด้วย 1 กลยทุธ์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐาน
การวิจยัประกอบด้วย 7 กลยทุธ์ 

3) โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั 
4) การพฒันานกัวิจยั 
5) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสนบัสนนุ
งานวิจยั ประกอบด้วย 6 กลยทุธ์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการ
งานวิจยัประกอบด้วย 6 กลยทุธ์ 

6) ทนุอดุหนนุวิจยั 
7) กระบวนการบริหารจดัการ 
8) การสนบัสนนุงานวิจยั 
9) การติดตามประเมินผล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายงานวิจยั 
ประกอบด้วย 1 กลยทุธ์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายงานวิจยั
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ 

10) เครือข่ายงานวิจยั  

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมและ
ด ารงธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 2 
กลยทุธ์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการ
วิจยัและด ารงธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ 

11) วฒันธรรมการวิจยั 
12) ธรรมาภิบาล 

 
จากตาราง  20 แสดงการปรับแก้ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา

ตามบริบทประเทศไทย 4.0   ซึ่งมีประเด็นยทุธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการ
วิจยั ยทุธศาสตร์ที่ 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั ยทุธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดัการงานวิจยั 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายงานวิจยั และยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจยัและด ารงธรรมาภิบาล 
โดยทัง้ 5 ยทุธศาสตร์ดงักล่าวครอบคลมุองค์ประกอบการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0  
 
ตาราง 21  ผลการปรับแก้กลยทุธ์ในแตล่ะประเด็นยทุธศาสตร์ 
 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายและเปา้หมายการ

วิจยั ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายและเปา้หมายการวิจยั  
ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ ได้แก่ 

1. ก าหนดนโยบายและเปา้หมายการวิจยัท่ี

ชดัเจน 
1. ก าหนดนโยบายการวิจยัให้มีความชดัเจน มุง่เน้นการสร้าง

ผลติภาพเชิงพานิชย์จากงานวิจยั  เหมาะสมกบัศกัยภาพของ

สถาบนัอดุมศกึษาและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580)   
เปา้ประสงค์: สามารถบริหารงานวิจยัได้อยา่งมีเสถียรภาพ 

และด าเนินงานได้ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้ประสงค์

ของยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 

2.  ก าหนดนโยบายและเปา้หมายการวิจยั

ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของ

สถาบนัอดุมศกึษา 

2. ก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัเป็น 3 ระยะตามความ

เหมาะสม ได้แก่ ระยะ  1 ปี ส าหรับการบรรลเุปา้หมายงานวิจยั

สร้างองค์ความรู้ใหม่, ระยะ 1-5 ปี ส าหรับการบรรลเุปา้หมาย
งานวิจยัต่อยอด และ 5 ปีขึน้ไปส าหรับงานวิจยัเชิงนวตักรรมเชิง

พานิชย์ 
เปา้ประสงค์: สามารถก าหนดเปา้หมายได้อยา่งสอดคล้องกบั

งานวิจยั 
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3. สนบัสนนุงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ มุง่เน้นการเพิ่มมลูค่า 

(Value Added) ไปสูก่ารสร้างมลูค่า(High Value) หรือการ

สร้างผลิตภาพ (Productivity)  

เปา้ประสงค์: สามารถขบัเคลื่อนผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ 

และสามารถน าไปตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม

สูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันานกัวิจยั 
ประกอบด้วย 1 กลยทุธ์ ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ประกอบด้วย 7 กลยทุธ์ ได้แก่ 

1. สง่เสริมนกัวิจยัรุ่นใหมท่กุระดบั
ครอบคลมุถึงนิสิต/นกัศกึษา/เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงาน 

1. พฒันา สร้างนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา สง่เสริมให้มีการเรียน
การสอนองค์ความรู้ด้านการวิจยัในนิสิต 
เปา้ประสงค์: สามารถเพิ่มปริมาณและคณุภาพของนกัวิจยั  

 
2. พฒันาระบบพี่เลีย้งงานวิจยั (Research Mentoring System)  
เปา้ประสงค์:  สามารถพฒันาระบบพ่ีเลีย้งงานวิจยัได้อยา่งเกิดผล
ประจกัษ์อยา่งมีสว่นร่วมจากกลุม่นกัวิจยัทกุระดบั 

 
3. พฒันาการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษให้นกัวิจยั  
เปา้ประสงค์: สามารถสง่เสริมการตีพิมพ์บทความวิจยัในระดบั
นานาชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจยัสูก่ารตอ่ยอดการใช้ประโยชน์ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
4. สร้างแรงจงูใจและเสริมพลงัให้นกัวิจยัเผยแพร่ผลงานวิจยั  
เปา้ประสงค์:  สามารถสร้างแรงจงูใจและเสริมพลงัให้นกัวิจยั
เผยแพร่น าผลงานวิจยัท่ีสามารถน าไปไปใช้ประโยชน์หรือขยายผล
สูน่วตักรรมเชิงแข่งขนัในรูปแบบที่หลากหลายทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ  
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5. พฒันาหน่วยงานกลาง (Central Lab) มาตรฐานสากลเพ่ือการ
สร้างงานวิจยั 10 กลุม่อตุสาหกรรมแหง่อนาคต และเพิ่มมลูค่า
ไปสูก่ารสร้างมลูคา่ หรือการสร้างผลิตภาพ สอดคล้องกบั
เอกลกัษณ์ และความโดดเดน่ของสถาบนัอดุมศกึษา  
เปา้ประสงค์: สามารถสนบัสนนุการสร้างงานวิจยั 10 กลุม่
อตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูค่าไปสูก่ารสร้างมลูคา่ หรือ
การสร้างผลิตภาพ  

 
6. พฒันาหน่วยงานกลาง (Central Lab) มาตรฐานสากล เพ่ือการ
สร้างงานวิจยั 10 กลุม่อตุสาหกรรมแหง่อนาคต และเพิ่มมลูค่า
ไปสูก่ารสร้างมลูคา่ หรือการสร้างผลิตภาพ สอดคล้องกบั
เอกลกัษณ์ และความโดดเดน่ของสถาบนัอดุมศกึษา  
เปา้ประสงค์: พฒันาศนูย์ข้อมลูงานวิจยัให้มีหน้าท่ีในการรวบรวม-
ตรวจสอบผลงานวิจยัเพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูให้ดงึผลงานวิจยัไปเพิ่ม
มลูค่าไปสูก่ารสร้างมลูค่า หรือการสร้างผลิตภาพ  

 
7. พฒันาศนูย์ข้อมลูงานวิจยัให้มีหน้าท่ีในการรวบรวม-ตรวจสอบ
ผลงานวิจยัเพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูให้ดงึผลงานวิจยัไปเพิ่มมลูค่าไปสู่
การสร้างมลูค่า หรือการสร้างผลิตภาพ  
เปา้ประสงค์: สามารถรวบรวม-ตรวจสอบผลงานวิจยัท่ีสามารถ
ขยายผลสูน่วตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่น
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพ่ือเพิ่มช่องทางในการเพิ่มมลูค่า
ไปสูก่ารสร้างมลูคา่ หรือการสร้างผลิตภาพ  
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสนบัสนนุงานวิจยั 
ประกอบด้วย 6 กลยทุธ์ ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการประกอบด้วย 6 กลยทุธ์ ได้แก่ 

 1. จดัตัง้หน่วยงานบริหารงานวิจยั  1. พฒันาระบบการให้ทนุอดุหนนุงานวิจยั 
เปา้ประสงค์: สามารถด าเนินการตามระบบการให้ทนุอดุหนนุงานวิจยัท่ี
สอดคล้องกบันโยบายและเปา้หมายการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาโดย
ยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

2. ปรับปรุงระบบนิเวศการสนบัสนนุ
งานวิจยัให้เป็นมาตรฐาน 

2. สนบัสนนุให้ทนุวิจยัร่วมกนั (Matching Fund) ระหวา่งหน่วยงานท่ีมี
ผลผลิตเชิงนวตักรรมหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เปา้ประสงค์:  สามารถสนบัสนนุให้ทนุวิจยัร่วมกนั(Matching Fund) 
ระหวา่งหน่วยงานที่มีผลผลิตเชิงนวตักรรมหรือสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้เชิงประจกัษ์ 

3. พฒันาหน่วยงานกลาง (Center lab) 
สนบัสนนุงานวิจยัทกุศาสตร์วิชา 

3. พฒันาสว่นงานในหน่วยบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาให้มี
บทบาทหน้าท่ีในการสนบัสนนุความชดัเจนเก่ียวกบัระบบกลไกในการ
เผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ และน าพา
นวตักรรมงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ 
เปา้ประสงค์:  สามารถสนบัสนนุการเผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติและน าพานวตักรรมงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์
เชิงพานิชย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. สง่เสริมทนุวิจยัส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่
สร้างความร่วม 

4. สนบัสนนุการเข้าถงึและพฒันาฐานข้อมลูออนไลน์ผ่านระบบ
ศนูย์กลางข้อมลูผลงานตีพิมพ์ของสถาบนัอดุมศกึษา 
เปา้ประสงค์:  สามารถสง่เสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมรองรับการ
ขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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5. สร้างความร่วมมือกบัการบริหารวิชาการ 5.บริหารจดัการงานวิจยัผ่านระบบออนไลน์ทัง้ระบบ 
(Ecosystem)  
เปา้ประสงค์:  สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิจยัผ่าน
ระบบออนไลน์ทัง้ระบบ (Ecosystem)  เพ่ือสนบัสนนุการผลติผล
งานวิจยัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. ปรับปรุงระบบการติดตามผลการวิจยัและ
การเผยแพร่ 

6. จดัท าระเบียบ/ข้อบงัคบัให้มีความยืดหยุ่นคลอ่งตวั 
เปา้ประสงค์:  สามารถบริหารงานวิจยัให้เกิดผลผลิตเชิง
นวตักรรมเชิงแข่งขนัภายใต้ระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ีมีความยืดหยุ่น
คลอ่งตวัตามระดบัความเหมาะสม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายงานวิจยั 
ประกอบด้วย 1 กลยทุธ์ ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายงานวิจยั ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ 
ได้แก่ 

1. ขยายการสร้างเครือข่ายสูช่มุชน 1. สนบัสนนุการสร้างกลุม่คลสัเตอร์ และกลุม่นกัวิจยัทกุ
ระดบั  
เปา้ประสงค์ : สามารถสร้างกลุม่คลสัเตอร์ และกลุม่
นกัวิจยัทกุระดบัให้เป็นต้นแบบนกัวิจยัในการสร้าง
นวตักรรมเชิงแข่งขนั 

 
2. พฒันาสว่นงานบริหารงานวิจยัท่ีมีบทบาทโดยตรงใน
การขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัองค์กรทกุภาคสว่น
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
เปา้ประสงค์:  สามารถขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบั
องค์กรทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพภายใต้การด าเนินงานจากส่วนงานบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมและด ารงธรรมาภิ
บาล ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจยัและด ารงธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ได้แก่ 

1. พฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบกลัยาณมิตร 1.สง่เสริมการฝึกอบรมแบบครอบครัวในลกัษณะระบบพ่ี
เลีย้งงานวิจยั  
เปา้ประสงค์:  สามารถสร้างเสริมทนุปัญญาการวิจยัและมี
จ านวนนกัวิจยัเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคณุภาพใน
สถาบนัอดุมศกึษา สง่ผลให้เกิดวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวก
ในสถาบนัอดุมศกึษา 

2. สรรหา/แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิหรือ
คณะกรรมการบริหารงานวิจยัท่ีเหมาะสม 

2. สง่เสริมจรรยาบรรณนกัวิจยัและด ารงไว้ซึง่ธรรมภิบาล 
เปา้ประสงค์:  สามารถสง่เสริมจรรยาบรรณนกัวิจยัและ
ด ารงไว้ซึง่ธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิจยัท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้สง่ผลให้เกิดผลผลิตงานวิจยัท่ีมีคณุภาพเพื่อ
การต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 

 
จากตาราง 21  แสดงผลการปรับแก้กลยทุธ์ในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ โดยก่อนการ

ปรับแก้ก าหนดประเด็น 5 ยทุธศาสตร์ 12 กลยทุธ์ และเมื่อมีการปรับแก้ตามค าแนะน าแล้ว
พบว่ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มีทัง้สิน้  
5 ยทุธศาสตร์ 20 กลยทุธ์ 

จากการด าเนินการปรับแก้หลงัการตรวจสอบยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ผู้วิจยัสามารถสรุป ได้ดงันี  ้

 
สภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 

4.0 
สภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มี

แนวโน้มที่จะต้องปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการ
พฒันาประเทศไทยจากการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม สถาบนัอดุมศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
เข้าใจบริบทต่างๆ อย่างลกึซึง้ ทัง้โอกาสและภาวะคกุคามในการบริหารจดัการให้ทนัเหตกุารณ์
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เพื่อท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ทัง้เชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึน้ และเชิงรับในการบริหาร
จดัการภายใต้พืน้ฐานของความเข้าใจถึงจ ุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ภายใต้อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

สถานการณ์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  
1. ด้านนโยบายและเป้าหมายการวิจัย 

  ปรับเปลี่ยนไปมา ขาดความชดัเจนตอ่เน่ือง ซึง่สง่ผลให้การผลิตงานวิจยัเป็นไป
อยา่งไร้ทิศทางไมส่ามารถเกิดผลิตภาพเชิงพานิชย์เพื่อการแข่งขนัได้ 

2. ด้านการพัฒนานักวิจัย  
- ขาดการสง่เสริมพฒันานกัวิจยัรุ่นใหมท่กุระดบั  

3. ด้านการสนับสนุนการวิจัย 
3.1  ด้านกระบวนการบริหารจดัการ: ขาดผู้ประสานงานกลางช่วยแสวงหาโจทย์วิจยั

ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงและช่วยเหลือดแูลสิทธิประโยชน์ระหวา่งนกัวิจยักบัภาคเอกชน 
3.2  โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั: ขาดระบบนิเวศการสนบัสนนุงานวิจยัท่ีเอือ้อ านวย

กบันกัวิจยั 
3.3  ทุนอุดหนุนงานวิจัย : การผลักดันนักวิจัยรุ่นเก่าท่ีมีประสบการณ์ให้ยื่นขอ

ทนุอดุหนนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอกยงัไมเ่พียงพอ 
3.4  การสนบัสนนุงานวิจยั: ก าหนดจ านวนชัว่โมงสอนมากเกินไป 
3.5  การติดตามเผยแพร่ผลงานวิจยั: ติดตามผลการวิจยัและการเผยแพร่หลงัหมด

ระยะเวลาให้ทนุ ซึง่ท าให้นกัวิจยัไมส่ามารถสง่งานทนัเวลา 
4.  การสร้างเครือข่ายงานวิจัย 

-  การขยายการสร้างเครือข่ายยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และน าไปใช้
ประโยชน์ในสงัคม 

-  จดักิจกรรมพบเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม เช่น ช่วงเปิดภาคเรียน 
5.  การสร้างวัฒนธรรมและด ารงธรรมาภบิาล 

-  ขาดการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบกลัยาณมิตร 
-  ขาดความเหมาะสมในการก าหนดคณุสมบตัิของผู้ทรงคณุวฒุิ/คณะกรรมการ 
-  ให้ความส าคญักบังานวิจแัตล่ะศาสตร์ไม่เท่าเทียมกนั 
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วิสัยทศัน์:  
พัฒนาการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่

นวตักรรมภายใน 20 ปี สูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 
พันธกิจ:  

(1) มุง่เน้นการขบัเคลื่อนงานวิจยัสูน่วตักรรม 
(2) พฒันา สร้างนกัวิจยัและโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นพลงัการขบัเคลื่อนงานวิจยัสู่

นวตักรรม 
(3) สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบนิเวศการบริหารจดัการ 
(4) ขยายนวตัการเครือข่ายทกุระดบัทกุภาคสว่นทัง้ภายในและนานาประเทศ 
 (5) พฒันา สร้างวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวกทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

เป้าประสงค์หลัก:   
การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเพิ่มขีด

ความสามารถและยกระดับการวิจัยให้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงแข่งขัน เพื่อช่วยในการพัฒนา
ประเทศโดย 

(1) สามารถขบัเคล่ือนงานวิจยัสูน่วตักรรมเชิงแขง่ขนัสมัฤทธ์ิผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
(2) สามารถเพิ่มนกัวิจยัคณุภาพทัง้ปริมาณและคณุภาพอยา่งมีนยัส าคญั 
(3)  สามารถใช้เทคโนโลยีส่ง เสริมระบบวิ เวศการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ ประสทิธิผล 
(4) สามารถเพิ่มการเช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัยกับทุกภาคส่วนภายในและนานา

ประเทศ 
(5) สามารถสร้างงานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลสู่นวตักรรมเชิงแข่งขนัได้

อยา่งเห็นผลประจกัษ์ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์:   

ประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านนโยบายการวิจัย , ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจยั,  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการงานวิจัย,ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านเครือข่ายงานวิจยั,  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ด้านวฒันธรรมการวิจยัและด ารงธรรมาภิบาล โดยในแต่
ละประเด็นยทุธศาสตร์ มีกลยทุธ์และเปา้ประสงค์ของแตล่ะกลยทุธ์ ดงันี ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านนโยบายการวิจัย  
ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ ได้แก่ 
กลยุทธ์ท่ี 1 ก าหนดนโยบายการวิจัยให้มีความชัดเจนเหมาะสมกับศกัยภาพของ

สถาบนัอดุมศกึษาและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเปา้ประสงค์ของ
กลยทุธ์คือ สามารถบริหารงานวิจยัได้อย่างมีเสถียรภาพ และด าเนินงานได้ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และเปา้ประสงค์ของยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ก าหนดการบรรลุเป้าหมายการวิจัยเป็น 3 ระยะตามความเหมาะสม 
ได้แก่ ระยะ  1 ปี ส าหรับการบรรลเุปา้หมายงานวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่, ระยะ 1-5 ปี ส าหรับการ
บรรลุเป้าหมายงานวิจัยต่อยอด และ 5 ปีขึน้ไปส าหรับงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเชิงพานิชย์  มี
เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ สามารถก าหนดเปา้หมายได้อยา่งสอดคล้องกบังานวิจยั 

กลยทุธ์ท่ี 3 สนบัสนนุงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ มุ่งเน้นการเพิ่มมลูคา่ (Value Added) 
ไปสูก่ารสร้างมลูคา่(High Value) หรือการสร้างผลติภาพ (Productivity) มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 
คือ สามารถขับเคลื่อนผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปต่อยอดการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจและสงัคมสูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจัย  
ประกอบด้วย 7 กลยทุธ์ ได้แก่ 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันา สร้างนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้โดยสนบัสนนุเป็นทนุ

การวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจยัจากนกัวิจยัรุ่นพี่ ครอบคลมุ
ถึงการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิด
นกัวิจยัรุ่นใหม่เพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคณุภาพรองรับการขบัเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 และสอดรับ
กบัการปฏิรูประบบการวิจยัของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนองค์ความรู้ด้าน
การวิจยัในนิสิตในสาขาต่าง ๆ  มีเป้าประสงค์ของกลยทุธ์ คือ สามารถเพิ่มปริมาณและคณุภาพ
ของนกัวิจยั  

กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาระบบพี่เลีย้งงานวิจยั (Research Mentoring System) ให้เกิดผล
ประจักษ์อย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มนักวิจัยทุกระดับแต่ละรุ่นผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการความรู้งานวิจยัเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพนกัวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 มีเป้าประสงค์ของกลยทุธ์ คือ   
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สามารถพฒันาระบบพี่เลีย้งงานวิจยัได้อย่างเกิดผลประจกัษ์อย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มนกัวิจยัทกุ
ระดบั 

กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษให้นกัวิจยั เพื่อส่งเสริมการ
ตีพิมพ์บทความวิจยัในระดบันานาชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่การต่อยอดการใช้ประโยชน์ มี
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ และ
เผยแพร่ผลงานวิจยัสูก่ารตอ่ยอดการใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างแรงจูงใจและเสริมพลงัให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลสู่นวัตกรรมเชิงแข่งขันในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ   

กลยุทธ์ท่ี 5  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสนับสนุนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานแบบ
บรูณาการให้สามารถใช้ร่วมกนัได้กบัทกุศาสตร์เพื่อการตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม
บนพืน้ฐานความเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศกึษาสู่การแข่งขนักบันานาประเทศได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ  สามารถใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัได้กบัทกุศาสตร์แบบ
บรูณาการเพื่อการตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาหน่วยงานกลาง (Central Lab) มาตรฐานสากล เพื่อการสร้าง
งานวิจยั 10 กลุ่มอตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูค่าไปสู่การสร้างมลูค่า หรือการสร้างผลิต
ภาพ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และความโดดเด่นของสถาบันอุดมศึกษา มีเป้าประสงค์ คือ 
สามารถสนบัสนนุการสร้างงานวิจยั 10 กลุม่อตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูคา่ไปสูก่ารสร้าง
มลูคา่ หรือการสร้างผลติภาพ  

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยให้มีหน้าท่ีในการรวบรวม -ตรวจสอบ
ผลงานวิจยัท่ีสามารถขยายผลสู่นวตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทกุภาคส่วนทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ มี เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถรวบรวม-ตรวจสอบผลงานวิจัยท่ี
สามารถขยายผลสูน่วตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มมลูคา่ไปสูก่ารสร้างมลูคา่ หรือการสร้างผลติภาพ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย  
ประกอบด้วย 6 กลยทุธ์ ได้แก่ 
กลยุทธ์ท่ี 1  พฒันาระบบการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและ

เป้าหมายการวิจัยของสถาบนัอุดมศึกษาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
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ด าเนินการ มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ  สามารถด าเนินการตามระบบการให้ทนุอดุหนนุงานวจิยั
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการวิจัยของสถาบนัอุดมศึกษาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนให้ทุนวิจัยร่วมกัน (Matching Fund) ระหว่างหน่วยงานท่ีมี
ผลผลิตเชิงนวตักรรมหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  มีเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถ
สนับสนุนให้ทุนวิจัยร่วมกัน(Matching Fund) ระหว่างหน่วยงานท่ีมีผลผลิตเชิงนวัตกรรมหรือ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เชิงประจกัษ์ 

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาส่วนงานในหน่วยบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
บทบาทหน้าท่ีในการสนบัสนนุความชดัเจนเก่ียวกบัระบบกลไกในการเผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ และน าพานวตักรรมงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์ มีเป้าประสงค์ของกล
ยทุธ์ คือ  สามารถสนบัสนนุการเผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติและน าพา
นวตักรรมงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 4  สนบัสนนุการเข้าถึงและพฒันาฐานข้อมลูออนไลน์ผ่านระบบศนูย์กลาง
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมรองรับการ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 มีเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
นวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 5  บริหารจดัการงานวิจยัผ่านระบบออนไลน์ทัง้ระบบ (EcoSystem) เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิจยั โดยนกัวิจยัสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมลู
ดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม มีเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ  สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
งานวิจยัผ่านระบบออนไลน์ทัง้ระบบ (Ecosystem)  เพื่อสนบัสนุนการผลิตผลงานวิจยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 6 จัดท าระเบียบ/ข้อบังคับแบบเอกเทศให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวเพื่อ
สนบัสนนุการด าเนินงานวิจยัให้สามารถรองรับการตอ่ยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรม มี
เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ สามารถบริหารงานวิจยัให้เกิดผลผลิตเชิงนวตักรรมเชิงแข่งขนัภายใต้
ระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ีมีความยืดหยุน่คลอ่งตวัตามระดบัความเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเครือข่ายงานวิจัย   
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่  
กลยทุธ์ท่ี 1 สนบัสนนุการสร้างกลุ่มคลสัเตอร์ และกลุ่มนกัวิจยัทกุระดบั และให้เป็น

ต้นแบบนกัวิจยัในการสร้างนวตักรรมเชิงแข่งขนัโดยมีส่วนงานบริหารงานวิจยัท่ีมีบทบาทโดยตรง
ในการขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจยัเป็นตวักลางสนบัสนุนการขบัเคลื่อนสร้างกลุ่มคลสัเตอร์/
กลุ่มนกัวิจยั มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ สามารถสร้างกลุ่มคลสัเตอร์ และกลุ่มนกัวิจยัทกุระดบั
ให้เป็นต้นแบบนกัวิจยัในการสร้างนวตักรรมเชิงแข่งขนั 

กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาสว่นงานบริหารงานวิจยัท่ีมีบทบาทโดยตรงในการขยายการสร้าง
เครือข่ายงานวิจยักบัองค์กรทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 
คือ   สามารถขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับองค์กรทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การด าเนินงานจากส่วนงานบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านวัฒนธรรมการวิจัยและด ารงธรรมาภบิาล  
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 
กลยทุธ์ท่ี 1 สง่เสริมการฝึกอบรมแบบครอบครัวในลกัษณะระบบพี่เลีย้งงานวิจยั เพื่อ

สนับสนุนให้ เ กิดวัฒนธรรมการวิจัย เ ชิงบวก และเพิ่มปริมาณและคุณภาพนักวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ  
สามารถสร้างเสริมทุนปัญญาการวิจัยและมีจ านวนนักวิจัยเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคุณภาพใน
สถาบนัอดุมศกึษา สง่ผลให้เกิดวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวกในสถาบนัอดุมศกึษา 

กลยทุธ์ท่ี 2  สง่เสริมจรรยาบรรณนกัวิจยั ด ารงไว้ซึง่ธรรมภิบาลในการบริหารงานวิจยั
ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและวฒันธรรมการวิจยัทางบวกท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายการวิจัย ส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์ด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มี เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถส่งเสริม
จรรยาบรรณนกัวิจยัและด ารงไว้ซึง่ธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิจยัท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้สง่ผล
ให้เกิดผลผลติงานวิจยัท่ีมีคณุภาพเพื่อการตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 

จากยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ดงักล่าวข้างต้น สามารถน าเสนอโดยภาพรวมตามภาพ 4.2 -4.3 
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ภาพประกอบ 12 ผงัแสดงยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

 
  

STRATEGIC 

P 
S 

M 

N 
เครือข้ายการวิจัย 

Network 

 
 การบรหิารจัดการ

งานวิจัย 
Management 

วัฒนธรรมการวิจัย 
และธรรมาภิบาล 
Cuture & good 

goverment 

C 

นโยบายการวิจัย 
Policy  

Policy   

 

-  นโยบายเหมาะสมกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
สอดคล้องกับยทุธศาสตร้ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

-  ก าหนดการบรรลุเป้าหมาย 3 ระยะ (Road Map) 
- มุ้งสนับสนนุงานวิจัยที่เป้นประโยชน้ฯ 

โครงสร้างพื้นฐาน
การวิจัย 

Structure Structure 

 

-  พัฒนา สร้างนักวิจยั 
- ปรับปรับ/พัฒนาระบบพี่เลีย้งงานวิจยั 
-  พัฒนาการเขียนบทความวิจัย

ภาษาอังกฤษ 

-  สร้างแรงจูงใจ & เสริมพลังการเผยแพร้ผลงานวิจัย 
- พัฒนา/สนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ 
- พัฒนาหน้วยงานกลาง (Central lab) ที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ้ของสถาบันอดุมศึกษา 
- พัฒนาศูนย้ข้อมลูงานวจิัยในสถาบันอุดมศึกษา 
 

Management 

-  พัฒนาระบบการให้ทุนอุดหนุนฯ 
- สนับสนุนทุน Matching Fund 
- พัฒนาส้วนงานให้ความชัดเจน

ระบบการเผยแพร้ผลงานวิจัยทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

- สนบัสนนุการเข้าถึง
และพฒันาฐานข้อมลู
ออนไลน์ 

-  บริหารจัดการงานวิจัยผ้านระบบ
ออนไลน้ทั้งระบบ (EcoSystem) 

-  ปรับปรุง/จัดท าระเบียบ-ข้อบังคับ-  สนับสนุนการสร้างกลุ้มคลสัเตอร้ 
และกลุ้มนักวิจัยทุกระดบั 

-  ขยายการสร้างเครือข้ายงานวิจยัทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

Network 

 

Cuture & good goverment 

 

-  ส้งเสริมการฝ้กอบรมแบบครอบครัวเพือ่สร้างวฒันธรรมการวิจัยเชิงบวก 
-  ส้งเสริมจรรยาบรรณการวิจัย และด ารงธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิจัย 
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ภาพประกอบ 13  ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวจิัย อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศ

ไทย 4.0 เป็นการวิจยัเชิงอนาคต (Future Research) มีความมุ่งหมายหลกัของการวิจยัคือ เพื่อ
พฒันายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 และมี
ความมุ่งหมายเฉพาะและการด าเนินการวิจยั ดงันี ้  

ระยะที่ 1  ศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0  โดยใช้เทคนิควิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพื ่อ
ศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุ (Most Probable) ของอนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 20 ท่าน ตาม
ขัน้ตอนเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 

1.1  ก าหนดกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ (Panel Experts) แบบเจาะจง จากบคุคล 3 กลุม่ ดงันี ้
1.1.1  ผู้ บริหารด้านงานวิจัยของสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจัย

แห่งชาติ จ านวน 6 ท่าน โดยมีคณุสมบตัิเป็นผู้บริหารด้านการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 

1.1.2  อาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 
จ านวน 10 ท่าน มีคณุสมบตัิเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยั
แห่งชาติ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไป และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบั
นานาชาตหิรือเคยได้รับทนุอดุหนนุวิจยัจากหน่วยงานวิจยัของประเทศ  

1.1. 3  ผู้ แทนจากหน่วยงานนอกสถาบนัอุดมศึกษาท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจยั 
จ านวน 4 ท่าน  

1.2  สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้แบบสมัภาษณ์อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู ข้อค าถามมุ่งเน้น
อนาคตภาพท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด (Most Probable) จากกรอบองค์ประกอบการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีวิเคราะห์คดัเลือกจ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายการวิจยั 
โครงสร้างพืน้ฐาน ทุนอุดหนุนวิจัย การติดตามประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจัย การพฒันา
นกัวิจยั การบริหารจดัการ การเช่ือมโยงเครือข่าย การมีธรรมาภิบาล และวฒันธรรมการวิจยั 
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1.3  วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
analysis) 

1.4  สร้างเคร่ืองมือวิจยัจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์มาสร้างแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาก 5-1 (มากท่ีสดุไปน้อยท่ีสดุ) 
เป็นค าถามปลายปิด จ าแนกตามผลท่ีได้รับจากการสมัภาษณ์ซึง่เป็นแนวโน้มของอนาคตภาพการ
บริหารงานวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จ านวน 12 องค์ประกอบ 96 
แนวโน้มและจดัส่งให้ผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดิมจ านวน 20 ท่าน ลงความเห็นและได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนทัง้ 20 ชดุ 

1.5  เก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง และ
น าข้อมลูปอ้นกลบัเชิงสถิติ (Statistical feedbacks) โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ของกลุ่มไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาค าตอบใหม่เพื่อท าการกรองความ คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยคา่มธัยฐาน (Median) และคา่พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
range) เพื่อท าการหาฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งพบว่าค าตอบมีความเป็น
เอกพนัธ์ (Homogeneity) ครอบคลมุเร่ืองท่ีศกึษามากเพียงพอจงึท าการหยดุ ในรอบท่ี 2   

1.6  เขียนภาพอนาคต โดยน าแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสุด และ
ระดบัมาก หรือมีค่ามธัยฐาน ตั ้ง้แต่ 3.51 ขึ ้น้ไป และมีความสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ เช่ียวชาญ (Consensus) คือมีค่า Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 น ามาเรียบเรียง
เขียนและสรุปเป็น อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 

ระยะที่ 2  จดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 โดยมี 5 ขัน้ตอนการด าเนินการคือ  

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส ภาวะคกุคาม) การบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  

2.2  ก าหนดผู้ เช่ียวชาญ (Panel Expert) แบบเจาะจงจากบคุคล 2 กลุม่ ดงันี ้  
2.2.1  ผู้ บริหารด้านงานวิจัยหรือผู้ บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม

มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ จ านวน 5 ท่าน  
2.2.2  อาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 

จ านวน 12 ท่าน มีคณุสมบตัิส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการระดบัไม่ต ่า
กวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์การวิจยัไมต่ ่ากวา่ 5 ปี   



 267 
 

 2.3  จัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ให้กบัผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 ท่าน แบบสอบถามมี
ลกัษณะข้อค าถามเป็นแบบปลายปิดชนิดเลือกตอบ (Check List) ประกอบไปด้วยการบริหาร
งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 12 ด้าน 64 สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการยืนยันผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

2.4  เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองและสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ เช่ียวชาญเพื่อ
ก าหนดรหสัแตล่ะสภาพแวดล้อมสูข่ัน้ตอนการวิเคราะห์กลยทุธ์ 

2.5  วิเคราะห์หากลยุทธ์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบ TOWS Matrix Analysis เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในและภายนอก 

2.6  เขียนยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 โดยน าผลจากการด าเนินการในขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 มาเขียนยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ เปา้ประสงค์หลกั ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 

ระยะที่ 3 ตรวจสอบยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 โดยการประชุมวิพากษ์จากผู้ เชี ่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน มี 3 ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ ดงันี ้

3.1  การก าหนดผู้ เช่ียวชาญ (Panel Expert) แบบเจาะจง จากบคุคล 2 กลุม่ ดงันี ้ 
3.1.1  ผู้บริหารด้านการวิจัยของสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจัย

แห่งชาติหรืออาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติท่ีส าเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึน้ไป  

3.1.2  นกัวิชาการภายนอกสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
สถาบนั อดุมศกึษา จ านวน 3 ท่าน  

3.2   จัดประชุมวิพากษ์ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

3.3  น าผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบท
ประเทศไทย 4.0 
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สรุปผลการวจิัย 
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามความมุ่งหมายการวิจยั ได้ดงันี  ้
ระยะที่  1.  อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 
อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ตามฉันทามติของผู้ เช่ียวชาญ (Median    3.50, Interquartile Range    1.50) สรุปว่า มีทัง้สิน้ 96 
แนวโน้ม โดยแยกเป็นองค์ประกอบได้ทัง้สิน้ 12 องค์ประกอบ ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี 1  เปา้หมายการวิจยั ประกอบไปด้วย 12 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 2  นโยบายการวิจยั ประกอบด้วย 10 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 3 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั ประกอบด้วย 8 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 4 การพฒันานกัวิจยั ประกอบด้วย 5 แนวโน้ม   
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการงานวิจยั ประกอบด้วย 7 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 6 เครือข่ายงานวิจยั ประกอบด้วย 8 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 7 ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 8 วฒันธรรมการวิจยั ประกอบด้วย 7 แนวโน้ม 
องค์ประกอบท่ี 9 ทนุอดุหนนุงานวิจยั ประกอบด้วย 5 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 10 การตดิตามประเมินผล ประกอบด้วย 9 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 11 การเผยแพร่ผลงานวิจยั ประกอบด้วย 8 แนวโน้ม  
องค์ประกอบท่ี 12 การสนบัสนนุงานวิจยั ประกอบด้วย 11 แนวโน้ม  

  
ระยะที่  2.  ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มี  

5 ยทุธศาสตร์ 12 กลยทุธ์ ดงันี ้ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายและเปา้หมายการวิจยั ประกอบไปด้วย 2 กลยทุธ์  
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันานกัวิจยั ประกอบไปด้วย 1 กลยทุธ์   
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสนบัสนนุงานวิจยั ประกอบไปด้วย 6 กลยทุธ์   
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายงานวิจยั ประกอบด้วย 1 กลยทุธ์  
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจยัและธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย 2 กลยทุธ์  
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ระยะที่  3.  การตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 มีความเหมาะสมคดิเป็นร้อยละ 87.97 และปรับปรุง
ได้  5 ยทุธศาสตร์ 20 กลยทุธ์ ดงันี ้ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจยั ประกอบไปด้วย 3 กลยทุธ์  
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั ประกอบไปด้วย 7 กลยทุธ์   
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการงานวิจยั ประกอบไปด้วย 6 กลยทุธ์   
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายการวิจยั ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์  
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจยัและธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย 2 กลยทุธ์ 
 

อภปิรายผล 
จากการศ กึษาค้นคว้า ว ิจ ยั เพื ่อพฒันา ย ทุธศาสตร์ก า รบร ิห า ร งานว ิจ ยั ใน

สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ผู้ วิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยัตามความ 
มุ่งหมายการวิจยัได้ดงันี  ้

1. อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0  

การศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 มีข้อค้นพบตามแนวโน้มท่ีเป็นไปได้จากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย
จ านวน 3 ล าดบัได้ดงันีค้ือ 

1.  ด้านสนับสนุนการวิจัย มีประเด็นแนวโน้มท่ีมีระดับคะแนนความถ่ีสูงสุด
อันดับหนึ่ง (ร้อยละ 95) ได้แก่ การมีระเบียบ/ข้อบังคับในการบริหารงานวิจัยและการบริหาร
งบประมาณวิจยัท่ีมีความยืดหยุ่นคล่องตวัจะส่งผลให้เกิดการวิจยัและพฒันาเพื่อการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวตักรรมสมัฤทธ์ิผลมากยิ่งขึน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษา
ยงัคงใช้ระเบียบ/ข้อบงัคบัของระบบราชการ แม้ว่า สถานการณ์ของการบริหารสถาบนัอดุมศกึษา
จะปรับเปลี่ยนไปตามสงัคมโลกาภิวฒัน์ ทัง้ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือมหาวิทยาลยั
วิจยัแห่งชาติสง่ผลกระทบกบัการวิจยัและพฒันาเพื่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมภายใต้
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ดังแนวคิดของลินดัล เออร์วิค และลูเธอร์ กูลิค 
(Lyndall Urwick & Luther Gulick) ท่ีมุ่งเน้นวิธีการท างานภายใต้หลกัการ PDSDCoRB ในการ
บริหาร ได้แก่ การวางแผน (P) การจดัองค์กร (O) การจดัการเก่ียวกบับคุลากร (S) การอ านวยการ 
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(D) การประสานงานกิจกรรม (Co) การรายงาน (P) และการบริหารงบประมาณ (B) โดยการสร้าง
ระเบียบ/ข้อบงัคบัในการบริหารงานวิจยัท่ีเป็นเอกเทศเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นคลอ่งตวัในการวิจยั
และพัฒนาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมร่วมกับทุกภาคส่วนนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
อ านวยการ (D) โดยสถาบนัอุดมศึกษาเป็นผู้ออกระเบียบ/ข้อบงัคบัในการบริหารงานวิจยัท่ีเป็น
เอกเทศ , การประสานงานกิจกรรม (Co) เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและพัฒนาสู่การ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ และการบริหารงบประมาณ (B) คือ
การใช้และควบคุมงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากข้อค้นพบดงักล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า 
สถาบนัอดุมศกึษาควรสร้างระเบียบ/ข้อบงัคบัในการบริหารงานวิจยัท่ีเป็นเอกเทศ เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวในการวิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของสภุาพร พงศ์ภิญโญภาส (2556: 67) ศึกษา
เร่ือง การพฒันากลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลยัราชภฎัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า สภาพและปัญหาของการบริหารงานวิจยัมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานวิจยั คือ 
ด้านวฒันธรรม และกฏหมาย นอกจากนี ้ข้อค้นพบดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การวิจยั
และนวตักรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ท่ีระบแุนวทางการขบัเคลื่อนระบบวิจยัและนวตักรรมของ
ประเทศไทยไว้ 4 ด้าน และด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัเป็นหนึ่งแนวทางของ
การขับเคล่ือนการด าเนินงานวิจัยให้สัมฤทธ์ิผลและท างานร่วมกับทุกภาคส่วนได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ (สภานโยบายการวิจยัและนวตักรรม.  2560: 32) 

2. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มีประเด็นแนวโน้มท่ีมีระดบัคะแนนความถ่ีสงูสดุอนัดบั
สอง (ร้อยละ 75) ได้แก่ การอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการลกัษณะระบบนิเวศ (Eco 
System) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากปัจจบุนัมีความลา่ช้าในการกระบวนการด าเนินการวิจยั ขาดความ
เช่ือมโยงของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มีความยุ่งยาก ซ า้ซ้อนของเอกสาร โดยเอกสาร
บางอย่างควรยกเลิกเพื่อเป็นลดข้อซ า้ซ้อน และควรมีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความ
สะดวกในการบริหารจดัการ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขทัง้ระบบ ดงัแนวคิดตามหลกัการ
บริหารของชาน คิม (W.Chan Kim) ท่ีระบุ 4 แนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ การยกเลิก 
(Eliminated) การลด (Reduced) การเพิ่ม (Raised) การสร้าง (Created)  ข้อค้นพบดงักล่าวนี ้
แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอุดมศึกษาควรปรับระบบการบริหารจดัการทัง้ระบบให้ทนัการณ์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก โดยศึกษาหาความต้องการใหม่ ๆ เพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจัยซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีสนบัสนนุให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยกุต์ใช้
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อย่างคุ้มค่า ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล เช่ือมโยงกับทุกภาคส่วน สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส     

 3. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มีประเด็นแนวโน้มท่ีมีระดบัคะแนนสงูสดุอนัดบัสาม 
(ร้อยละ 70) ได้แก่ การมีหน่วยงานกลาง (Center Lab) ท่ีเป็นมาตรฐานจะช่วยสนบัสนุนให้เกิด
การผลิตงานวิจยัและพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากห้องปฏิบตัิการในศาสตร์ต่างๆ 
มีความจ าเป็นในการสนบัสนนุการผลิตงานวิจยั แต่หน่วยงานภายในสถาบนัอดุมศกึษามีข้อจ ากดั
ในเร่ืองของงบประมาณในการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง ดังนัน้ การมี
หน่วยงานกลาง (Center Lab) ท่ีเป็นมาตรฐานจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยและ
พฒันาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้การด าเนินงานด้านการวิจยัสู่ผลิตภาพและผลิตผลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประเทศได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดงัท่ีหลกัการบริหารของลินดลั เออร์วิค และลเูธอร์ กู
ลิค (Lyndall Urwick & Luther Gulick) ท่ีบริหารจดัการแบบมุ่งเน้นวิธีการท างานภายใต้หลกัการ 
PDSDCoRB ในการบริหารด้านการอ านวยการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ข้อค้นพบ
ดังกล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความส าคัญและพัฒนาหน่วยงานกลาง 
(Center Lab) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั เพื่อสนบัสนนุให้นกัวิจยัผลติงานวิจยั
และพฒันาสูก่ารขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัผลงานวิจยั
ของสทุธิพร จิตติม์ิตรภาพ (2552: 25) ศกึษาเร่ือง ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการพฒันาด้านการวิจยัเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย พบว่า ยุทธศาสตร์เชิงรุกมี 8 ยุทธศาสตร์ และหนึ่งใน 8 
ยทุธศาสตร์นัน้คือ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสนบัสนนุการวิจยั และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
การวิจยัและนวตักรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ท่ีระบุแนวทางการการขบัเคลื่อนระบบวิจยัและ
นวตักรรมของประเทศไทยในยทุธศาสตร์ท่ี 7 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต้องใช้เพื่อการตอ่ยอดส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ  

 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 

4.0   
การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ

ไทย 4.0 ผู้วิจยัได้ก าหนดยทุธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี ้ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจยั , ยทุธศาสตร์
ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจยั,  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการงานวิจยั, ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
เครือข่ายการวิจยั,  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจยัและด ารงธรรมาภิบาล โดยในแตล่ะประเด็น
ยทุธศาสตร์ มีกลยทุธ์และเปา้ประสงค์ของแตล่ะกลยทุธ์ สามารถอภิปรายผลได้ดงันีค้ือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  นโยบายการวิจัย  
จากการจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วิจยัก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจัย และวิเคราะห์หากลยุทธ์การบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 พบ 3 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยทุธ์ท่ี 1 ก าหนดนโยบายการวิจยัให้มีความชดัเจนเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
สถาบนัอดุมศกึษาและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเปา้ประสงค์ของ 
กลยทุธ์คือ สามารถบริหารงานวิจยัได้อย่างมีเสถียรภาพ ด าเนินงานได้ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
เปา้ประสงค์ของยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากปัจจบุนัการก าหนดนโยบายการวิจยัขาดความชดัเจน ต่อเน่ือง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานผลิตงานวิจยัเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตอบสนอง
ความต้องการของประเทศได้ ดงัท่ีทฤษฎีการบริหารของลินดลั เออร์วิค และลเูธอร์ กลูิค (Lyndall 
Urwick & Luther Gulick) ท่ีมีหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นพฤติกรรมของการบริหารงานของ
ผู้ บริหารระดับสูงเป็นหลักตามหลักการ PDSDCoRB โดยนโยบายการวิจัยท่ีชัดเจนต่อเน่ือง
ดงักล่าวนีเ้ป็นบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถาบนัอดุมศึกษาท่ีต้องด าเนินการ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวนีแ้สดงให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดนโยบายการวิจัยให้มีความชัดเจน
เหมาะสมกบัศกัยภาพของสถาบนัอดุมศกึษาและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) เพื่อให้การผลิตงานวิจัยบรรลุตามนโยบายและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับผล
การศึกษาของแมซมาเนียนและซาบาเทียร์ (Mazmanian and Sabatier.  1983: 20-35) ระบุว่า 
นโยบายจะบรรลุมากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
วตัถปุระสงค์ สอดคล้องกบัสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปัญหา มีความเป็นรูปธรรม เฉพาะเจาะจง
และมัน่คงแน่นอนบนพืน้ฐานความเข้าใจและข้อเท็จจริง 

กลยทุธ์ท่ี 2 ก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัเป็น 3 ระยะตามความเหมาะสม 
ได้แก่ ระยะ  1 ปี ส าหรับการบรรลเุปา้หมายงานวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่, ระยะ 1-5 ปี ส าหรับการ
บรรลุเป้าหมายงานวิจัยต่อยอด และ 5 ปีขึน้ไปส าหรับงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเชิงพานิชย์  มี
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์คือ สามารถก าหนดเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกับงานวิจัย และเป็น 
กลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากปัจจุบนั การด าเนินงาน
วิจยัภายใต้การให้ทนุอดุหนนุการวิจยั มีการก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัท่ีไม่สอดคล้องกบั
ลักษณะของงานวิจัย จะส่งผลท าให้เป้าหมายนัน้ไร้ประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดการบรรลุ
เปา้หมายให้สร้างงานวิจยัท่ีเป็นนวตักรรมเชิงพานิชย์เพื่อการแข่งขนักบันานาประเทศภายใน 1-2 
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ปี เป็นต้น การก าหนดเป้าหมายการวิจัยท่ีเหมาะสม จึงเป็นกิจกรรมในการวางแผนเพื่อการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังท่ีหลักการบริหารงานตามวงจรงาน
คณุภาพ (PDCA) ของเอดเวิร์ด เดิมมิ่ง ระบวุ่า การบริหารงานตามวงจรคณุภาพ ประกอบไปด้วย 
การวางแผน การปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม ซึง่สถาบนัอดุมศกึษา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดเป้าหมายการวิจัยตามลกัษณะงานวิจัย  จากข้อค้นพบ
ดงักล่าวนีแ้สดงให้เห็นว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรก าหนดเปา้หมายการวิจยัเป็น 3 ระยะตามความ
เหมาะสม ในท่ีนีผู้้วิจยัก าหนด ระยะสัน้ (1 ปี) ระยะปานกลาง (1-5 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึน้ไป) 
ให้สอดคล้องกับงานวิจยัพืน้ฐานท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสามารถต่อยอดขยายผลเพื่อการใช้
ประโยชน์หรืองานวิจยัท่ีเป็นนวตักรรมเชิงพานิชย์เพื่อการแข่งขนักบันานาประเทศ สอดคล้องกบั
หลักการก าหนดเป้าหมายท่ีดีด้วย SMART ได้แก่ การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specific 
Measurable) วดัได้เป็นตวัเลข ประเมินคา่เปรียบเทียบและติดตามผลได้ (Measurable) ต้องบรรลุ
ถึงสิ่งท่ีจะกระท า และน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมรองรับได้ชดัเจน (Action oriented) เป้าหมาย
ต้องเป็นจริงได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป ควรมีความท้าทาย (Realistic) ต้องมีกรอบของระยะเวลาท่ี
ชดัเจน แน่นอน ก าหนดไว้ (Timely) (เคทีซี อะคาเดมี.  ออนไลน์) 

กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุนงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า (Value 
Added) ไปสู่การสร้างมลูค่า (High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) มีเป้าประสงค์
ของกลยุทธ์ คือ สามารถขับเคลื่อนผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปต่อยอดการ
พฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมสูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศได้อยา่งเต็มศกัยภาพ และเป็นกลยทุธ์
ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการผลิตงานวิจยัท่ีผ่านมาเป็นไป
อย่างไร้ทิศทาง ละเลยการสร้างความรู้และนวตักรรม ผลงานวิจยัสว่นมากไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
และไม่สามารถน าไปต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมสู่การแข่งขนักบันานาประเทศได้ 
การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์มุ่งเน้นการเพิ่มมลูค่าไปสู่การสร้างมูลค่าหรือการ
สร้างผลิตภาพจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแข่งขนักับนานาประเทศได้ ดงัท่ีหลกัการบริหาร
สมัยใหม่ของชาน คิม (W.Chan Kim) ระบุการบริหารแบบมุ่งให้ลูกค้าได้รับคุณค่าท่ีเกิดให้เกิด
ความแตกต่างไปจากเดิม ในท่ีนีจ้ึงหมายถึง การมุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยให้ตอบสนองแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมด้วยการสนับสนุนงานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์เป็นหลกั ทดแทนการผลิตงานวิจยัแบบเดิม ๆ ท่ีไม่สามารถไปสร้างมลูค่า หรือการสร้าง
ผลิตภาพสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ข้อค้นพบดังกล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า 
สถาบนัอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นการสนบัสนุนงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์เป็นหลกั เพื่อการเพิ่มมลูค่า 
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(Value Added) ไปสูก่ารสร้างมลูคา่(High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) น าสูก่าร
ขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศกัยภาพ สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การวิจยัและนวตักรรม 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) ท่ีมุ่งพิจารณาการสร้างคณุค่าและมลูค่าต่าง ๆ ให้กับประเทศ การต่อยอด
งานวิจยัไปสู่การสร้างนวตักรรมเพื่อให้เกิดการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสงัคม และมี
ความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจัย  
จากการจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วิจยัก าหนด

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั และวิเคราะห์หากลยทุธ์การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 พบ 7 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันา สร้างนกัวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาให้มากขึน้โดยสนบัสนุน
เป็นทุนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับนโยบาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยจากนกัวิจยัรุ่นพี่  
ครอบคลมุถึงการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั เพื่อสร้างแรงจงูใจในการพฒันาตนเองสง่ผลให้
เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคุณภาพรองรับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 และ  
สอดรับกบัการปฏิรูประบบการวิจยัของประเทศ ตลอดจนสง่เสริมให้มีการเรียนการสอนองค์ความรู้
ด้านการวิจัยในนิสิตในสาขาต่าง ๆ  มีเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของนักวิจัย  และเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากปริมาณและคณุภาพของนกัวิจัยในปัจจุบนัยงัอยู่ในระดบัท่ีควรเพิ่มในทุกพืน้ท่ีของ
ประเทศ โดยเฉพาะในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นแหลง่ผลติงานวิจยัท่ีใหญ่ท่ีสดุ เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาประเทศ ซึ่งการพฒันานกัวิจยัให้เพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคณุภาพ จะเป็นพลงัส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนสูก่ารพฒันาประเทศได้อยา่งยัง่ยืน ดงัท่ีหลกัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง
ของหลกัการบริหารด้านการวางแผนของแนดเลอร์และวิกส์ (Nadler & Wiggs, 1989: 42) ท่ีระบุ
ว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพฒันาศกัยภาพใน
การปฏิบตัิงานของพนกังานและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานขององค์กรให้สงูขึน้ และเป็น
พลังให้องค์กรบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ข้อค้นพบดังกล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า 
สถาบนัอดุมศกึษาควรขยายการพฒันา สร้างนกัวิจยัทกุระดบัตัง้แตน่ิสตินกัศกึษาโดยสง่เสริมให้มี
การเรียนการสอนองค์ความรู้ด้านการวิจยั ผู้ปฏิบตัิงาน อาจารย์ซึง่เป็นนกัวิจยัทกุรุ่น ทัง้รุ่นใหม่ รุ่น
กลาง และรุ่นใหญ่ ให้สามารถวิจยัและพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพ  สอดคล้องกับอรวรรณ คง
มาลยั (ออนไลน์) ระบวุ่า การสนบัสนนุให้มีนกัวิจยัทกุสาขา ทกุภาคส่วน และทกุระดบัการศกึษา
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ในทกุพืน้ท่ีของประเทศ โดยด าเนินการให้สอดคล้องกบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมและทิศทางของ
การพฒันาประเทศจะสง่ผลให้เกิดการวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อสร้างนวตักรรมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั  

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบพี่เลีย้งงานวิจัย (Research Mentoring System) ให้
เกิดผลประจกัษ์อย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มนกัวิจยัทกุระดบัแต่ละรุ่นผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจดัการความรู้งานวิจยัเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพนกัวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 มีเป้าประสงค์ของกลยทุธ์ คือ   
สามารถพฒันาระบบพี่เลีย้งงานวิจยัได้อย่างเกิดผลประจกัษ์อย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มนกัวิจยัทกุ
ระดบั  และเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากระบบพี่
เลีย้งงานวิจัยในปัจจุบนัยังขาดกระบวนการด าเนินการท่ีเป็นระบบชัดเจน และมีกิจกรรมแบบ
ฝึกอบรมหรือบรรยายมากกว่าการสร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัวิจยัและพ่ีเลีย้งนกัวจิยั 
สง่ผลให้นกัวิจยัสามารถเรียนรู้การสร้างงานวิจยัได้จากกิจกรรมฝึกอบรมหรือการบรรยายอย่างไม่
ต่อเน่ือง ซึ่งการอบรมด้วยระบบพี่เลีย้งนักวิจยั จะส่งผลให้นักวิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน
วิธีการด าเนินการวิจยั มีทกัษะในการพฒันางานวิจยัและทศันคติเชิงบวกในการพฒันางานวิจยัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัท่ีหลกัการควบคมุปัจจยัการพฒันาทรัพยากรบคุคล 4.0 ในศตวรรษท่ี 21 
สูป่ระเทศไทย 4.0 ตามหลกัการ KUSAB ท่ีระบวุ่า สิ่งท่ีควบคมุผลของการพฒันาทรัพยากรบคุคล
ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) , ความเข้าใจ (Standing), ทักษะ (Skill), ทัศนคติ (Adtitude) และ
พฤติกรรม (Behavior) ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  ออนไลน์) ข้อค้นพบดงักล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอุดมศึกษาควร
พฒันาระบบพี่เลีย้งงานวิจยัอยา่งจริงจงัผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซึง่เป็นอีกหนึง่ช่องทางของการ
พัฒนาทรัพยากร (Human Research Development) หรือการพัฒนาก าลังคน (Manpower 
Development)  ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพฒันาจากพี่เลีย้งงานวิจยัเพื่อให้นกัวิจยัสามารถ
ปรับตวั (Adaptability) ได้อย่างทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ (Just in Time Training) 
และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง นกัวิจยัจะต้องได้รับค าแนะน าจากพี่เลีย้งงานวิจยัในเร่ืองของการ
วางแผน และการจัดการงานวิจัยของตนเอง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้นักวิจัยเกิดพัฒนาไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สง่ผลให้เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมตอ่การวิจยั
และพฒันา สอดคล้องกบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบุว่า
ระบบพี่เลีย้งงานวิจยั เป็นระบบท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างนกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 
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กบันกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์น้อย เป็นเคร่ืองมือของการจดัการความรู้ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้
จากการท่ีบคุคลได้พดูคยุกบัอีกบคุคลหนึง่ เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสงู 

กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษให้นกัวิจยั เพื่อส่งเสริม
การตีพิมพ์บทความวิจยัในระดบันานาชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่การต่อยอดการใช้ประโยชน์ 
มีเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจยัในระดบันานาชาติ และ
เผยแพร่ผลงานวิจยัสูก่ารตอ่ยอดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีความ
แตกตา่งด้านศกัยภาพระดบับคุคลในการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัใน
พฒันางานวิจัยให้สามารถเผยแพร่และต่อยอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศไทย การสร้างความรู้ให้กับนักวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเขียน
บทความวิจยัภาษาองักฤษให้นกัวิจยั เพื่อสง่เสริมการตีพิมพ์บทความวิจยัในระดบันานาชาติ และ
เผยแพร่ผลงานวิจยัสูก่ารตอ่ยอดการใช้ประโยชน์ โดยต้องพิจารณาถึงพืน้ฐานความสามารถระดบั
ปัจเจกบุคคลเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางบวกตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดงัท่ีทฤษฎีการ
เรียนรู้ของบลมู (Bloom 1976 : 167-176) ระบุว่า องค์ประกอบของการเรียนรู้คือ พฤติกรรมด้าน
ความรู้ ความคิด ได้แก่ ความสามารถของผู้ เรียนหรือพืน้ฐานความรู้เดิมของผู้ เรียน, คณุลกัษณะ
ด้านจิตพิสยั ได้แก่ แรงจงูใจในการเรียนรู้ และคณุภาพการสอน ได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมี
สว่นร่วมในการเรียนการสอน  และดงัท่ีหลกัการบริหารตามแนวคิดของเฮนร่ี ฟาโยล (Henri Fayol) 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ (PDCA) ของสถาบันอุดมศึกษาด้านการ
บริหารงานวิจัยจากการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยระดบันานาชาติผ่านการพฒันาทักษะการ
เขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ  ข้อค้นพบดงักล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ท่ีส าคญัต่อการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบันานาชาติผ่านบทความ
วิจยั ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาควรพฒันาทกัษะการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษให้กบันกัวิจยั  
เพื่อพฒันาความสามารถและทกัษะการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษผ่านกิจกรรมหรือวิธีการท่ี
หลากหลายโดยศกึษาถึงผลกระทบตอ่การเรียนรู้การเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ เช่น พืน้ฐาน
เดิมทางภาษาของนกัวิจยั  ความสนใจในการเรียนรู้ คณุภาพของการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการ
เขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ เพื่อให้เกิดการน าเสนอเผยแพร่บทความในระดบันานาชาติและ
เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ท่ีระบุว่า การน าเสนอ
บทความวิจัยในระดบันานาชาติมีโอกาสได้เผยแพร่ในวงกว้างและเกิดผลกระทบสูงในวงการ
วิชาการ วิชาชีพระดบันานาชาติ (ชตุิมา สจัจานนัท์. ออนไลน์)  
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กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างแรงจูงใจ และเสริมพลังให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย มี
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลสู่นวตักรรมเชิง
แข่งขันในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  และเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้   

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากแรงจงูใจและการเสริมพลงัมีอิทธิพลตอ่ผลผลิตของงานวิจยั 
เป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีส าคญัตอ่พฤติกรรม เช่น ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับจากสงัคม 
คา่ตอบแทนสนบัสนนุการด าเนินการ ล้วนเป็นแรงผลกัดนัความพยายามของนกัวิจยัให้สร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ดงัท่ีทฤษฎีสองปัจจยั ของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก 
ระบไุว้ว่า แรงจงูใจท่ีท าให้บคุคลท างานประกอบไปด้วย 2 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัจงูใจ เก่ียวข้องกบั
แรงจงูใจภายในของบคุคล มีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมท่ีสามารถพฒันาให้เกิดทศันคติเชิง
บวก เช่น ความส าเร็จในงาน การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เนือ้หาของงาน 
โอกาสในการเติบโต และความรับผิดชอบ  2) ปัจจยัเกือ้หนนุ เป็นสิ่งท่ีช่วยลดความไม่พงึพอใจใน
งาน เป็นแรงจงูใจภายนอกของบคุคล ท่ีต้องคงไว้ให้บคุคลตอบสนององค์กรเน่ืองจากหากไม่มีหรือ
มีไม่เพียงพอจะท าให้บคุคลไม่พอใจในการท างาน และดงัท่ีทฤษฎีจงูใจในการปฏิบตัิงานของมาส
โลว์ (Abraham H. Maslow) ซึง่ได้ตัง้สมมตฐิานเก่ียวกบัพฤตกิรรมของมนษุย์ไว้ 3 ประการ ดงันี ้1) 
มนษุย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยูเ่สมอและไมมี่สิน้สดุ แตส่ิง่ท่ี มนษุย์ต้องการนัน้ขึน้อยูก่บั
ว่าเขามีสิ่งนัน้อยู่แล้วหรือยงั ขณะท่ีความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่าง
อ่ืนจะเข้ามาแทนท่ี กระบวนการนีไ้ม่มีท่ีสิน้สุด และจะเร่ิมต้นตัง้แต่เกิดจนกระทั่งตาย  2) ความ
ต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจงูใจของ พฤติกรรมอีกตอ่ไป ความต้องการท่ีไมไ่ด้
รับตอบสนองเท่านัน้ ท่ีเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  3) ความต้องการของมนุษย์ มีเป็นล าดบัขัน้
ตามล าดบัความส าคญั กล่าวคือ เม่ือความต้องการในระดบัต ่า ได้รับการตอบสนองแล้ว  ความ
ต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที  ข้อค้นพบดังกล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า 
สถาบนัอดุมศกึษาควรสร้างแรงจงูใจและเสริมพลงัให้นกัวิจยัเผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปต่าง ๆ เช่น 
คา่ตอบแทน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการเงิน การเชิดชเูกียรติ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกลยทุธ์
ในการบริหารจดัการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มผลผลิต สอดคล้องกับผลการศึกษาของโคคา
บาส (Kocabas, 2009: 51) ท่ีได้ท าการศกึษาผลกระทบของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบัแรงจงูใจในการ
ท างานของอาจารย์ ซึ่งพบว่า ความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัแรงจูงใจท่ีดีใน
การท างาน   
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กลยทุธ์ที่ 5  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสนบัสนนุการใช้โครงสร้างพืน้ฐานแบบ
บูรณาการให้สามารถใช้ร่วมกนัได้กบัทกุศาสตร์เพื่อการต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและ
สงัคมบนพืน้ฐานความเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศกึษาสู่การแข่งขนักบันานาประเทศได้
อย่างเต็มศกัยภาพ มีเป้าประสงค์ของกลยทุธ์ คือ  สามารถใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัได้กบัทกุ
ศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อการต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม และเป็นกลยทุธ์ที่มี
ความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาที่ผ่านมาสถาบนัอดุมศึกษายงัไม่ให้
ความส าคญักบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อสนบัสนนุการพฒันางานวิจยัสู่การขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวตักรรมอย่างจริงจงั เช่น ฐานข้อมลู ระบบการวิจยัและพฒันา ระบบการ
เสริมสร้างบุคลากร ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้เกิดข้อจ ากดัในการสนบัสนนุการผลิต
งานวิจยัเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม  ดงัที่ทฤษฎีการ
บริหารของคนูซ์ และเวียห์ริช (Koontz & Weihrich. 1988: 4) กล่าวไว้ว่าการบริหารที่จะท าให้
บรรลเุปา้หมายขององค์การ ต้องใช้การวางแผน การจดัองค์การ การน า และการควบคมุให้
บุคคลปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรและข้อมลู  ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานขององค์การการด าเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยการอาศยัคน เงิน  วตัถุ
สิ่งของ เป็นปัจจยัในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ข้อค้นพบดงักล่าวนี ้
แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และสนบัสนนุการใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานแบบบรูณาการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุซึง่เป็นปัจจยั
ทางทรัพยากรการบริหารจดัการ (4M) ในด้านวสัดอุปุกรณ์ (Material) เพื่อให้การผลิตงานวิจยั
เพื่อต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมส าเร็จตามเปา้หมายที่วางไว้ โดยอาศยัหลกัการ
บริหารด้านระบบการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ สอดคล้องกบันพวรรณ 
บุญธรรม (2553: 4) ระบุว่า โครงสร้างพืน้ฐานเป็นองค์ประกอบส าคญัในการในการเพิ่มขีด
ความสามารถและยกระดบัการวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา โดยยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ก าหนดให้สร้างความสามารถในการแข่งขนับนพืน้ฐานของรากเหง้า อตัลกัษณ์ 
วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจดุเด่นของทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อต่อยอดสู่การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในมิติต่าง ๆ (ราชกิจจานเุบกษา.  ออนไลน์: ก) และอรวรรณ คงมาลยั (ออนไลน์) ระบวุ่า 
ปัจจยัแห่งความส าเร็จของการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมและขีดความสามารถในการ
แข่งขนัที่ประเทศไทยสามารถน ามาใช้ได้ คือการลดระดบัการพึ่ งพาเทคโนโลยีของต่างประเทศ 
และเพิ่มศกัยภาพในการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกบัแนวคิดประเทศไทย 4.0 ท่ีมุ่งให้ด าเนินการปรับเปลี่ยนบนพืน้ฐานตามหลกัปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยสภานโยบายการวิจยัและนวตักรรมก าหนดยทุธศาสตร์การวิจยั 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน บุลากร และระบบวิจยัและ
นวตักรรมของประเทศจ าเป็นต่อการต่อยอดส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมที่ประเทศไทยมี
ศกัยภาพ (สภานโยบายการวิจยัและนวตักรรม.  2560: 70) 

กลยทุธ์ท่ี 6 พฒันาหน่วยงานกลาง (Central Lab) มาตรฐานสากล เพื่อการสร้าง
งานวิจยั 10 กลุ่มอตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูค่าไปสู่การสร้างมลูค่า หรือการสร้างผลิต
ภาพ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และความโดดเด่นของสถาบันอุดมศึกษา มีเป้าประสงค์ คือ 
สามารถสนบัสนนุการสร้างงานวิจยั 10 กลุม่อตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูคา่ไปสูก่ารสร้าง
มูลค่า หรือการสร้างผลิตภาพ  และเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นี  ้
อาจเน่ืองมาจากห้องปฏิบตัิการท่ีเป็นหน่วยงานกลาง เป็นปัจจยัส าคญัเก่ียวกบัการบริหารงานวิจยั
ในการสนบัสนุนการผลิตผลงานวิจยัสู่นวตักรรมเชิงแข่งขนั หน่วยงานในสถาบนัอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่พฒันาห้องปฏิบตัิการ ในหน่วยงานของตนเองเพื่อรองรับการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี
เฉพาะด้าน และแม้ว่าประเทศไทยมีห้องปฏิบตัิการกลางท่ีจดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
17 มิถนุายน 2546 ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลงัร้อยละ 49 และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี ร้อยละ 51 มีเคร่ืองมือและระบบมาตรฐานสากล 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งปัจจุบันปรับบทบาทเป็นแลปประชารัฐท่ีน า
มาตรฐานการตรวจและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการระดบัสากลลงไปช่วยเหลือผู้ประกอบการราย
ย่อยเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยยกระดับมาตรฐานและใช้บริการ บทบาทใหม่
ดงักล่าวนีเ้ป็นกลไกช่วยสนบัสนนุมาตรการการยกระดบัและพฒันามาตรฐานผู้ประกอบการไทย
ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ิน (Local Economy) ตามแนวคิดประเทศไทย 
4.0 คือสร้างความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืนให้กบัประเทศไทย (บริษัทห้องปฏิบตัิการ (ประเทศไทย) 
จ ากัด.  ออนไลน์) แต่สถาบันอุดมศึกษายังขาดการพัฒนาหน่วยงานกลาง ท่ีเป็นมาตรฐานท่ี
สอดคล้องกับเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งเพื่อการบูรณาการ
ตามโจทย์พืน้ท่ี  ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาควรมีการพัฒนาหน่วยงานกลาง (Central Lab) 
มาตรฐานสากล เพื่อการสร้างงานวิจยั 10 กลุ่มอตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูค่าไปสู่การ
สร้างมูลค่า  ห รือการสร้างผลิตภาพ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และความโดดเด่นของ
สถาบนัอดุมศกึษา จงึเป็นกลยทุธ์ในการบริหารจดัการภายในสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อสง่เสริมให้เกิด
งานวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดังท่ี เฟรดเดอริค เทย์เลอร์ นักทฤษฎีการบริหารแบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ท่ีมุ่งเน้นการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน (Taylor, 1911: 
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67) ภายใต้ทรัพยากรการบริหาร ในท่ีนีห้มายถึง การพัฒนาหน่วยงานกลาง (Central Lab) 
มาตรฐานสากล เพื่อการสร้างงานวิจยั 10 กลุ่มอตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูค่าไปสู่การ
สร้างมูลค่า  ห รือการสร้างผลิตภาพ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และความโดดเด่นของ
สถาบนัอดุมศกึษา ข้อค้นพบนี ้แสดงให้เห็นวา่ สถาบนัอดุมศกึษาควรพฒันาหน่วยงานกลางท่ีเป็น
มาตรฐานโดยค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนับนพืน้ฐานเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของ
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งเพื่อต่อยอดสู่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในมิติต่าง ๆ สู่การผลิต
งานวิจยัสูน่วตักรรมเชิงแข่งขนัได้แบบบรูณาการตามโจทย์พืน้ท่ี สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) ท่ีระบุให้สร้างความสามารถการแข่งขนับนพืน้ฐานของรากเหง้า อตัลกัษณ์ 
วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นของทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อต่อยอดสู่การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในมิติตา่ง ๆ (ราชกิจจานเุบกษา.  ออนไลน์)   

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยให้มีหน้าท่ีในการรวบรวม-ตรวจสอบ
ผลงานวิจยัท่ีสามารถขยายผลสู่นวตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทกุภาคส่วนทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ มี เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถรวบรวม-ตรวจสอบผลงานวิจัยท่ี
สามารถขยายผลสูน่วตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มมลูค่าไปสู่การสร้างมลูค่าหรือการสร้างผลิตภาพ และเป็นกล
ยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการขยายผลงานวิจัยสู่
นวตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องมีความส าคญักบัการขบัเคลื่อนงานวิจยัสูน่วตักรรมเพื่อ
การน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ภาคเศรษฐกิจและสงัคม  แม้ว่าปัจจบุนัจะมีเครือข่ายฐานข้อมลูเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมลูจากงานวิจยัระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจยัและสนบัสนนุการวิจยัใน
ประเทศ เช่น ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) และส านกังานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ (วช.) แต่ยงัพบข้อจ ากดัของระบบฐานข้อมลูงานวิจยัของประเทศไทยคือยงัไม่
ครอบคลมุเพียงพอ และเข้าถึงงานวิจยัฉบบัเต็ม (Full Text) ยงัท าได้ไม่มากนกั ทัง้ที่ระบบ
ฐานข้อมลูงานวิจยัเป็นปัจจยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานการวิจยัท่ีส าคญั มีประโยชน์ต่อการลดความ
ซ า้ซ้อนของข้อมลู รักษาความถกูต้องของข้อมลู และป้องกนัรักษาความปลอดภยัของข้อมลูเพื่อ
ประโยชน์ทางการวิจยัในอนาคต ดงันัน้ การพฒันาศนูย์ข้อมลูงานวิจยัให้มีหน้าท่ีในการรวบรวม
ตรวจสอบจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครอบคลุม
เหมาะสมจากทรัพยากรและข้อมลูด้านการวิจยั เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ กลยุทธ์ดังกล่าวนีเ้ป็นการมุ่งเน้นให้เกิ ด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ความส าเร็จจากการเข้าถึงข้อมลูงานวิจยัของนกัวิจยัอย่างเหมาะสม ดงัท่ีทฤษฎีการบริหารของ
คนูซ์ และเวียห์ริช (Koontz & Weihrich. 1988: 4) กลา่วไว้ว่าการบริหารท่ีจะท าให้บรรลเุปา้หมาย
ขององค์การ นอกจากต้องใช้การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุมแล้ว การให้
บคุคลปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรและข้อมลูจะสง่ผลให้เกิดการ
บรรลเุปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อค้นพบนี ้แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรพฒันา
ศนูย์ข้อมลูงานวิจยัและก าหนดหน้าท่ีในการรวบรวม-ตรวจสอบผลงานวิจยั เพื่อให้เกิดการขยาย
ผลสู่นวตักรรมเชิงพานิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกลบัศาสตราจารย์ 
นพ.สทุธิพร จิตต์มิตรภาพ ท่ีระบุว่า งานวิจยัของไทยมีความกระจดักระจาย ท าให้มีข้อจ ากัดใน
เร่ืองของการสืบค้นข้อมลูเพื่อน ามาต่อยอดองค์ความรู้หรือเกิดความซ า้ซ้อนในเร่ืองของการวิจยั  
ปัญหาเหล่านีส้่งผลกระทบต่อการขยายผลสู่นวตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทุกภาค
สว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัย  
จากการจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วิจยัก าหนด

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการงานวิจยั และวิเคราะห์หากลยทุธ์การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 พบ 6 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย
และเปา้หมายการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาโดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ  สามารถด าเนินการตามระบบการให้ทนุอดุหนนุงานวจิยั
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการวิจัยของสถาบนัอุดมศึกษาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินการ  และเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากทนุอดุหนนุวิจยัเป็นสิ่งช่วยสนบัสนนุด้านคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจยั และ
เป็นกลไกส าคญัในการสร้างผลงานวิจยัเชิงนวตักรรม แตพ่บข้อจ ากดั เช่น ทนุอดุหนนุการวิจยัมีไม่
เพียงพอตามจ านวนเงิน และหรือจ านวนทนุท่ีสนบัสนนุงานวิจยัไม่เพียงพอ การพฒันาระบบการ
ให้ทุนอุดหนุนวิจัยท่ีสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการวิจัยของสถาบนัอุดมศึกษาโดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินการจะสามารถท าให้การบริหารงานวิจยัตัง้แต ่
ระยะต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัง้นี ้ผู้บริหารจ าเป็นต้องวางแผนการ
ด าเนินการให้เกิดคณุภาพสงูสดุ ดงัท่ีหลกัการบริหารวงจรคณุภาพ (PDCA) ของเอ็ดวาดส์ เดมมิ่ง 
(Edward Deming) ท่ีมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
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ทรัพยากรท่ีมี ข้อค้นพบดังกล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบการให้
ทุนอุดหนุนงานวิจัยและพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการวิจัยของ
สถาบนัอดุมศึกษาเป็นหลกั และบริหารจดัการอย่างเป็นระบบโดยใช้เคร่ืองมือการบริหารในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริหารงานวิจยั ตัง้แต่ระยะต้นน า้  กลางน า้ และ
ปลายน า้สอดคล้องกับผลการศึกษาและพฒันาข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจดัการระบบวิจยัใน
ด้านการสนับสนุนทุนวิจัยของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ : HITAP 
(ออนไลน์) ระบวุ่า การบริหารจดัการงานวิจยัด้านการสนบัสนนุทนุวิจยัมีข้อเสนอแนะ คือ ควรจดั
ให้มีช่องทางการสนบัสนุนทุนวิจยัหลายช่องทาง เหมาะสมกบัประเภทงานวิจยั  การประกาศรับ
ข้อเสนอ (Call for Proposal) เพื่อการสนบัสนนุทนุการวิจยัควรใช้เฉพาะกรณีท่ีเป็นประเด็นวิจยัท่ี
ไม่ซ า้ซ้อน มีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุท่ีชดัเจน มีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
และมีนกัวิจยัจ านวนมากสนใจอยากท างานวจิยัประเด็นนี ้ส าหรับประเด็นท่ีไม่มีโจทย์วิจยัท่ีชดัเจน 
ซบัซ้อนหรือโจทย์วิจยัอาจตีความได้หลากหลายนัน้ ควรจดัให้ผู้ให้ทนุสนบัสนนุนกัวิจยัและผู้ มีสว่น
ได้ส่วนเสียได้พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน ในการจัดสรรทุนวิจัยไม่ควรจ ากัดกรอบระยะเวลาตาม
ปีงบประมาณ เพราะงานวิจยัจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 
เดือนตามรอบงบประมาณ ดงันัน้ ควรมีวิธีการจดัสรรทนุท่ียืดหยุ่นโดยพิจารณาตามคณุลกัษณะ
และความจ าเป็นของโครงการวิจัย จากท่ีกล่าวมานี ้แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ควรมีการพฒันาระบบการให้ทนุอดุหนนุการวิจยัท่ี
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินการ ทัง้นี ้ในการพฒันาระบบดงักล่าวต้องด าเนินการภายใต้
สภาพแวดล้อมของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปเพื่อให้เกิดการพฒันาระบบ
การให้ทนุอดุหนนุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุให้ทนุวิจยัร่วมกนั (Matching Fund) ระหว่างหน่วยงานท่ีมี
ผลผลิตเชิงนวตักรรมหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  มีเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถ
สนับสนุนให้ทุนวิจัยร่วมกัน(Matching Fund) ระหว่างหน่วยงานท่ีมีผลผลิตเชิงนวัตกรรมหรือ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เชิงประจกัษ์ และเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการสนับสนุนให้ทุนวิจัยร่วมกัน (Matching Fund) เป็นรูปแบบการ
สนับสนุนทุนร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
มากท่ีสุด เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินการบริหารจัดการทุนวิจัย เพื่อขยายผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกบันโยบายและเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ และเพื่อเป็นการลดข้อจ ากดัด้านทนุอดุหนนุวิจยั
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มีไม่เพียงพอตลอดจนช่วยให้เกิดความเช่ือมโยงการท างานระหวา่งหน่วยงานได้อยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ของการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการงานวิจัย
แบบบรูณาการร่วมกนั ดงัท่ีแนวคิดบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management ) ของฟิดด์
เลอร์ (Fred E. Fiedler) ท่ีมุ่งบริหารจดัการตามสภาพการณ์สูก่ารแก้ปัญหาทางการบริหาร (จตรัุส 
สงัขวรรณ.  2557: 8) และดงัท่ีหลกัการบริหารจดัการสมยัใหมต่ามแนวทางการบริหารบ้านเมืองท่ี
ดีด้วยวิธีการบริหารราชการแบบบรูณาการ เพื่อเป็นการเช่ือมโยงความรู้ การศกึษาค้นคว้ากบัการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดพลงัสูงสุดในการพฒันาประเทศ (ส านักงานพฒันาระบบ
ราชการ.  ออนไลน์) ข้อค้นพบดงักล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอุดมศึกษาควรสนบัสนุนให้ทุน
วิจยัร่วมกัน (Matching Fund) ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบการบริหาร
งานวิจัยให้สอดรับกับบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลหรือผลลพัธ์ท่ีได้จากงานวิจยั  
สอดคล้องกบัส านกังานคณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ในฐานะหน่วยงานให้ทนุ
วิจัยของรัฐปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การด าเนินงานบริหารจัดการทุนวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และ
ก าหนดการให้ทุนวิจยัร่วมกัน โดยผู้ประกอบการต้องร่วมลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 เพื่อให้เกิด
ความมุง่มัน่ในการด าเนินงาน (ส านกังานคณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการวิจยั.  ออนไลน์) และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ท่ีระบุเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ว่าสดัส่วนการลงทุนการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึน้เป็น 80:20 
(สภานโยบายการวิจยัและนวตักรรม.  2562).   

กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาส่วนงานในหน่วยบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาให้มี
บทบาทหน้าท่ีในการสนบัสนนุความชดัเจนเก่ียวกบัระบบกลไกในการเผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ และน าพานวตักรรมงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์ มีเป้าประสงค์ของกล
ยทุธ์ คือ  สามารถสนบัสนนุการเผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติและน าพา
นวตักรรมงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษายงัขาดความ
ชัดเจนในระบบกลไกของการเผยแพร่บทความวิจัยวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งการเผยแพร่
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติมีระบบกลไกสู่การเผยแพร่อย่างมีคุณภาพเป็น
ระบบขัน้ตอน โดยการพฒันาสว่นงานในหน่วยบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาให้มีบทบาท
หน้าท่ีในการสนับสนุนความชัดเจนเก่ียวกับระบบกลไกในการเผยแพร่บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติ และน าพานวตักรรมงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์นัน้จ าเป็นต้องอาศยัปัจจยั
การบริหารจดัการ ดงันีค้ือ  (1) ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการสนบัสนุนความ
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ชัดเจนเก่ียวกับระบบกลไกในการเผยแพร่บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  (2) 
งบประมาณในการสนบัสนนุการพฒันาสว่นงาน จดัจ้าง (3) วสัดหุรือวตัถดุิบในการสนบัสนนุการ
เผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ  (4) วิธีการปฏิบตัิงาน ในท่ีนีค้ือ ระบบและ
กลไกในการขบัเคลื่อนให้เกิดการเผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ เหล่านี ้
ล้วนเป็นองค์ประกอบของการบริหารจดัการให้บรรลสุูว่ตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ภายใต้กระบวนการ
บ ริหารจัดการไ ด้แก่  การวางแผนการพัฒนาส่วนงาน ในหน่วยบ ริหารงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนความชัดเจนเก่ียวกับระบบกลไกในการ
เผยแพร่บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความ
เหมาะสม การสัง่การให้ส่วนงานมีบทบาทหน้าท่ีในการการสนบัสนนุความชดัเจนเก่ียวกบัระบบ
กลไกในการเผยแพร่บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ   และการควบคุมให้มีการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดงัท่ีแนวคิดการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพของเฮนร่ี ฟา
โยล (Henri Fayol) ภายใต้ปัจจยัการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดัองค์กร 
(Organizing) การบงัคบับญัชีหรือสัง่การ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การ
ควบคมุ (Controlling) ข้อค้นพบดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ สถาบนัอดุมศกึษาควรพฒันาสว่นงานใน
หน่วยงานบริหารงานวิจยั โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการสนบัสนุนความชดัเจนเก่ียวกบัระบบ
กลไกในการเผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ ซึง่มีหลายขัน้ตอนและมีความ
ซบัซ้อนในการด าเนินการ หากสถาบนัอดุมศกึษาพฒันาสว่นงานดงักลา่วจะสง่ผลให้การสนบัสนนุ
ให้เกิดนวตักรรมจากงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั 
ปรัชญนันท์ นิลสุข (ออนไลน์) ระบุว่า ระดับขัน้ของผลงานตีพิมพ์มี 6 ระดับขัน้ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 
สามารถเขียนบทความวิชาการลงพิมพ์ในวารสารระดบัประเทศ ขัน้ท่ี 2 สามารถเขียนบทความ
วิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศ ขัน้ท่ี 3 สามารถเขียนบทความวิจัยลงพิมพ์ใน
วารสารระดับประเทศ ขัน้ท่ี 4 สามารถเขียนบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ขัน้ท่ี 5 สามารถเขียนบทความวิจยัลงพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ ขัน้ท่ี 6 สามารถ
เขียนบทความวิจยัลงพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติท่ีอยู่ ในฐานข้อมลูสากล ซึ่งในขัน้ท่ี 6 การ
เขียนบทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติและน าพานวตักรรมงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์
เชิงพานิชย์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้มีขัน้ตอนโดยสรุปคือ ขัน้ท่ี 1 เข้าสูฐ่านข้อมลู SCOPUS ขัน้ท่ี 
2 เลือกวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลู ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบรายช่ือวารสารและระดบั Q1-Q4 ท่ี SCImago 
ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบรายช่ือระดบั Impact factor ของวารสารท่ี Google Scholar คลิกเลือก Matrix 
ขัน้ท่ี 5 คลิกเลือกช่ือวารสารไปยงัเว็บไซต์เพื่อดคูา่พิมพ์ นอกจากนี ้พรชนก ทองลาด (2561: 286) 
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ระบุว่า การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติมี 5 เทคนิคคือ (1) ประเมิน
คุณภาพผลงานวิจัยโดยพิจารณาจากวิธีวิจัยถูกต้อง แม่นย าตามระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตวัอย่าง
สามารถเป็นตวัแทนของประชากรได้ตามระเบียบวิธีวิจยั ถ้าเป็นการทดลองในมนษุย์ต้องผ่านการ
รับรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ (2) เขียนบทความวิจยัฉบบัร่างเป็นภาษาไทยและต้องแสดงให้
เห็นถึงความน่าเช่ือถือในการวิจยั (3) การจดัเตรียมต้นฉบบัต้องกระชบั ส่วนใหญ่ไม่เกิน 12 หน้า 
และพิจารณาช่ือเร่ืองวิจยัให้คมชดัอีกครัง้ (4) นกัวิจยัแปลเป็นฉบบัภาษาองักฤษด้วยตนเอง ใน
กรณีท่ีมีความช านาญด้านภาษา และหรือตรวจสอบความถกูต้องของการใช้ภาษาจากผู้ เช่ียวชาญ
อีกครัง้ (5) การยอมรับให้ตีพิมพ์วารสารระดบันานาชาต ิต้องศกึษาวารสารท่ีจะตีพิมพ์วา่รับตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในประเด็นใด ซึ่งวารสารแต่ละแห่งจะมีค่าอ้างอิงหรือถูกน าไปใช้ ( Impact Factor) 
แตกต่างกนั นกัวิจยัต้องส่งบทความในระบบออนไลน์และการเตรียมใบปะหน้าท่ีเรียกว่าจดหมาย
แนะน าตัวและประวัติของผู้ ร่วมวิจัยให้พร้อม จากนัน้บทความวิจัยจะผ่านผู้ป ระเมินคุณภาพ
บทความเบือ้งต้น (Editor) ประมาณ 3-4 วนั แต่หากเกิน 2 สปัดาห์ส่วนใหญ่บทความจะถูกส่ง
ต่อไปยังผู้ เช่ียวชาญพิจารณาบทความ (Peer Review) ต่อไป และเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คณุภาพบทความ การเป็นผู้วิจยัหลกั (Co-Responding) จะมีการระบรุายช่ือเป็นอนัดบั 1 และจะ
เป็นผู้ ท่ีวารสารตดิตอ่กลบัเพื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะหรือเร่ืองอ่ืน ๆ จนกระทัง่บทความได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งบางวารสารเม่ือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์แล้วจะมีจดหมายหรือหนังสือ
สอบถามผู้ ร่วมวิจยัเก่ียวกบัการยอมรับให้ตีพิมพ์วารสารฉบบันัน้ด้วย สิ่งเหล่านี ้ล้วนเป็นขัน้ตอน
และกลไกในการเผยแพร่บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อน าพานวัตกรรม
งานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ การมีสว่นงานในหน่วยบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีสนบัสนุนความชดัเจนเก่ียวกับระบบกลไกในการเผยแพร่บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ จะส่งผลให้ผลงานวิจัยหรือนวตักรรมขยายผลสู่การเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ได้
อยา่งเต็มศกัยภาพดงัค าท่ีวา่ผลงานวิจยัท่ีมีคณุคา่คือผลงานวิจยัท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

กลยุทธ์ท่ี 4  สนับสนุนการเข้าถึงและพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ
ศนูย์กลางข้อมลูผลงานตีพิมพ์ของสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อสง่เสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมรองรับ
การขบัเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 มีเป้าประสงค์ของกลยทุธ์ คือ สามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมรองรับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นกลยุทธ์ท่ีมี
ความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการสนบัสนุนการเข้าถึงและพฒันา
ฐานข้อมลูฐานข้อมลูออนไลน์เป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างผลผลิตด้าน
การวิจัย ฐานข้อมูลต้องทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด ลดข้อจ ากัดของฐานข้อมูลใน



 286 
 

ประเทศไทยท่ียงัครอบคลมุ และจ ากดัการเข้าถึงงานวิจยัฉบบัเต็ม (Full Text) และนกัวิจยัสามารถ
ตรวจสอบความซ า้ซ้อนในเร่ืองของการวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี ้ล้วนเป็นการสนบัสนนุ
การเข้าถึงและพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิจัยด้านการอ านวยความสะดวกให้
นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานวิจัย และจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการภายใต้กระบวนการบริหารตามปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดงัท่ีแนวคิดการบริหารของเฮนร่ี ฟาโย (Henri Fayol) ท่ีมุ่งเน้นการอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงาน ภายใต้ปัจจัยการบริหาร 5 ปัจจัยได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การสัง่การ การประสานงาน และการควบคมุ (Henri Fayol. 1964: 43) ข้อค้นพบดงักลา่ว
นี ้แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรให้การสนบัสนนุการเข้าถึงงานวิจยัฉบบัเต็ม (Full Text) 
และพฒันาฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของสถาบนัอุดมศึกษา 
เพื่อเพิ่มพลงัในการขบัเคลื่อนต่อดยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมได้อย่างเต็มศกัยภาพ
รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 ข้อค้นพบดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของการบริหารงานวิจยัด้าน
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นฐานข้อมลูออนไลน์ และพฒันานกัวิจยัให้สามารถใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นทรัพยากรพืน้ฐานของการ
บริหารจดัการภายใต้องค์ประกอบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยัและนวตักรรม 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ท่ีระบุแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารงานวิจยั คือ พฒันาระบบบูรณาการ
และเช่ือมโยงฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและนวตักรรมท่ีส าคญั  

กลยุทธ์ท่ี 5  บริหารจดัการงานวิจยัผ่านระบบออนไลน์ทัง้ระบบ (EcoSystem) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิจัย โดยนักวิจัยสามารถเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมลูดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานวิจยัผ่านระบบออนไลน์ทัง้ระบบ (Ecosystem)  เพื่อสนบัสนุนการผลิตผลงานวิจยัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้   ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากปัจจบุนัประเทศไทยเข้าสูย่คุสงัคมดิจิทลั (Digital Society) การบริหารจดัการงานวิจยั
จึงต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ให้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ระบวุ่า กลยทุธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจ
อยู่บนพืน้ฐานของ 4 เสาหลกั คือ 1) การสร้างแรงจงูใจทางเศรษฐกิจและก าหนดนโยบายร่วมกบั
สถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ ในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีจ ากดัอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงจงูใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้ความรู้ท่ี
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 2) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยการน า ความรู้มาพฒันาและตอ่ยอดทกัษะในด้านตา่งๆ 3) ระบบจดัการนวตักรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในภาคธุรกิจ สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั องค์กรให้ค าปรึกษาและองค์กรอื่นๆ ซึง่เป็น
ปัจจัยสนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้ และช่วยขยายผลโครงข่าย  ทางด้านองค์ความรู้โลก 
ตลอดจนช่วยปรับจูน องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เข้ากับความต้องการของท้องถ่ิน  4) การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศ ท่ีทนัสมยัและเพียงพอ ซึง่จะช่วยอ านวย ความสะดวกด้านการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเผยแพร่และการประมวลผลข้อมลูและองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบ 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2560) ดงัท่ีแนวคิดการบริหารของเฮนร่ี ฟาโย (Henri Fayol) ท่ีมุ่งเน้นการ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ภายใต้ปัจจยัการบริหาร 5 ปัจจยัได้แก่ การวางแผน การจดั
องค์การ การสัง่การ การประสานงาน และการควบคมุ (Henri Fayol. 1964: 43) ข้อค้นพบดงักลา่ว
นี ้แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอุดมศึกษาควรปรับการบริหารจัดการงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ทัง้
ระบบ (EcoSystem) โดยสามารถด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดงานวิจัยผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่เพื่ออ านวยความสะดวกต่อนกัวิจัยในการผลิตผลงานวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ท่ีระบุให้เกิดการพฒันาระบบการบริหาร
ภาครัฐโดยมุ่งให้น านวตักรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างคุ้มค่าเป็นมาตรฐานสากล (ราชกิจจา
นเุบกษา.  ออนไลน์) 

กลยทุธ์ท่ี 6 จดัท าระเบียบ/ข้อบงัคบัแบบเอกเทศให้มีความยืดหยุ่นคล่องตวัเพื่อ
สนบัสนนุการด าเนินงานวิจยัให้สามารถรองรับการตอ่ยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรม มี
เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ สามารถบริหารงานวิจยัให้เกิดผลผลิตเชิงนวตักรรมเชิงแข่งขนัภายใต้
ระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ีมีความยืดหยุ่นคล่องตวัตามระดบัความเหมาะสม และเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก สถาบันอุดมศึกษายังคงใช้ระเบียบ/
ข้อบงัคับของระบบราชการ แม้ว่าสถานการณ์ของการบริหารอุดมศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปตาม
สงัคมโลกาภิวฒัน์ ทัง้ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ หรือมหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ  ส่งผล
กระทบกบัการวิจยัและพฒันาเพื่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลง
อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี ดงันัน้ จดัท าระเบียบ/ข้อบงัคบัแบบเอกเทศให้มีความยืดหยุน่คลอ่งตวั
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยให้สามารถรองรับการต่อยอดหรือขยายผลของงานวิจัยสู่
นวตักรรมจึงเป็นบทบาทของผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษในการพิจารณาการด าเนินการ ดงัท่ีทฤษฎี
การบริหารของลินดัล เออร์วิค และลูเธอร์ กูลิค (Lyndall Urwick & Luther Gulick) ท่ีมุ่งเน้น
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พฤติกรรมของการบริหารงานของผู้บริหารระดบัสงูเป็นหลกัตามหลกัการ PDSDCoRB โดยการ
จดัท าระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ีเป็นเอกเทศเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานวิจยัให้สามารถรองรับการต่อ
ยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วัตกรรมเป็นเร่ืองของผู้บริหารระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษาใน
การออกข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจยัให้ส าเร็จตาม
ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีก าหนดไว้ ข้อค้นพบดงักล่าวนีแ้สดงให้เห็น
ว่า สถาบันอุดมศึกษาควรจัดท าระเบียบ/ข้อบังคับแบบเอกเทศ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวเพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินงานวิจยัให้สามารถรองรับการต่อยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสู่นวตักรรม
ตามนโยบายและเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกบั ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (ออนไลน์) ท่ีระบุ
ว่า ความยืดหยุ่นคล่องตวัของระเบียบ/ข้อบังคบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตผล
งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงแข่งขัน  ซึ่งสภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แต่งตัง้
คณะอนกุรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัเพื่อเป็นการปฏิรูประบบวิจยัและ
นวตักรรมของประเทศ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เครือข่ายงานวิจัย   
จากการจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วิจยัก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายการวิจัย และวิเคราะห์หากลยุทธ์การบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 พบ 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยทุธ์ท่ี 1 สนบัสนนุการสร้างกลุ่มคลสัเตอร์ และกลุ่มนกัวิจยัทกุระดบั และให้
เป็นต้นแบบนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมเชิงแข่งขันโดยมีส่วนงานบริหารงานวิจัยท่ีมีบทบาท
โดยตรงในการขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจยัเป็นตวักลางสนบัสนนุการขบัเคลื่อนสร้างกลุม่คลสั
เตอร์/กลุ่มนกัวิจยั มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ สามารถสร้างกลุ่มคลสัเตอร์ และกลุ่มนกัวิจยัทกุ
ระดบัให้เป็นต้นแบบนกัวิจยัในการสร้างนวตักรรมเชิงแข่งขนั  และเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสม
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการสร้างกลุ่มคลสัเตอร์ และกลุ่มนกัวิจยัทุกระดบัเป็น
เคร่ืองมือและกลไกส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การพัฒนาการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อการตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจ
และสงัคม โดยการสร้างคลมุคลสัเตอร์และกลุ่มนกัวิจยัดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันา
งานวิจยัแบบพึ่งพาอาศยัมากกว่าการแข่งขนั เป็นการร่วมมือกนัเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จาก
ผลผลิตงานวิจยั ดงัท่ีทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสงัคม (social exchange theory) ซึง่มีมมุมองของ
จิตวิทยาทางสงัคมท่ีอธิบายการเปลี่ยนแปลงความมัน่คงทางสงัคม เป็นเหมือนกระบวนการเจรจา
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ต่อรองระหว่างคน 2 กลุ่ม และเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมโดยการ
ประเมิน วิเคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์ หรือการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ดงักล่าว  ข้อ
ค้นพบดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรสนบัสนนุการสร้างกลุม่คลสัเตอร์ และกลุ่ม
นกัวิจยัทุกระดบั และให้เป็นต้นแบบนกัวิจยัในการสร้างนวตักรรมเชิงแข่งขนัโดยอาศยัหลกัการ
พิจารณาจากองค์ประกอบหรือลกัษณะของการสร้างคลุ่มคลสัเตอร์ เช่น มีประเด็นความคิดท่ี
ใกล้เคียงกนั มีความเป็นอิสระไม่มีล าดบัชัน้ แบ่งงานกนัท า ก าหนดการจดัการกนัเอง โดยต้องมี
ความศรัทธา เช่ือใจ และร่วมกนัพฒันางานวิจยัอยา่งสร้างสรรค์  สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล
ท่ีมุ่งส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมด าเนินกิจการอยู่ในพืน้ท่ีดี่ยวกัน มีความร่วมมือ
เกือ้หนนุ เช่ือมโยง และเสริมกิจการซึง่กนัและกนัอย่างครบวงจร เพื่อให้บรรลเุปา้หมายการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันท่ียั่งยืนด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวัตกรรม
ร่วมกนั  

กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาส่วนงานบริหารงานวิจยัท่ีมีบทบาทโดยตรงในการขยายการ
สร้างเครือข่ายงานวิจยักบัองค์กรทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ มีเป้าประสงค์ของ
กลยุทธ์ คือ สามารถขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับองค์กรทุกภาคส่วนทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การด าเนินงานจากส่วนงานบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศึกษา และเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก
ปัจจุบนั การสร้างเครือข่ายในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึน้ในระดบับุคคล ส่งผลให้ความ
เช่ือมโยงไม่ครอบคลุมทุกระดบั ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม การ
พฒันาสว่นงานบริหารงานวิจยัท่ีมีบทบาทโดยตรงในการขยายการสร้างเครือข่าย จะเป็นการสร้าง
เครือข่ายในระดบัองค์กร ซึ่งจะเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจและขยายวงกว้างมากกว่าเครือข่ายระดบั
บคุคล หรือกลุ่มบคุคล เพื่อส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนสามารถค้นหานกัวิจยัท่ีมีความรู้ความสามารถ
ตรงกบัความต้องการของหน่วยงาน เพื่อดึงนกัวิจยัเข้าไปร่วมโครงการวิจยัต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภายนอกได้ตรงความต้องการ และเป็นการสร้างโอกาสในการท าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยส่งผลให้นกัวิจยัได้รับการสนบัสนุนทุนอุดหนุนวิจยัเพิ่มมากขึน้ มีโอกาสน า
ความรู้ความสามารถของตนไปช่วยพฒันาประเทศได้อย่างเต็มศกัยภาพ และมีโอกาสในการต่อ
ยอดผลงานวิจยัและนวตักรรมเชิงแข่งขนักบันานาประเทศ ดงันัน้ การมีสว่นงานบริหารงานวิจยัท่ีมี
บทบาทโดยตรงในการขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับองค์กรทุกภาคส่วนทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศจะท าให้มีการสื่อสารและความไว้วางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระดบั
บุคคล ดงัท่ีทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสงัคม (Social exchange theory) ของฮาแมน (Hamans, 



 290 
 

1958:13) มีประเด็นหลกัของการแลกเปลี่ยนทางสงัคมคือ การสื่อสาร ความไว้วางใจ ค่านิยม
ร่วมกัน มีข้อตกลง มีปฏิสมัพันธ์ และการตดัสินใจ โดยท่ีการสื่อสารและความไว้วางใจถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการแลกเปลี่ยนทางสังคม  ข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 
สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาส่วนงานบริหารงานวิจัยท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการขยายการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยกับองค์กรทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินการเพื่อให้การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ อีกทัง้ยังเป็นแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อการต่อยอดการพฒันาเชิง
เศรษฐกิจและสงัคม การพฒันาส่วนงานเพื่อท าหน้าท่ีการขยายการสร้างเครือข่ายดงักล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของการพฒันาระบบการท างานภายใต้ปัจจยัการบริหารจดัการ สอดคล้องกบัชชูาติ อารี
จิตรานสุรณ์ (2549 ข: 43) ระบวุา่ ลกัษณะเครือข่ายวิจยัท่ีดีควรมีหน่วยประสานงาน เพื่อท าหน้าท่ี
กระตุ้นการท าวิจัย ประสานการท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ป่ินกนก วงศ์ก่ิงเพ็ชร์ 
(2552: 65) ระบวุ่า องค์ประกอบพืน้ฐานของการสร้างเครือข่ายคือความเช่ือถือและไว้วางใจ ซึง่มี
อยู่ 3 ระดบั คือ ระหว่างบุคคล (Interpersonal Level) ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Level) ระหว่าง
องค์การ (Interorganization Level) และสามารถแบ่งคู่ความสมัพนัธ์ได้ 9 คู่ ได้แก่ (1) บุคคลต่อ
บุคคล (2) บุคคลต่อกลุ่ม (3) บุคคลต่อองค์การ (4) กลุ่มต่อบุคคล (5) กลุ่มต่อกลุ่ม (6) กลุ่มต่อ
องค์การ (7) องค์การต่อบคุคล (8) องค์การต่อกลุ่ม (9) องค์การต่อองค์การ  และสอดคล้องกบัวร
ชัย วิภูอุปรโคตร (2560: 45) ระบุว่า องค์ประกอบด้านคณะท างาน (Working Group) มี
ความส าคญักบัการพฒันารูปแบบเครือข่าย โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ (1) ระดบันโยบาย มีหน้าท่ีท า
การขับเคลื่อนและก าหนดทิศทางเครือข่าย  (2) ระดับประสานงาน ก ากับดูแล มีหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานศนูย์กลาง การบริหารและตรวจสอบ (3) ระดบัปฏิบตัิการ มีหน้าท่ีในระดบัปฏิบตัิการ
ได้แก่ สมาชิก รวมทัง้กลุม่เครือข่ายย่อย (Cluster) หรือเครือข่ายเชิงประเดน็ (Thematic Network) 
ในเครือข่ายใหญ่แบง่คณะท างานเพื่อมีเจ้าภาพรับผิดชอบตามความถนดั  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 วัฒนธรรมการวิจัยและด ารงธรรมาภบิาล 
จากการจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วิจยัก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจัยและด ารงธรรมาภิบาล และวิเคราะห์หากลยุทธ์การ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 พบ 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 
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กลยทุธ์ท่ี 1 สง่เสริมการฝึกอบรมแบบครอบครัวในลกัษณะระบบพี่เลีย้งงานวิจยั 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยเชิงบวก และเพิ่มปริมาณและคุณภาพนักวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 มีเปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ คือ  
สามารถสร้างเสริมทุนปัญญาการวิจัยและมีจ านวนนักวิจัยเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคุณภาพใน
สถาบนัอดุมศกึษา สง่ผลให้เกิดวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวกในสถาบนัอดุมศกึษา และเป็นกลยทุธ์ท่ี
มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากการส่งเสริมการฝึกอบรมแบบ
ครอบครัวในลักษณะระบบพี่เลีย้งงานวิจัย เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อการต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 
นกัวิจยัสว่นใหญ่จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในรูปแบบครอบครัว หรือลกัษณะ
ระบบพี่เลีย้งงานวิจยั เพื่อเป็นการสนบัสนนุแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีท า
ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรบเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการแสดงออกท่ี
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ มีหลายเทคนิค เช่น การบรรยาย การประชมุ การแสดงบทบาท
สมมตุิ การใช้กรณีศกึษา การสาธิต การสมัมนา การฝึกงานในสถานการณ์จริง ประสิทธิภาพของ
การฝึกอบรมเกิดจาก การจงูใจ รูปแบบการฝึกอบรมและความร่วมมือรวมทัง้บรรยากาศท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ ดงัท่ีทฤษฎี HRDS ของศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (จีระ หงส์ลดารมภ์.  2550: 
23) ท่ีมีแนวคิดการบริหารจดัการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย การ
สร้างความสขุเพื่อสว่นรวม (H: Happiness) การยอมรับนบัถือซึง่กนั (R: Respect) การยกย่องให้
เกียรติซึ่งกันและกนั (D: Dignity) และการมองเป้าหมายระยะยาว (S: Sustainability) ข้อค้นพบ
ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า สถาบนัอุดมศึกษาควรส่งเสริมการฝึกอบรมแบบครอบครัวในลกัษณะ
ระบบพี่เลีย้งงานวิจยั เพื่อสนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวก นกัวิจยัสามารถเรียนรู้จาก
การฝึกอบรมอย่างมีความสขุ มีส่วนร่วม ให้เกียรติ  สอดคล้องกบัศาสตราจารย์ ดร.วิชยั บุญแสง 
(วิชยั บญุแสง.  2552: 10) ระบวุ่า การฝึกอบรมในลกัษณะพี่เลีย้งนกัวิจยัเป็นกลไกส าคญัในการ
พฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่ทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ นกัวิจยัรุ่นใหม่ซึง่หมายถึงผู้ส าเร็จการศกึษาใน
ระดบัปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี ท่ียงัอาจขาดประสบการณ์ในการท าวิจยัโดยเฉพาะวิธีแก้ปัญหา
จากอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากงานวิจยั รวมทัง้ขาดข้อมูลเพื่อน าไปต่อยอด หากมีผู้ รู้ท่ีมีความช านาญ
และสบการณ์เป็นผู้ ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดจะเกิดประโยชน์แก่นกัวิจยัรุ่นใหม่อย่างยิ่ง ไม่ต้อง
ลองผิดลองถกู สามารถท าวิจยัได้อย่างตรงเปา้หมาย ซึง่เป็นกระบวนการท่ีได้รับประโยชน์ด้วยกนั
ทัง้สองฝ่ายเน่ืองจากพี่เลีย้งนกัวิจยัจะช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้นแบบท่ีดีให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในขณะท่ีพี่เลีย้ง
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นกัวิจยัอาจได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเกิดขึน้ในระดบัสากลจากนกัวิจยัรุ่น
ใหม่ด้วย และสอดคล้องกับศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ท่ีระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินโครงการสร้างนกัวิจยัรุ่นใหมข่องประเทศ พบวา่ (1) ประสบการณ์ของพี่เลีย้งนกัวิจยัมีสว่น
ส าคญัในการแก้ปัญหาส่งผลให้งนวิจยัต่อหน่วยการลงทุนมีโอกาสบรรลคุวามส าเร็จสงู (2) การ
ท างานร่วมกนัระหว่างพี่เลีย้งนกัวิจยัและนกัวิจยัท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัสง่ผลให้จ านวน
ผลงานตีพิมพ์ต่อต้นทุนสูงกว่าทุนอ่ืน ๆ (3) ระบบพี่เลีย้งนักวิจัยท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
พฒันางานวิจยัของประเทศไทยในระยะยาวและเหมาะสมกบัสงัคมไทย (4) ระบบพี่เลีย้งนกัวิจยัมี
ส่วนโดยตรงท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบัน โดยเฉพาะกรณีพี่เลีย้ง
นักวิจัยและนักวิจัยอยู่คนละสถาบัน ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมแบบครอบครัวใน
ลกัษณะระบบพี่เลีย้งงานวิจยั มีความเหมาะสมกบัสงัคมไทย และเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการ
พฒันาผลงานวิจยัเพื่อการตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมสูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่งคั่งโดยมุ่งความ
สมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง เช่น ทุนทางปัญญา  (มหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี.  ออนไลน์) 

กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมจรรยาบรรณนักวิจยั ด ารงไว้ซึ่งธรรมภิบาลในการบริหาร
งานวิจยัท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและวฒันธรรมการวิจยัทางบวกท่ี
สอดคล้องกบันโยบายการวิจยั สง่ผลให้เกิดเอกลกัษณ์ด้านการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มี เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ คือ สามารถส่งเสริม
จรรยาบรรณนกัวิจยัและด ารงไว้ซึง่ธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิจยัท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้สง่ผล
ให้เกิดผลผลิตงานวิจยัท่ีมีคณุภาพเพื่อการต่อยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม และเป็นกล
ยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้   ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากปัจจุบันผลการวิจัยมี
ความส าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม การท่ีงานวิจัยปรากฎสู่สงัคมมีความเท่ียงตรง 
น าเสนอสิ่งท่ีเป็นจริง สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างแท้จริงก็จะน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา
ได้ตรงจดุและมีประสิทธิภาพ การมีจรรยาบรรณการวิจยัจึงเป็นสิ่งท่ีจะท้อนถึงพฤติกรรมท่ีปฏิบตัิ
ในสงัคมนัน้ ๆ ซึง่จะเป็นตวัตดัสินผลของการกระท า  ดงัท่ีแนวคิดของโคลเบิร์ก (Kohlberg 1972 : 
212) ท่ีกล่าวถึงจรรยาบรรณ หรือจริยธรรมว่าเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานของการประพฤตปิฏิบตัิในสงัคมซึง่บคุคลพฒันาขึน้จนกระทัง่มีพฤตกิรรมเป็นของตนเอง 
โดยสงัคมจะเป็นตวัตดัสินผลของการกระท านัน้ว่าเป็นการกระท าท่ีถกูหรือผิด  ข้อค้นพบดงักลา่ว 
แสดงให้เห็นว่าสถาบนัอดุมศึกษาควรส่งเสริมจรรยาบรรณานกัวิจยั ซึ่งเป็นหลกัความประพฤติท่ี
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เหมาะสมแสดงถึงคณุธรรม จริยธรรมในการท าวิจยั ความรับผิดชอบ และด ารงไว้ซึง่ธรรมาภิบาล
ของการบริหารงานวิจยั เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมทางบวก ความเสมอภาค ความโปร่งใส 
ถกูต้อง สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลของ UNESCAP 8 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม นิติธรรม 
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการมีเหตผุลอธิบายได้ (อรรจน์ สีหะอ าไพ.  ออนไลน์) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยั ผู้ว ิจยัมีข้อเสนอแนะในการน ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศึกษาไปใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี  ้

 
ข้อเสนอแนะในการน ายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ 
ผู้ว ิจยัสามารถสรุปข้อเสนอแนะตามประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจ ัยใน

สถาบนัอดุมศึกษาตามบริบประเทศไทย 4.0 ทัง้ 5 ยทุธศาสตร์ ได้ดงันี  ้
1.  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจยั  มีประเด็นแนวโน้มสงูสดุ 3 ประเด็น คือ นโยบาย

การวิจยัมีทิศทางเดียวกบัยทุธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปงานวิจยัและนวตักรรมของประเทศ 
และก าหนดการบรรลเุปา้หมายของงานวิจยัภายใน 1-5 ปี สะท้อนให้เห็นว่า นโยบายและ
เป้าหมายของการบรรลคุวามส าเร็จมีผลต่อกลไกการขบัเคลื่อนนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ ดงันัน้ สถาบนัศกึษาควรก าหนดนโยบายการวิจยัท่ีชดัเจนโดยค านึงถึง
ความสอดคล้องกบับริบทของสถาบนัอดุมศึกษาในแต่ละพืน้ที่ซึง่มีลกัษณะความโดดเด่นท่ี
แตกต่างกนัไป โดยใช้ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และยทุธศาสตร์การวิจยัและ
นวตักรรม (พ.ศ.2560-2579) เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการวิจยัและก าหนดการบรรลุ
เป้าหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกบัชิน้งานวิจยัตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 

2.  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั มีประเด็นแนวโน้มสงูสดุ 3 ประเด็น คือ 
การอ านวยความสะดวกในลกัษณะระบบนิเวศการบริหารงานวิจยั (ecosystem) การส่งเสริมให้
นกัวิจยัได้ร่วมงานวิจยักบัภาคเอกชนมากขึน้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าประสบการณ์
ไปใช้พฒันางานวิจยัได้ และการมุ่งพฒันาให้เกิดการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ สะท้อนให้เห็นว่า 
โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยัด้านระบบนิเวศการบริหารงานวิจยั การร่วมงานวิจยักบัภาคเอกชน
และมุ่งเน้นการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ มีความส าคญัต่อการขบัเคลื่อนการบริหารงานวิจยัให้
สอดคล้องกบับริบทประเทศไทย 4.0 ดงันัน้ สถาบนัอดุมศึกษาควรให้ความส าคญักบัระบบนิเวศ
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การบริหารงานวิจยั โดยปรับปรุงระบบการบริหารจดัการงานวิจยัทัง้ระบบ เพื่อสนบัสนนุการ
ขบัเคลื่อนการบริหารงานวิจยัให้สอดคล้องกบับริบทประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวตักรรมภายใต้ระบบกลไกของการวิจยัและพฒันาที่มุ ่งเน้นการเพิ ่มมลูค่า (Value 
Added) ไปสู่การสร้างมลูค่า(High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity)  

3. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการงานวิจยั มีประเด็นแนวโน้มสงูสดุ 4 ประเด็น คือ 
การสนบัสนุนให้นกัวิจยัรุ่นเก่าหรือนกัวิจยัที่มีประสบการณ์ยื่นขอรับทุนอดุหนุนงานวิจยัจาก
แหล่งทนุจากภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้  การมีระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงานวิจยั
ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตวั การปรับระบบการสนบัสนนุงานวิจยัให้ชดัเจนทัง้ระบบ การสร้าง
ระบบติดตามประเมินผลงานวิจยัแบบเสริมพลงั สะท้อนให้เห็นว่า การให้ทนุอดุหนนุงานวิจยั 
ความยืดหยุ่นคล่องตวัของระเบียบข้อคบัการบริหารงานวิจยั การสนบัสนุนงานวิจยัที่ชดัเจน 
และการติดตามประเมินผลงานวิจยัแบบเสริมพลงั มีผลต่อการสร้างมุ่งสร้างผลิตภาพงานวิจยั
เพื่อก้าวสู่บริบทประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มศกัยภาพ ดงันัน้ สถาบนัอดุมศึกษาควรปรับระบบ
การจดัสรรทุนอดุหนุนงานวิจยัโดยสนบัสนนุให้นกัวิจยัรุ่นเก่าหรือนกัวิจยัที่มีประสบการณ์ยื่น
ขอรับทุนอดุหนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนจากภายนอกสถาบนัอดุมศึกษา สร้างหรือปรับปรุง
ระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงานวิจยัให้มีความยืดหยุ่นคล่องตวัเหมาะสมกบัสภาพการณ์
ปัจจุบนั ปรับปรุงระบบการสนบัสนนุงานวิจยัท่ีชดัเจนเพื่อให้การด าเนินงานวิจยัเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบการติดตามประเมินผลงานวิจยัแบบเสริมพลงัเพื่อสร้างทศันคติเชิง
บวกและบรรยากาศการวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา  

4. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายงานวิจยั มีประเด็นแนวโน้มสงูสดุ 2 ประเด็น คือ การขยาย
การสร้างเครือข่ายกบัแหล่งทนุอดุหนนุวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ขยายการสร้าง
เครือข่ายระดบัองค์กรระหว่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า เครือข่ายงานวิจยัมีความส าคญัต่อ
กลไกการขบัเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจยัและพฒันาที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
มลูค่า (Value Added) ไปสู่การสร้างมลูค่า(High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) 
ได้อย่างเต็มศกัยภาพ ดงันัน้ สถาบนัอดุมศึกษาควรให้ความส าคญัและเป็นแกนหลกัในสร้าง
เครือข่ายงานวิจยักบัทกุระดบัทกุภาคส่วน ทัง้ภายในสถาบนัอดุมศกึษา ชุมชน ภาคเอกชน 
ภาคอตุสาหกรรม นานาประเทศ และเครือข่ายงานวิจยัระดบัโลกอย่างจริงจงัและเกิดผลสมัฤทธ์ิ
อย่างเป็นรูปธรรม ไม่จ ากดัการขยายเครือข่ายเพียงภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเท่านัน้  
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5.  ยทุธศาสตร์ที่ 5 วฒันธรรมการวิจยัและธรรมาภิบาล ประเด็นแนวโน้มสงูสดุ 3 
ประเด็น คือ การสร้างต้นแบบนกัวิจยัท่ีดี การสนบัสนนุการรวมกลุ่มนกัวิจยัเข้าด้วยกนั และการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุอดุหนนุงานวิจยั สะท้อนให้เห็นว่า การสร้าง
ต้นแบบนกัวิจยัที่ดี การมีกลุ่มนกัวิจยัท างานวิจยัร่วมกนั และการมีส่วนร่วมในการพิจารณา
จดัสรรทุนอดุหนนุวิจยั มีผลต่อกลไกการขบัเคลื่อนนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ดงันัน้ สถาบนัอดุมศึกษาควรที่จะสนบัสนุนต้นแบบนกัวิจยัที่ดีทัง้ปริมาณและ
คณุภาพของนกัวิจยัทัง้ระดบับุคคล และกลุ่มนกัวิจยัในทกุพืน้ที่ของสถาบนัอดุมศึกษาผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในช่องทางที่หลากหลาย และขยายปริมาณและคณุภาพสู่พืน้ที่ในชมุชนทกุ
ระดบั ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุอดุหนนุงานวิจยั เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศ และวฒันธรรมการวิจยัในทุก ๆ พืน้ท่ีของประเทศไทย 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
จากข้อค้นพบจากการวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบการบริหารงานวิจยั

ในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ทัง้ 12 องค์ประกอบ ได้ดงันี  ้
1. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านเป้าหมายการวิจยัที่มีระดบัคะแนนความถี่สูงสดุ

พบว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ส าหรับ
งานวิจยัประเภทสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบรรลเุปา้หมายการวิจยัให้แล้วเสร็จภายใน 1 -5 ปี 
ส าหรับงานวิจยัประเภทต่อยอดเชิงพานิชย์ และการบรรลเุป้าหมายการวิจยัให้แล้วเสร็จ 5 ปีขึน้
ไป ส าหรับนวตักรรมเชิงพานิชย์เพื่อการแข่งขนั 

2. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านนโยบายการวิจยัที่มีระดบัคะแนนความถี่สงูสดุ
พบว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรก าหนดโยบายการวิจยัให้ชดัเจน ต่อเน่ือง ไม่ปรับเปลี่ยนไปมาตาม
ผู้บริหาร เพื่อให้เกิดงานวิจยัท่ีมีผลลพัธ์ท่ีเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านโครงสร้างพืน้ฐานการวิจยัที่มีระดบัคะแนนความถ่ี
สงูสดุพบว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรให้ความส าคญักบัโครงสร้างพืน้ฐานที่สนบัสนนุงานวิจยั
อย่างเท่าเทียมกนัทุกศาสตร์ ไม่มุ่งสนบัสนุนโครงสร้างพืน้ฐานเพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านัน้  

4. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านการพฒันานกัวิจยัที่มีระดบัคะแนนความถี่สงูสดุ
พบว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรให้ความส าคญักบัการสร้างกลุ่มนกัวิจยัทกุระดบั เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณและคณุภาพนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาในรูปแบบของการสร้างกลุ ่มนกัวิจยัท่ี
หลากหลาย 
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5. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านการบริหารจดัการที่มีระดบัคะแนนความถี่สงูสดุ
พบว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรจดัท าระเบียบ/ข้อบงัคบัการด าเนินงานวิจยัให้มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตวัในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั 

6. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายที่มีระดบัคะแนนความถี่สงูสดุ
พบว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรเป็นแกนหลกัในการสร้างเครือข่ายงานวิจยัผู้ ใช้ประโยชน์อย่างเป็น
ระบบและสมัฤทธ์ิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

7. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านด้านธรรมาภิบาลที่มีระดบัคะแนนความถี่สงูสดุ
พบว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิ/คณะกรรมการในการพิจารณา
งานวิจยัอย่างเหมาะสม โปร่งใส เช่น สรรหาผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัิสงูกว่าผู้ถกูประเมิน และ
มีศกัยภาพในการประเมินนัน้ ๆ  

8. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านวฒันธรรมการวิจยัที่มีระดบัคะแนนความถี่สงูสดุ
พบว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรมีการสร้างวฒันธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบครอบครัว ในลกัษณะ
ประเด็นการฝึกอบรมเล็ก ๆ แต่มีความถ่ีของการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพนกัวิจัย 
และสร้างวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวก 

9. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านทุนอดุหนนุวิจยัท่ีมีระดบัคะแนนความถ่ีสงูสดุพบว่า 
สถาบนัอดุมศึกษาควรมีการก าหนดหน่วยงาน/ผู้ประสานงานที่มีหน้าท่ีในการหาโจทย์วิจยัและ
ทุนอดุหนุนการวิจยั เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณของทุนอดุหนุนการวิจยักับนกัวิจยั 

10. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผลที่มีระดบัคะแนนความถ่ี
สงูสดุพบว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรมีระบบการติดตามประเมินผลงานวิจยัท่ีหลากหลายช่องทาง
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการติดตามประเมินผล  

11. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยัที่มีระดบัคะแนนความถ่ี
สงูสดุพบว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรสร้างศนูย์ข้อมลูกลางในการรวบรวมผลงานตีพิมพ์ เพื่อ
เผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์  

12. ข้อค้นพบจากองค์ประกอบด้านการสนบัสนุนงานวิจยัที่มีระดบัคะแนนความถ่ี
สงูสดุพบว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีเพื่อสนบัสนุนงานการผลิตงานวิจยั
ให้กบันกัวิจยัมากขึน้ ครอบคลมุถึงหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีในการสนบัสนนุงานวิจยั 
เน่ืองจากกระบวนการด าเนินงานวิจยัมีหลายขัน้ตอนและซบัซ้อนทัง้ในเร่ืองขัน้ตอน เอกสาร ฯลฯ  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการขยายผลการจดัท ายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัสู่การปฏิบตัิจากกลยทุธ์

ท่ีพฒันาขึน้ด้วยโครงการ/กิจกรรม และตวัชีว้ดั 
2. ควรมีการศกึษาหาแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจยัเพื่อน าไปสู่การสร้างผลิตภาพ

งานวิจยัในอนาคต 
3. ควรพฒันารูปแบบที่เหมาะสมการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาในแต่ละ

องค์ประกอบของการบริหารงานวิจยั เช่น การสร้างเครือข่ายงานวิจยั การสร้างวฒันธรรมการ
วิจยั การพฒันาระบบพี่เลีย้งงานวิจยั เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสมัภาษณ์ 
 เร่ือง “อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0” 

 

รหสั/CODE ผู้ให้สมัภาษณ์ ……………………………สงักดั……………………………………… 
วนัท่ีให้สมัภาษณ์………………………………………สถานท่ี……………………………………. 
เวลาเร่ิมต้น……………………………………..เวลาสิน้สดุ………………………………………. 

 

ค าชีแ้จง 
แบบสมัภาษณ์นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัอนาคต

ภาพการบริหารการวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อท านายแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการบริหารการวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 
 

โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 ในด้านต่าง ๆ ดงันี ้  
 

ข้อ 1 ท่านคิดว่าแนวทางการวิจยัหรือนโยบายการวิจยัในอดีตท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร และท่านคิดว่า
สถาบนั อดุมศกึษาควรก าหนดแนวทางการวิจยัหรือนโยบายการวิจยัอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกบั
ประเทศไทย 4.0 ในอนาคต 
  
  
ข้อ 2 เม่ือประเทศก าลงัก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ท่านคิดว่าสถาบนัอุดมศึกษาควรเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงการสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านใดบ้างเพื่อให้เกิดสภาพความพร้อมในการสนบัสนุน
งานวิจยั 
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ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษามีการให้ความช่วยเหลือด้านการทุนอุดหนุนวิจัยในรูปแบบของ
งบประมาณจากแหล่งทุนทัง้ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ท่านคิดว่า 1) การให้
ทุนอุดหนุนงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกมีเพียงพอหรือไม่  2) หากทุนอุดหนุนงานวิจัยมีไม่
เพียงพอ ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรช่วยเหลือด้านทนุอดุหนนุงานวิจยัอยา่งไร 
  
  
ข้อ 4 ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศึกษาควรมีหลกัปฏิบตัิ หรือกระบวนการในการติดตามประเมินผล
อยา่งไรเพื่อให้บรรลผุลตามเปา้หมายตามบริบทประเทศไทย 4.0 
  
  
ข้อ 12 ควรมีการปรับปรุงเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยัให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึน้
ได้อยา่งไรตามบริบทประเทศไทย 4.0 
  
  
ข้อ 5 ท่านคิดว่า สถาบันอุดมศึกษาควรมีกระบวนการอย่างไรในการท่ีจะพัฒนานักวิจัยให้มี
ศกัยภาพด้านการวิจยัมากขึน้  
  
  
ข้อ 6 ท่านคิดว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิจยัอย่างไร เพื่อให้สอด
รับกบับริบทประเทศไทย 4.0 
  
  
ข้อ 7 สถาบนัอดุมศกึษาควรมีการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานใดบ้าง และควรมีการบริหารจดัการ
อยา่งไรบ้าง (ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา) เพื่อสนบัสนนุให้เกิดการบริหารงานวิจยัท่ี
มีประสิทธิภาพ 
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ข้อ  8  การบริหารงานวิจัยอย่าง มีธรรมาภิบาลตามทัศนะของท่านเ ป็นอย่างไร  และ
สถาบนัอดุมศกึษาควรมีหลกั 
ในการปฏิบตัิอย่างไร เพื่อให้เกิดการบริหารงานวิจยัอยา่งมีหลกัธรรมาภิบาล 
  
  
ข้อ 9 ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรมีกระบวนการใด ในการสร้างวฒันธรรมการวิจยัทางบวก 
เพื่อให้เกิดทศันคติและค่าท่ีนิยมท่ีดีต่อการวิจยั ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตผลงานวิจยัเชิงนวตักรรม
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence) 
 

 
ข้อค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

ผลการพิจารณาของ
ผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

 
IOC 

 
การแปลผล 

1 2 3 4 5  
1.ท่านคิดว่าแนวทางการวิจยัหรือนโยบายการวิจยัใน
อดีตท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร และท่านคิดว่าสถาบัน 
อุดมศึกษาควรก าหนดแนวทางการวิจัยหรือนโยบาย
การวิจยัอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกบัประเทศไทย 4.0 
ในอนาคต 

1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

2.เม่ือประเทศก าลงัก้าวสู่ยคุประเทศไทย 4.0 ท่านคิด
ว่าสถาบันอุดมศึกษาควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการ
สนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานด้านใดบ้างเพื่อให้เกิด
สภาพความพร้อมในการสนบัสนนุงานวิจยั 

1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

3.สถาบนัอดุมศึกษามีการให้ความช่วยเหลือด้านการ
ทุนอุดหนุนวิจัยในรูปแบบของงบประมาณจากแหล่ง
ทนุทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา ท่านคิด
ว่า 1) การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยทัง้ภายในและ
ภายนอกมีเพียงพอหรือไม่  2) หากทนุอดุหนนุงานวจิยั
มีไม่เพียงพอ ท่านคิดว่า สถาบันอุดมศึกษาควร
ช่วยเหลือด้านทนุอดุหนนุงานวิจยัอยา่งไร 

1 1 1 -1 1 0.60 ใช้ได้ 

4. ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรมีหลกัปฏิบตัิ หรือ
กระบวนการในการติดตามประเมินผลอย่างไรเพื่อให้
บรรลผุลตามเปา้หมายตามบริบทประเทศไทย 4.0 

1 1 1 -1 1 0.60 ใช้ได้ 

5.ควรมีการปรับปรุงเพื่อสนบัสนุนให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิจยัให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึน้ได้อย่างไรตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 

1 1 1 -1 1 0.60 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

ผลการพิจารณาของ
ผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

 
IOC 

 
การแปลผล 

1 2 3 4 5  
6.ท่านคิดว่า สถาบันอุดมศึกษาควรมีกระบวนการ
อย่างไรในการท่ีจะพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพด้าน
การวิจยัมากขึน้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

7. ท่านคดิวา่ ควรมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้าน
การบริหารงานวิจัยอย่างไร เพื่อให้สอดรับกับบริบท
ประเทศไทย 4.0 

1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

8.สถาบันอุดมศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานใดบ้าง และควรมีการบริหารจดัการอย่างไร
บ้าง (ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา) เพื่อ
สนบัสนนุให้เกิดการบริหารงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. การบริหารงานวิจยัอย่างมีธรรมาภิบาลตามทศันะ
ของท่านเป็นอยา่งไร และสถาบนัอดุมศกึษาควรมีหลกั 
ในการปฏิบตัิอย่างไร เพื่อให้เกิดการบริหารงานวิจัย
อยา่งมีหลกัธรรมาภิบาล 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10.ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรมีกระบวนการใด 
ในการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยทางบวก เพื่อให้เกิด
ทัศนคติและค่าท่ีนิยมท่ีดีต่อการวิจัย ซึ่งจะส่งผลต่อ
การผลิตผลงานวิจยัเชิงนวตักรรมตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Congruence-IOC) พบว่า ข้อค าถามมี

ค่าดชันีความสอดคล้อง 0.60 – 1.00  แสดงว่ามีความเหมาะสมใช้ได้ และผู้วิจยัได้ท าการปรับ
ข้อความในข้อค าถามท่ีจะน าไปใช้สมัภาษณ์ตามท่ีผู้ เช่ียวชาญแนะน าเพื่อน าไปเก็บข้อมลูต่อไป  
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามแนวโน้มของอนาคตภาพ 

การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
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แบบสอบถาม 
 เร่ือง “แนวโน้มของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0” 

 
เกร่ินน า  จากผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญเก่ียวกับอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มีประเด็นท่ี
ใกล้เคียงกนั ผู้วิจยัน ามาวิเคราะห์ และสร้างแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้ความเหมาะสมของระดบัคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

 5  หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ 
 4  หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ในระดบัมาก 
 3  หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ในระดบัน้อย 
 1  หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 ผู้ เช่ียวชาญโปรดพิจารณาค าตอบเพื่อท่ีจะท าการกรองความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทกุท่าน ใน

การหาฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ทัง้นีไ้ด้แสดงข้อมูลป้อนกลบัเชิงสถิติ  (Statistical 
feedbacks) ของกลุม่โดยแสดงคา่ร้อยละ 
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ค าชีแ้จง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ท่านมีความคิดเห็นว่าอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เหลา่นี ้มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ในระดบัใด 
 

 

ความคดิเห็นตอ่อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 

 
แนวโน้มความเป็นไปได้ 

Statistical feedbacks 
จ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ี
ตอบในประเด็นนัน้ ๆ 

5 4 3 2 1 จ านวน ร้อยละ 
ด้านเป้าหมายการวจิัย 
1. ให้น า้หนกังานวิจยัพืน้ฐานเท่าเทียมกบังานวิจยั
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

     3 15.00 

2. เน้นงานวิจยัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่      2 10.00 
3. สง่เสริมงานวิจยัท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้
ประโยชน์ได้จริง 

     7 35.00 

4. สอดคล้องกบัการฏิรูปงานวิจยัและนวตักรรม
ของประเทศ 

     11 55.00 

5. สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) 

     9 45.00 

6. สอดคล้องกบัแผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา      4 20.00 
7. มีแผนท่ีน าทาง(road map)ระยะเร่งดว่น ระยะ
ปานกลางและระยะยาว 

     2 10.00 

8. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะเร่งดว่น ภายใน 1 ปี      6 30.00 
9. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะปานกลางภายใน 1-5 ปี      12 60.00 
10. มุง่บรรลเุปา้หมายระยะยาว ภายใน 5 ปีขึน้ไป      2 10.00 
11. มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองกบั
บริบทแตล่ะพืน้ท่ี 

     9 45.00 

12. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ      3 15.00 
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ความคดิเห็นตอ่อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 

 
แนวโน้มความเป็นไปได้ 

Statistical feedbacks 
จ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ี
ตอบในประเด็นนัน้ ๆ 

5 4 3 2 1 จ านวน ร้อยละ 
ด้านนโยบายการวจิัย 
1. มีนโยบายการวิจยัท่ีตอ่เน่ือง ไมป่รับเปลี่ยนไป
มา 

     3 15.00 

2. มุง่เน้นให้นกัวิจยัค านงึถงึผลผลิตและผลลพัธ์ท่ี
ได้จากงานวิจยัเป็นหลกั 

     1 5.00 

3. ให้ความส าคญักบังานวิจยัท่ีมีหวัข้อและ
วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน 

     2 10.00 

4. สง่เสริมการสร้างกลุม่วิจยัเฉพาะด้านและกลุม่
วิจยัท่ีมีการบรูณาการศาสตร์ต่าง ๆ 

     7 35.0
0 

5.นโยบายการวิจยัมีทิศทางเดียวกบัแผนพฒันา
ประเทศ 20 ปี 

     10 50.0
0 

6.นโยบายการวิจยัเน้นการน าไปปรับใช้กบั
สถานการณ์จริงและพืน้ท่ีจริง 

     8 40.0
0 

7.นโยบายการวิจยัเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
ประเทศ 

     3 15.0
0 

8.นโยบายการวิจยัสอดคล้องกบับริบทของ
ประเทศไทย 4.0 อาเซียน และบริบทของโลก 

     2 10.00 

9.เน้นให้งานวิจยัช่วยให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน
ทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม 

     4 20.00 

10. เน้นให้มีการตอ่ยอดหรือขยายผลของงานวิจยั
สูน่วตักรรมได้ 

     4 20.00 
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ความคดิเห็นตอ่อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 

 
แนวโน้มความเป็นไปได้ 

Statistical feedbacks 
จ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ี
ตอบในประเด็นนัน้ ๆ 

5 4 3 2 1 จ านวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. พฒันาหน่วยงานบริหารงานวิจยัให้ด าเนินงาน
อย่างเป็นมาตรฐานผ่านฐานข้อมลูออนไลน์ทัง้ระบบ 

     9 45.00 

2. มีระบบคดัเลือกนกัวิจยัภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน
เพื่อให้ได้นกัวิจยัที่มีคณุภาพมาท างานวิจยั 

     3 15.00 

3. ให้ความส าคญักบัโครงสร้างพืน้ฐานที่สนบัสนนุ
การวิจยัในทกุศาสตร์อย่างเทา่เทยีมกนั 

     1 5.00 

4. มีหน่วยงานกลาง (central lab) ที่ดแูลการใช้
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐานโดยใช้ช่ือวา่
ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์หรือชื่อที่คล้ายคลงึกนั 

     14 70.00 

5. มีหน่วยกลาง (central unit) ที่สนบัสนนุวสัด ุ
อปุกรณ์นกัวิจยัทกุศาสตร์ ครอบคลมุถึงห้องพกั
นกัวิจยัเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลีย่นและ
ร่วมงานวิจยัตา่งศาสตร์ 

     1 5.00 

6. อ านวยความสะดวกในลกัษณะระบบนิเวศการ
บริหารงานวิจยั (ecosystem) 

     15 75.00 

7. มีการบอกรับฐานข้อมลูวิชาการที่หลากหลายมาก
ขึน้ใช้ได้กบัทกุศาสตร์และให้สิทธินกัวิจยัในการใช้
ฐานข้อมลูได้เตม็ที่ 

     5 25.00 

8. พฒันาหน่วยงานหรือบคุลากรสนบัสนนุการเขียน
บทความวิจยัภาษาองักฤษ 

     4 20.00 
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ความคดิเห็นตอ่อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 

 
แนวโน้มความเป็นไปได้ 

Statistical feedbacks 
จ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ี
ตอบในประเด็นนัน้ ๆ 

5 4 3 2 1 จ านวน ร้อยละ 
ด้านการพฒันานักวิจัย 
1. ควรสง่เสริมให้นกัวิจยัได้วิจยัร่วมกบัภาคเอกชน
ให้มากขึน้ เพ่ือให้เกิดเรียนรู้และสามารถน า
ประสบการณ์ไปใช้พฒันางานวิจยัได้ 

     9 45.00 

2. เปิดโอกาสให้นกัศกึษา/นิสิต/บคุลากรสาย
ปฏิบตัิการเป็นผู้ ร่วมโครงการวิจยัเพ่ือเป็นการปัน้
นกัวิจยัรุ่นใหมใ่ห้เกิดขึน้ในประเทศไทย 

     6 30.00 

3. สง่เสริมหรือจดัเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหวา่งนกัวิจยัในแตล่ะรุ่นเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการพฒันางานวิจยั 

     8 40.00 

4. สนบัสนนุให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
สถาบนัอดุมศกึษาจดัอบรมเทคนิคการสืบค้น
บทความวิจยัให้แก่นกัวิจยัอยา่งสม ่าเสมอ 

     2 10.00 

5. สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมระยะสัน้อยา่งตอ่เน่ือง
ให้กบันกัวิจยั 

     3 15.00 

ด้านกระบวนการบริหารงานวิจัย 
1. สง่เสริมการพฒันาคลสัเตอร์วิจยั      2 10.00 
2. นโยบายและการให้ทนุอดุหนนุการวิจยัควรมี
ความสอดคล้องกนั 

     4 20.00 

3. มีการสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีบรูณาการตา่ง
ศาสตร์และตา่งหน่วยงาน 

     4 20.00 

4. มีหน่วยงานประสานงานการบริหารงานวิจยั
และเจ้าหน้าท่ีประสานงานที่ให้ความชดัเจน
เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานวิจยั 

     4 20.00 
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ความคดิเห็นตอ่อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 

 
แนวโน้มความเป็นไปได้ 

Statistical feedbacks 
จ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ี
ตอบในประเด็นนัน้ ๆ 

5 4 3 2 1 จ านวน ร้อยละ 
5. มีระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงานวิจยัท่ีมี
ความยืดหยุ่นและคลอ่งตวั 

     14 70.00 

6.. ให้นกัวิจยัสามารถเข้าถงึระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหารวิจยัด้วยตนเอง 
ได้ง่ายขึน้ 

     2 10.00 

7. ก าหนดผู้ประสานงานหลกัประสานหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อหาโจทย์วิจยั 

     3 15.00 

ด้านเครือข่ายงานวจิัย 
1. ขยายการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษา 

     5 25.00 

2. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีให้ทนุ
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

     11 55.00 

3. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหา 

     8 40.00 

4. ขยายการสร้างเครือข่ายวิจยักบัชมุชน      1 5.00 
5. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัภาคเอกชน      9 45.00 
6. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัองค์กรระหวา่ง
ประเทศ 

     11 55.00 

7. จดักิจกรรมพบปะระหวา่งนกัวิจยั ศิษย์เก่าและ
ภาคเอกชนอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
เช่น ปิดภาคเรียน 

     6 30.00 

8. มีเครือข่ายท่ีสามารถประสานงานกบั
หน่วยงานภายนอกเพ่ือแสวงหาโจทย์วิจยัท่ี
น าไปใช้งานจริงได้อยา่งตอ่เน่ือง 

     8 40.00 
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ความคดิเห็นตอ่อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 

 
แนวโน้มความเป็นไปได้ 

Statistical feedbacks 
จ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ี
ตอบในประเด็นนัน้ ๆ 

5 4 3 2 1 จ านวน ร้อยละ 
ด้านธรรมมาภบิาล 
1. สร้างระบบตรวจสอบท่ีมาตรฐานและความ
คลอ่งตวัสงู 

     3 15.00 

2. สร้างการมีสว่นร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุ      8 40.00 
3. สร้างโอกาสความเสมอภาคกบันกัวิจยัอยา่ง
เทา่เทียมกนัในทกุศาสตร์ 

     4 20.00 

4. สง่เสริมโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มจรรยาบรรณ
การวิจยั 

     1 5.00 

5. มีกระบวนการบริหารงานวิจยัท่ีโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 

     5 25.00 

6. ก าหนดคณุสมบตัิคณะกรรมการบริหาร
งานวิจยัท่ีชดัเจนตลอดจนกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการมีความโปร่งใส 

     2 10.00 

ด้านวัฒนธรรมการวจิัย 
1. สร้างต้นแบบนกัวิจยัท่ีดี      7 35.00 
2. สนบัสนนุการรวมกลุม่นกัวิจยัเข้าด้วยกนั      7 35.00 
3. สนบัสนนุงานวิจยัท่ีตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0      4 20.00 
4. สร้างคา่นิยมการท าวิจยัให้เป็นสว่นหนึง่ของ
งานที่ท า 

     6 30.00 

5. สร้างวฒันธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบ
ครอบครัว 

     1 5.00 

6. ปรับเปลี่ยนทศันคติการพฒันางานวิจยัเพ่ือการใช้
ประโยชน์มากกวา่สร้างผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

     2 10.00 

7. สร้างการรับรู้ให้นกัวิจยัค านงึถงึผลผลิตและ
ผลลพัธ์ของงานวิจยั 

     3 15.00 

 
  



  

 

333 

 
 

ความคดิเห็นตอ่อนาคตภาพการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 

 
แนวโน้มความเป็นไปได้ 

Statistical feedbacks 
จ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ี
ตอบในประเด็นนัน้ ๆ 

5 4 3 2 1 จ านวน ร้อยละ 
ด้านทุนอุดหนุนการวจิัย 
1. มีทนุอดุหนนุนกัวิจยัเพียงพอ ตอ่เน่ือง      5 25.00 
2. มีทนุอดุหนนุนกัวิจยัรุ่นใหมเ่พ่ือเปิดโอกาสให้
นกัวิจยัรุ่นใหม่สร้างงานวิจยัตลอดจนเผยแพร่
งานวิจยั 

     4 20.00 

3. สนบัสนนุให้นกัวิจยัรุ่นเก่า หรือนกัวิจยัท่ีมี
ประสบการณ์ย่ืนขอทนุอดุหนนุการท าวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้ 

     13 65.00 

4. สนบัสนนุทนุอดุหนนุวิจยัลกัษณะร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงาน (Matching Fund) ให้แก่
นกัวิจยัมากขึน้ 

     5 25.00 

 5.  มีผู้ประสานงานกลางในการจดัหาทนุและ
เผยแพร่ข่าวสารทนุวิจยัให้มากขึน้และมีความ
ตอ่เน่ือง 

     2 10.00 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อสภาพแวดล้อม 

การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  
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แบบสอบถาม 
ความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อมของการบริหารงานวิจยั 
ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 

 
โปรดแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้  
 

1. ด้านเป้าหมายการวิจัย 
1.1 รัฐบาลให้น า้หนกังานวิจยัพืน้ฐานเท่าเทียมกบังานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แนใ่จ 

1.2  เป้าหมายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับการปฏิรูประบบงานวิจัยและ
นวตักรรมของประเทศ 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
1.3  เปา้หมายการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-

2580) 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

1.4  เปา้หมายการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาสอดคล้องกบัแผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา 15 ปี (2551-
2565)  
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 1.5  สถาบนัอดุมศกึษาควรก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัภายใน 1 ปี 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 1.6 สถาบนัอดุมศกึษาควรก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัภายใน 1-5 ปี 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 1.7 สถาบนัอดุมศกึษาควรก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยั 5 ปีขึน้ไป 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

2. ด้านนโยบายการวิจัย 
 2.1 รัฐบาลสนบัสนนุการสร้างกลุม่วิจยั 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
2.2 รัฐบาลก าหนดนโยบายการวิจยัเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
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2.3 รัฐบาลมุง่เน้นนโยบายการตอ่ยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรม 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

2.4 สถาบนัอดุมศกึษาก าหนดนโยบายการวิจยัชดัเจน ตอ่เน่ือง 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

2.5 สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดนโยบายการวิจยัสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย 4.0 , บริบท
อาเซียน และบริบทโลก 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

2.6 สถาบนัอดุมศกึษามุ่งเน้นให้นกัวิจยัค าถึงถึงผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีได้จากงานวิจยัเป็นหลกั 
เพื่อการใช้ประโยชน์มากกวา่การสร้างผลงานทางวิชาการ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

3. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1 รัฐบาลสนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษาด าเนินงานการวิจยัผา่นฐานข้อมลูออนไลน์ทัง้ระบบ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

3.2 รัฐบาลมีการจดัตัง้หน่วยงานกลาง (Center Lab) เพื่อสนบัสนนุการพฒันางานวิจยัให้กบั
นกัวิจยัทกุศาสตร์ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

3.3 สถาบนัอดุมศกึษามีระบบคดัเลือกนกัวิจยัภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเพื่อให้ได้นกัวิจยัท่ีมี
คณุภาพมาท างานวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

3.4 สถาบนัอุดมศึกษาให้ความส าคญักบัโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสนบัสนุนงานวิจยัเท่าเทียมกนั
ทกุศาสตร์ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

3.5 หน่วยบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษามีความเป็นมาตรฐาน 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

3.6 สถาบันอุดมศึกษามีระบบนิเวศ (ecosystem)การบริหารงานวิจัยท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกในการท าวิจยัท่ีชดัเจนทัง้ระบบ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

3.7 สกอ. มีการบอกรับฐานข้อมลูท่ีหลากหลายครบทกุศาสตร์ ซึง่เป็นประโยชน์กบันกัวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
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3.8 ฐานข้อมลูออนไลน์ท่ี สกอ.บอกรับ ให้สทิธ์ิการเข้าถึงของนกัวิจยัได้อยา่งเหมาะสม 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

3.9 สถาบนัอดุมศึกษามีการพฒันาหน่วยงาน/บุคลากร เพื่อการสนบัสนุนการเขียนบทความ
วิจยัภาษาองักฤษให้กบันกัวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

4. ด้านการพัฒนานักวิจัย 
4.1 รัฐบาลมีทนุอดุหนนุวิจยัเพียงพอ ตอ่เน่ือง 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

4.2 รัฐบาลมีการสร้างระบบพฒันาพี่เลีย้งนกัวิจยัท่ีเข้มแข็ง 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

4.3 รัฐบาลสง่เสริมให้นกัวิจยัสร้างงานวิจยัร่วมกบัภาคเอกชนมากขึน้ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 4.4 สถาบนัอดุมศกึษาสนบัสนนุการสร้างกลุม่นกัวิจยัทกุระดบั (ใหม ่– กลาง – อาวโุส) 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
4.5 สถาบนัอุดมศึกษาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยัแต่ละรุ่น เพื่อถ่ายทอด

ประสบการณ์ด้านการวิิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

5. ด้านกระบวนการบริหารงานวิจัย 
5.1 รัฐบาลสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีบรูณาการตา่งศาสตร์ตา่งหน่วยงาน 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

5.2 รัฐบาลมีหน่วยประสานงาน/เจ้าหน้าท่ี ในการให้ความชดัเจนเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิหรือข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 5.3 สถาบนัอุดมศึกษามีความยืดหยุ่นและคล่องตวัในระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 5.4 สถาบนัอุดมศึกษาสนบัสนุนการสร้างกลุ่มคลสัเตอร์ (กลุ่มธุรกิจ/สถาบนั/อุตสาหกรรม) 
ทกุระดบั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
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 5.7 สถาบนัอดุมศกึษาให้นกัวิจยัเข้าถึงระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจยัด้วยตนเองได้อยา่ง

ง่าย 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
6. ด้านเครือข่ายงานวิจัย 

6.1 รัฐบาลสนบัสนนุให้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

6.2 รัฐบาลมีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัหน่วยงานให้ทนุทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 6.3 รัฐบาลสนบัสนนุให้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัภาคเอกชน/อตุสาหกรรม 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 6.4 รัฐบาลมีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัองค์กรระหวา่งประเทศ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 6.5 สถาบนัอดุมศกึษามีการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัผู้ใช้ประโยชน์งานวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

7. ด้านธรรมาภบิาล 
 7.1 รัฐบาลมีระบบตรวจสอบการบริหารงานวิจยัท่ีคลอ่งตวั และเป็นมาตรฐาน 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
 7.2 หน่วยงานให้ทนุภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาสร้างการมีสว่นร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุ 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
 7.3 สถาบนัอดุมศกึษามีการบริหารงานวิจยัโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
 7.4 สถาบนัอุดมศึกษามีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการฯ ในการพิจารณา

งานวิจยัได้อยา่งเหมาะสม โปร่งใส 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

8. ด้านวัฒนธรรมการวิจัย 
 8.1 สถาบนัอดุมศกึษาสง่เสริมการสร้างต้นแบบนกัวิจยัท่ีดี 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
8.2 สถาบนัอดุมศกึษามีการสร้างคา่นิยมมการท าวิจยัให้เป็นสว่นหนึง่ของงานท่ีท า 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
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8.3 สถาบนัอดุมศกึษาสง่เสริมให้มีการปัน้นกัวิจยัรุ่นใหม ่โดยเปิดโอกาสให้นิสิต/บคุลากรสาย
ปฏิบตัิการเป็นผู้ ร่วมวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

8.4 สถาบนัอุดมศึกษามีโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจยั เพื่อสร้างวฒันธรรมการวิจยั
ทางบวก 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

8.5 สถาบนัอดุมศกึษามีการสร้างวฒันธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบครอบครัว 
 ใช ่   ไม่ใช่  ไม่แน่ใจ 

9. ด้านทุนอุดหนุนวิจัย 
 9.1 รัฐบาลให้ทนุอดุหนนุการวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายของรัฐ 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
 9.2 รัฐบาลมีทนุอดุหนนุวิจยัอยา่งเพียงพอ 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
 9.3 รัฐบาลเพิ่มทนุอดุหนนุนกัวิจยัรุ่นใหมม่ากขึน้ 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
 9.4 รัฐบาลสนบัสนนุทนุร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน (Matching Fund) ให้แก่นกัวิจยัมากขึน้ 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
9.5 สถาบนัอดุมศกึษามีการก าหนดหน่วยงาน/ผู้ประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อหาโจทย์

และอดุหนนุทนุวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

10. การตดิตามประเมินผล 
 10.1 รัฐบาลมีการสร้างระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
 10.2 หน่วยงานให้ทนุอดุหนนุการวิจยัมีการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั (Empowerment 

Evaluation) 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 10.3 หน่วยงานให้ทุนอุดหนุนวิจัยมีการลดปริมาณ ขัน้ตอน และความซ า้ซ้อนของเอกสาร
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ  
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 10.4 สถาบนัอดุมศกึษามีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามประเมินผลงานวิจยั 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 10.5  สถาบนัอดุมศกึษามีการตดิตามประเมินผลงานวิจยัหลากหลายช่องทาง 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

11. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 11.1 รัฐบาลสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัให้กบัผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ เพื่อน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
 11.2 รัฐบาลมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อสนบัสนุนนกัวิจยัในการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ 

เพื่อเผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 11.3 สถาบนัอดุมศกึษามีการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยัหลากหลายรูปแบบ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 11.4 สถาบนัอดุมศกึษาสง่เสริมให้มีการตีพิมพ์วารสารระดบันานาชาติ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

 11.5  สถาบนัอุดมศึกษามีการสร้างศนูย์กลางในการรวบรวมผลงานตีพิมพ์เพื่อให้เกิดการต่อ
ยอดไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

12. ด้านการสนับสนุนงานวิจัย 
 12.1 หน่วยงานให้ทุนอุดหนุนวิจัยให้ความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ของนักวิจัยกับ
ภาคเอกชน 

 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
12.2 สถาบนัอุดมศึกษามีการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีเพื่อสนบัสนุนงานวิจยัให้กับนกัวิจยั

มากขึน้ 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

12.3 สถาบนัอดุมศกึษาเน้นสง่เสริมเอกลกัษณ์ความโดดเดน่ด้านการวิจยัขององค์กร มากกวา่
บุคคล เช่น เอกลักษณ์และความโดดเด่นการวิจัยด้านการเกษตร คือมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นต้น 
 ใช ่   ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิพร นิยมศรีสมศกัดิ ์
 ข้าราชการบ านาญ  
 (อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา) 

 2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนนัตวานิช 
  ข้าราชการบ านาญ  
  (อดีตหวัหน้าภาควิชาบริหารการศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา) 
 3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สงพงษ์ธรรม 
  คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี 
 4. อาจารย์ ดร.นิติบดี ศขุเจริญ 
  ผู้อ านวยการส านกัวิจยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 5. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ บญุเพ็ญ 
  อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
  



  

 

343 

รายนามผู้เช่ียวชาญ  

 
ระยะที่ 1  ศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์ วฒันา  
  หวัหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 2. อาจารย์ ดร.ชยัศกัดิ ์จนัศรีนิยม  
  อาจารย์ประจ าคณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สรีิ ชยัเสรี 
  รองอธิการบดฝ่ีายวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.นท.สมุิตร สวุรรณ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศกึษาและพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพล จนัทร์พานิช 

  อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  กิตติกลู  
  อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 7. ศาสตราจารย์ ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ 

  รองอธิการบดฝ่ีายวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 8. อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพนัธุ์ 
  ประธานสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิราชวราพนัธ์  
  รองอธิการบดฝ่ีายวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพฒัน์ บวัชาต ิ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาวิชาชีพวิศวกรรม และเครือข่าย คณะวิศวกรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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 12. อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก  
  อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง พุม่ทอง  
  อาจารย์ประจ า คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 14. อาจารย์ ดร.ศิตาพร  ยงัคง  
  อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัมหิดล 

 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ  
  ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อาษาสจุริต  
  รองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศกัดิ ์ธีระวิสษิฐ์  
  รองผู้อ านวยการด้านการบริหาร ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 
 18. ดร.จไุรรัตน์ พรหมใจ  
  ผู้จดัการงานวิจยั สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 
 19. คณุสมปรารถนา สขุทวี 
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการวิจยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
 20. คณุวิโรจน์ บวัคลี่  
  ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันาระบบไฟฟา้ การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟผ.) 

 
ระยะที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกลุ  
 ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์  ดร.พร้อมพิไล บวัสวุรรณ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธ์ วิจิตรพชัราภรณ์  
 อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมบรูณ์ แสงมณีเดช 
 อาจารย์ประจ า คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลกัษณ์ ฉ ่ากมล 

 อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์  
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง  
 ผู้อ านวยการส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชชีูพ พทุธประเสริฐ  
 อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยทุธ์ ยะบญุธง  
 อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

10. รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาติ โตรักษา  
 อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  
 อาจารย์ประจ า สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง พุม่ทอง  
  อาจารย์ประจ า คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สงัข์ทอง  
 คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สนิธวาลยั  
 อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชนูวล  
 อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดสุติ อธินวุฒัน์  
 อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

17. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลฌิาณ์ ตนัตสวสัดิ ์ 
 อาจารย์ประจ า ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
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ระยะที่ 3  ตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 (ประชุมวิพากษ์) 

 1. ศาสตราจารย์ไพฑรูย์ สนิลารัตน์  
  ข้าราชการบ านาญ อดีตผู้บริหารระดบัสงูในสถาบนัอดุมศกึษา  
 2. ศาสตราจารย์ประมวญ เทพชยัศรี  
  ข้าราชการบ านาญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนนัตนาวี  
  ข้าราชการบ านาญ อดีตหวัหน้าภาควิชาบริหารการศกึษา  
  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 
  อาจารย์ประจ า คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั ชรินทร์พานิชกลุ  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สรุกิจ นาฑีสวุรรณ  
  รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันาคณุภาพ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ์  
  อาจารย์ประจ า สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ภาคผนวก จ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย 

ในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
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ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
ตามบริบทประเทศไทย 4.0 
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ค าน า 
 จากสถานการณ์ประเทศไทยท่ีติดกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) ท าให้ประเทศไทยหยุดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางมาเป็นเวลานาน และเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของไทยมีข้อจ ากัด  ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการหยุดชะงกัของ
เศรษฐกิจไทยคือ ความสามารถในการแข่งขนัท่ียงัไม่เพียงพอ สิ่งท่ีต้องเร่ง
ด าเนินการให้ประเทศไทยก้าวพ้นกบัดกัรายได้ปานกลางได้อย่างสมบูรณ์ 
คือ การลงทนุท่ีมุ่งเน้นด้านนวตักรรม และการให้ความส าคญักบัการพฒันานวตักรรมซึ่งน ามาสู่แนวคิด
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวตักรรม” โดยมีฐานคิดหลกั คือ เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวตักรรม” 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ตาม
กลไกขบัเคลื่อน 3 ประการ คือ (1) Productive Growth Engine เปา้หมายส าคญัเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศ
ไทยสู่ประเทศท่ีมีรายได้สงู (High Income Country) ท่ีขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ
ความคดิสร้างสรรค์ (2)  Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งคั่งท่ีเกิดขึน้ (3)  Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยใน
อนาคต จะต้องค านงึถึงการพฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 จากแนวคิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  งานวิจัยและพัฒนาจึงมีความส าคัญในการผลักดันให้เกิด
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ  โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาเป็นหน่วยงานหลกัในการวิจยัและพฒันา การ
บริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวตักรรมภายใต้ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศ
ไทย 4.0 ท่ีพฒันาขึน้ การวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษา และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็นตวัก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม และแก้ไข
จดุอ่อน เสริมจดุแข็งให้เอือ้ตอ่การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้บรรลเุปา้หมาย สูก่ารขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวตักรรมได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

        นิศา อบุลทิพย์ 
       กรกฎาคม 2562 
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สารบญั 
  ค าน า ก 

  สารบญั ข 

  วตัถปุระสงค์ ค 

  สถานการณ์แน้วโน้มการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 1 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 

  วิสยัทศัน์ 7 

  พนัธกิจ 7 

  เปา้ประสงค์หลกั 7 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ 8 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจยั 9 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐาน 10 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการงานวิจยั 14 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายการวิจยั 16 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจยัและธรรมาภิบาล 17 

  ผงัแสดงยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัฯ 18
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วตัถปุระสงค์ 
 

 ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยเป็น
หัวใจส าคญัของการพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย และเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานทัง้ระบบ และยัง
สามารถก าหนดรูปแบบของการปฏิบตัิท่ีมีสว่น
ช่วยในสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่ขับการเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์   
 ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการขยาย 

องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศึกษา ส าหรับสถาบนัอดุมศึกษา
ทุกพืน้ท่ีในประเทศไทย และเป็นแนวทางให้
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยน าไปปรับใช้
ในการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้
เ กิดนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี  และ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากการวิจยัและ
พัฒนา   ซึ่ ง จ ะ เ ป็นกล ไกส าคัญในกา ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-
Based Economy) ตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สถานการณ์แนวโน้มการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
สภาพแวดล้อมการบริหารงานวิจัยใน

สถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
มีแนวโน้มท่ีจะต้องปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิจยัให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่ง
การปรับปรุงนีจ้ะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยจากการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม 
 สถาบนัอดุมศกึษาจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
บริบทต่างๆ อย่างลึกซึง้ ทัง้โอกาสและภาวะ
คุกคามในการบริหารจัดการให้ทันเหตุการณ์
เพื่อท่ีจะก าหนดกลยุทธ์ทัง้เชิงรุกในการใช้
ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึน้ และเชิงรับในการ
บริหารจดัการภายใต้พืน้ฐานของความเข้าใจถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารงานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0vvภายใต้อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
 ปั จ จุ บั น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ใ น
สถาบนัอดุมศึกษามีความพยายามท่ีจะพฒันา
คณาจารย์ให้มีความรู้และทักษะการวิจัยเพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากร
ท างานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอกระดับชาติและสากล 
จัดสรรงบประมาณส าหรับการวิจัยสร้างสรรค์ 
อาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา แตก่ารบริหาร 

งานวิจยัท่ีเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ไม่สามารถเกิด
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษายงัพบข้อจ ากดัใน
เร่ืองของนโยบายและเป้าหมายการวิจัยท่ีขาด
ผลิตภาพเชิงพานิชย์เพื่อการแข่งขันได้ ขาด
นักวิจัยทัง้ปริมาณและคุณภาพทุกระดับ ขาด
หน่วยงานกลางหรือผู้ ประสานงานกลางช่วย
แสวงหาโจทย์วิจัยท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงและ
ช่วยเหลือดแูลสิทธิประโยชน์ระหว่างนกัวิจยักบั
ภาคเอกชน ขาดระบบนิ เวศการสนับสนุน
งานวิจยัท่ีเอือ้อ านวยกบันกัวิจยั การผลกัดนัให้
นกัวิจยัรุ่นเก่าท่ีมีประสบการณ์ยื่นขอทนุอดุหนนุ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยังไม่ เพียงพอ 
นั ก วิ จั ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ค ณ า จ า ร ย์ ใ น
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีภาระงานสอนมากเกินไป 
ติดตามผลการวิจัยและการเผยแพร่หลังหมด
ระยะเวลาให้ทุน ซึ่งท าให้นกัวิจยัไม่สามารถส่ง
งานทนัเวลา การขยายการสร้างเครือข่ายยงัไม่
เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และน าไปใช้
ประโยชน์ในสังคมหรือมีการจัดกิจกรรมพบ
เครือข่ายในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม เช่น ช่วงเปิด
ภาคเรียนขาดการสร้างรูปแบบการฝึกอบรม
แบบกัลยาณมิตร ขาดความเหมาะสมในการ
ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
คณะกรรมการ ให้ความส าคัญกับงานวิจัยแต่
ละศาสตร์ไม่เท่าเทียมกนั 

ความชดัเจตอ่เน่ือง สง่ผลกระทบตอ่การผลิต 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดม 

ศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องเข้าใจในบริบท

สถาบนัอดุมศกึษา และประเทศทัง้ภายในและ

ภายนอกท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็ว   

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหาร

งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบท

ประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT 

Analysis) สรุปได้ดงันี ้

สภาพแวดล้อมภายใน (จดุแข็ง) 
 

 สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง
ตามองค์ประกอบการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอุดม ศึกษา พบว่ามีสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นจดุแข็ง (Strength) ดงันี ้ 
 1.  ด้านเป้าหมายการวิจัย : การ
บ ริหารงานวิ จัย ในสถาบันอุดมศึกษามี
สอดคล้องกับการปฏิรูประบบงานวิจัยและ
นวัต ก ร รมขอ งป ระ เ ทศ  สอดค ล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
15 ปี (2551-2565) โดยก าหนดการบรรลุ
เปา้หมายการวิจยัภายใน 1-5 ปี  
 2.  ด้านนโยบายการวิจยั: การบริหาร
งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีการก าหนด
นโยบายท่ีชดัเจน ตอ่เน่ือง สอดคล้องกบับริบท
ประเทศไทย 4.0, บริบทอาเซียน และบริบท
โลก มุ่งเน้นให้นักวิจัยค าถึงถึงผลผลิตและ
ผลลพัธ์ท่ี 

ได้จากงานวิจยัเป็นหลกั เพื่อการใช้ประโยชน์
มากกวา่การสร้างผลงานทางวิชาการ 
 3.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการวิจัย: 
การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามี
หน่วยบริหารงานวิจยัมีความเป็นมาตรฐาน มี
ระบบนิเวศ (ecosystem)การบริหารงานวิจยัท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย ท่ี
ชัดเจนทัง้ระบบ มีการพัฒนาหน่วยงาน/
บคุลากร เพื่อการสนบัสนนุการเขียนบทความ
วิจยัภาษาองักฤษให้กบันกัวิจยั 
 4.  ด้านการพัฒนานักวิจัย : การ
บริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีการ
สร้างกลุ่มนักวิจัยทุกระดับ (ใหม่ –กลาง–
อาวโุส) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิจัยแต่ละรุ่น เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
ด้านการวิจยั  
  

ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0                                                                                  2                        



  

 

354 

 
 5. ด้านกระบวนการบริหารงานวิจยั: 
การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษามีการ
สร้างกลุ่มคลสัเตอร์    (กลุ่มธุรกิจ /  สถาบนั/
อุตสาหกรรม)  และนักวิจัยสามารถเข้าถึง
ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยด้วย
ตนเองได้อยา่งง่าย  
 6. ด้านเครือข่ายงานวิจยั: การบริหาร
งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีการสร้าง
เครือข่ายงานวิจยักบัผู้ใช้ประโยชน์งานวิจยั 
 7. ด้านธรรมาภิบาล : การบริหาร
งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีการบริหาร
งานวิจัยโปร่งใสตรวจสอบได้ มีกระบวนการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการฯ ในการ
พิจารณางานวิจยัได้อยา่งเหมาะสมโปร่งใส 
 8. ด้านวัฒนธรรมการวิจัย :  การ
บริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีการ
ส่งเสริมการสร้างต้นแบบนักวิจัยท่ีดี  สร้าง
ค่านิยมมการท าวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน 
ส่งเสริมให้มีการปัน้นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเปิด
โอกาสให้นิสิต/บุคลากรสายปฏิบตัิการเป็นผู้
ร่วมวิจัย ตลอดจนส่งเสริมจรรยาบรรณการ
วิจยัเพื่อสร้างวฒันธรรมการวิจยัทางบวก 

 9.  ด้านทุนอุดหนุนงานวิจัย :  การ
บริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีการ
ก าหนดหน่วยงาน/ผู้ ประสานกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อหาโจทย์และอดุหนนุทนุวิจยั 
 10. ด้านการตดิตามประเมินผล: การ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษามีการใช้
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตาม
ประเมินผลงานวิจัย และติดตามประเมินผล
งานวิจยัหลากหลายช่องทาง 
 11. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย : 
การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษามีการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
วารสารระดับนานาชาติ และมีการสร้าง
ศนูย์กลางในการรวบรวมผลงานตีพิมพ์เพื่อให้
เกิดการตอ่ยอดไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 
 12. ด้านการสนบัสนุนงานวิจยั: การ
บริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้า ท่ี เพื่ อสนับสนุน
งานวิจัยให้กับนักวิจัยมากขึน้  และส่งเสริม
เอกลักษณ์ความโดดเด่นด้านการวิจัยของ
องค์กรมากกวา่บคุคล 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จดุออ่น) 
 
 สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน
ตามองค์ประกอบการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอุดม ศึกษา พบว่ามีสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นจดุอ่อน (Weakness) ดงันี ้ 
 1.  ด้านเป้าหมายการวิจัย : การ
บริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีการ
ก าหนดการบรรลุเป้าหมายการวิจัยภายใน 1 
ปี และ 5 ปีขึน้ไป 
 2.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั: 
การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาขาด
ระบบคัดเลือกนักวิจัยภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
ชดัเจนเพื่อให้ได้นกัวิจยัท่ีมีคณุภาพมาท างาน 

วิจัย และขาดการความส าคัญกับโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีสนับสนุนงานวิจัยเท่าเทียมกันทุก
ศาสตร์ 
 3.  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
งานวิจัย: การบริหารงานวิจัยในสถาบนัอุดม 
ศึกษาขาดความยืดหยุ่นและคล่องตัวใน
ร ะ เ บี ย บ / ข้ อบั ง คับ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ ก า ร
ด าเนินงานวิจยั 
 4.  ด้านวัฒนธรรมการวิจัย :  การ
บริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาขาดการ
สร้างวัฒนธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบ
ครอบครัว/กลัยาณมิตร 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส) 
 
 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส
ตามองค์ประกอบการบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุม ศกึษา พบว่ามีสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นโอกาส (Opportunities) ดงันี ้ 
 1.  ด้านนโยบายการวิจยั:  รัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัย  และ
ก าหนดนโยบายท่ีมีเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
ประเทศโดยการมุง่เน้นให้ตอ่ยอดหรือขยายผล  

ของงานวิจยัสูน่วตักรรม 
 2.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน: รัฐบาล
สนับสนุนให้ด าเนินงานวิจัยผ่านฐานข้อมูล
ออนไลน์ทั ง้ระบบและให้สิท ธ์ิการเ ข้าถึง
ฐานข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม  
 3.  ด้านการพฒันานกัวิจยั:  รัฐบาล
ส่งเสริมให้สร้างงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
มากขึน้ 
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4.  ด้านกระบวนการบริหารจัดงานงานวิจัย : 
รัฐบาลสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีบรูณาการตา่ง
ศาสตร์ตา่งหน่วยงาน 
5.  ด้านเครือข่ายงานวิจยั: รัฐบาลมีการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา 
เครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานให้ทุนทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ  เค รือข่าย
งานวิจัยกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม และ
เครือข่ายงานวิจยักบัองค์กรระหวา่งประเทศ 
 6. ด้านธรรมาภิบาล : รัฐบาลหรือ
หน่วยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาท่ีให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยมีการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาจดัสรรทนุ 
 7.  ด้านทุนอดุหนุนการวิจยั: รัฐบาล
หรือหน่วยงานภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาท่ีให้
ทนุอดุหนนุให้ทนุอดุหนนุการวิจยัท่ีสอดคล้อง 

กับนโยบายของ รัฐ  มีการใ ห้ทุนอุดหนุน
งานวิจยักบันกัวิจยัรุ่นใหม่มากขึน้ ตลอดจนมี
ก า ร ใ ห้ ทุ น ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น 
(Matching Fund) ให้แก่นกัวิจยัมากขึน้ 
 8.  ด้านการติดตามประเมินผล : 
รัฐบาลมีระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย มีการติดตามประเมินผลแบบเสริม
พลัง (Empowerment Evaluation)  และลด
ปริมาณ ขัน้ตอนและความซ า้ซ้อนของเอกสาร 
 10. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย : 
รั ฐบาล มีการ เผยแพร่ผลงานวิจัยใ ห้กับ
ผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 11. ด้านการสนับสนุนงานวิจัย: รัฐ
บามีการช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ของ
นกัวิจยักบัภาคเอกชน 
 

  

สภาพแวดล้อมภายนอก (ภาวะคกุคาม) 
 
 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส
ตามองค์ประกอบการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอุดม ศึกษา พบว่ามีสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นภาวะคกุคาม (Threats) ดงันี ้
 1. ด้านเปา้หมายการวิจยั:  รัฐบาลให้
น า้หนักงานวิจัยพื น้ฐานไม่ เท่ า เ ทียมกับ
งานวิจยั 

ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
2.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน:  รัฐบาลไม่มีการ
จัดตัง้หน่วยงานกลาง (Center Lab) ท่ีเป็น
มาตรฐานในการสนบัสนนุงานวิจยัครอบคลมุ
ทุกศาสตร์ และขาดฐานข้อมูลท่ีทันสมัย 
หลากหลายครอบคลมุทกุศาสตร์เช่นกนั 
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‘ 3. ด้านการพฒันานกัวิจยั:  รัฐบาล
มีทุนอดุหนุนวิจยัไม่เพียงพอ ต่อเน่ือง และไม่
มีระบบพ่ีเลีย้งนกัวิจยัท่ีเข้มแข็ง 
 4. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ

งานวิจัย:  รัฐบาลไม่มีหน่วยประสานงานให้
ความชัดเจนเ ก่ียวกับแนวปฏิบัติห รือข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานวิจยั 
 5. ด้านธรรมาภิบาล: รัฐบาลไมมี่ 

ระบบตรวจสอบการบริหารงานวิจยัท่ีคล่องตวั 
และเป็นมาตรฐาน  
 6. ด้านทนุอดุหนนุงานวิจยั: รัฐบาลมี
ทนุอดุหนนุวิจยัไมเ่พียงพอ 
 7. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย : 
รัฐบาลไม่มีหน่วยงานเฉพาะสนับสนุนการ
เขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่
ในวารสารระดบันานาชาติ 
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ยทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
ตามบริบทประเทศไทย 4.0  

 
 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
“บริหารงานวจิยัในสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการขบัเคลื่อนงานวิจยัสูน่วตักรรมภายใน 20 ปี  

สูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศได้อยา่งเต็มศกัยภาพ” 
 

พนัธกิจ (Mission) 
 (1) มุง่เน้นการขบัเคลื่อนงานวิจยัสูน่วตักรรม               
 (2) พฒันา สร้างนกัวิจยัและโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นพลงัการขบัเคลื่อนงานวิจยัสู่
นวตักรรม    
 (3) สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบนิเวศการบริหารจดัการ                    
 (4) ขยายนวตัการเครือข่ายทกุระดบัทกุภาคสว่นทัง้ภายในและนานาประเทศ           
 (5) พฒันา สร้างวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวกทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

 

เปา้ประสงค์หลกั (Goal) 
 (1) สามารถขบัเคล่ือนงานวจิยัสูน่วตักรรมเชิงแขง่ขนัสมัฤทธ์ิผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม  
 (2) สามารถเพิ่มนกัวิจยัคณุภาพทัง้ปริมาณและคณุภาพอยา่งมีนยัส าคญั  
 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสง่เสริมระบบวิเวศการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผล   
 (4) สามารถเพิ่มการเช่ือมโยงเครือข่ายการวิจยักบัทกุภาคสว่นภายในและนานาประเทศ   
 (5) สามารถสร้างงานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลสูน่วตักรรมเชิงแข่งขนัได้อยา่ง

เห็นผลประจกัษ์ 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจยั 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการงานวิจยั 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือขา่ยการวิจยั 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจยัและด ารงธรรมาภิบาล 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจยั 
 การก าหนดนโยบายการวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษามีความส าคญัในการขบัเคลื่อน
งานวิจยัสูน่วตักรรมเพ่ือการพฒันาประเทศและจ าเป็นต้องก าหนดเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกนั ตอบสนองประเทศชาต ิชดัเจน เหมาะสม และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ
ท่ีเป็นตวัชีน้ าสูก่ารพฒันาประเทศ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 นโยบายการวิจยั ประกอบไปด้วย 3 กลยทุธ์ 
ดงันี ้
 กลยทุธ์ท่ี 1 ก าหนดนโยบายการวิจยัให้มีความชดัเจนเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
สถาบนัอดุมศกึษาและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

 กลยทุธ์ท่ี 2 ก าหนดการบรรลเุปา้หมายการวิจยัเป็น 3 ระยะตามความเหมาะสม ได้แก่ ระยะ  1 ปี 
ส าหรับการบรรลเุปา้หมายงานวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่, ระยะ 1-5 ปี ส าหรับการบรรลเุปา้หมาย
งานวิจยัตอ่ยอด และ 5 ปีขึน้ไปส าหรับงานวิจยัเชิงนวตักรรมเชิงพานิชย์  

 กลยทุธ์ท่ี 3 สนบัสนนุงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ มุง่เน้นการเพิ่มมลูคา่ (Value Added) ไปสูก่าร
สร้างมลูคา่(High Value) หรือการสร้างผลติภาพ (Productivity)  
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เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 

1.  สามารถบริหารงานวิจยัได้อยา่งมีเสถียรภาพ และด าเนินงานได้ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
เปา้ประสงค์ของยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 
2.  สามารถก าหนดเปา้หมายได้อยา่งสอดคล้องกบังานวิจยั 
3.  สามารถขบัเคลื่อนผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจ
และสงัคมสูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั 
การพฒันานกัวิจยัและโครงสร้างพืน้ฐานมีความจ าเป็นตอ่การรองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 
4.0 มีเปา้หมายเพ่ือเป็นการเพิ่มบคุลากรวจิยัในทกุภาคสว่น ทัง้รุ่นใหม ่รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ 
โดยเฉพาะสถาบนัอดุมศกึษาซึง่เป็นแหลง่ผลติบคุลากรวิจยัท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศภายใต้
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นตวัสนบัสนนุยกระดบัคณุภาพผลงานวิจยัและนวตักรรมให้ได้ในระดบั
สากล  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพืน้ฐานการวิจยั ประกอบไปด้วย 7 กลยทุธ์ ได้แก่ 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันา สร้างนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้โดยสนบัสนนุเป็นทุนการวิจยัท่ี
สอดคล้องกบันโยบาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจยัจากนกัวิจยัรุ่นพี่ ครอบคลมุถึงการ
ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั เพื่อสร้างแรงจงูใจในการพฒันาตนเองสง่ผลให้เกิดนกัวิจยัรุ่น
ใหมเ่พิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคณุภาพรองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 และสอดรับกบัการ
ปฏิรูประบบการวิจยัของประเทศ ตลอดจนสง่เสริมให้มีการเรียนการสอนองค์ความรู้ด้านการวิจยั
ในนิสติในสาขาตา่ง ๆ   
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาระบบพี่เลีย้งงานวิจยั (Research Mentoring System) ให้เกิดผลประจกัษ์
อยา่งมีสว่นร่วมจากกลุม่นกัวิจยัทกุระดบัแตล่ะรุ่นผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลายและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยในการจดัการความรู้งานวจิยัเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพนกัวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาให้มากขึน้รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0  
กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษให้นกัวิจยั เพ่ือสง่เสริมการตีพิมพ์
บทความวิจยัในระดบันานาชาต ิและเผยแพร่ผลงานวิจยัสูก่ารตอ่ยอดการใช้ประโยชน์  
กลยทุธ์ท่ี 4  สร้างแรงจงูใจและเสริมพลงัให้นกัวิจยัเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
หรือขยายผลสูน่วตักรรมเชิงแข่งขนัในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ   
กลยทุธ์ท่ี 5  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสนบัสนนุการใช้โครงสร้างพืน้ฐานแบบบรูณาการให้
สามารถใช้ร่วมกนัได้กบัทกุศาสตร์เพื่อการตอ่ยอดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมบนพืน้ฐาน
ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศกึษาสูก่ารแข่งขนักบันานาประเทศได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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กลยทุธ์ท่ี 6 พฒันาหน่วยงานกลาง (Central Lab) มาตรฐานสากล เพื่อการสร้างงานวิจยั 10 กลุม่
อตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูคา่ไปสูก่ารสร้างมลูคา่ หรือการสร้างผลติภาพ สอดคล้อง
กบัเอกลกัษณ์ และความโดดเดน่ของสถาบนัอดุมศกึษา  
กลยทุธ์ท่ี 7 พฒันาศนูย์ข้อมลูงานวิจยัให้มีหน้าท่ีในการรวบรวม-ตรวจสอบผลงานวิจยัท่ีสามารถ
ขยายผลสูน่วตักรรมและเผยแพร่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
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     เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 

1.  สามารถเพิ่มปริมาณและคณุภาพของนกัวิจยั  
2.  สามารถพฒันาระบบพี่เลีย้งงานวิจยัได้อยา่งเกิดผลประจกัษ์อยา่งมีสว่นร่วมจากกลุม่
นกัวิจยัทกุระดบั 
3.   สามารถสง่เสริมการตีพิมพ์บทความวจิยัในระดบันานาชาต ิและเผยแพร่ผลงานวิจยัสูก่าร
ตอ่ยอดการใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  สามารถสร้างแรงจงูใจและเสริมพลงัให้นกัวิจยัเผยแพร่น าผลงานวจิยัท่ีสามารถน าไปไปใช้
ประโยชน์หรือขยายผลสูน่วตักรรมเชิงแข่งขนัในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 
5.  สามารถใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัได้กบัทกุศาสตร์แบบบรูณาการเพื่อการตอ่ยอดการ
พฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 
6.  สามารถสนบัสนนุการสร้างงานวิจยั 10 กลุม่อตุสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่มมลูคา่ไปสู่
การสร้างมลูคา่ หรือการสร้างผลิตภาพ  
7. สามารถรวบรวม-ตรวจสอบผลงานวิจยัท่ีสามารถขยายผลสูน่วตักรรมและเผยแพร่เครือข่าย
ท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิม่มลูคา่ไปสู่
การสร้างมลูคา่ หรือการสร้างผลิตภาพ  
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการงานวิจยั
  
การสนบัสนนุการวิจยัและการบริหารจดัการ เป็นอีกหนึง่ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยั
ในสถาบนัอดุมศกึษา และปัจจบุนัพบข้อจ ากดัในหลายด้านท่ีสง่ผลกระทบตอ่การขบัเคลื่อน
งานวิจยัสูน่วตักรรมเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ภาคเศรษฐกิจและสงัคม ประกอบด้วย 6 กล
ยทุธ์ ได้แก่  
กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบการให้ทนุอดุหนนุงานวิจยัให้สอดคล้องกบันโยบายและเปา้หมายการ
วิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาโดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินการ  
กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุให้ทนุวิจยัร่วมกนั (Matching Fund) ระหวา่งหน่วยงานท่ีมีผลผลิตเชิง
นวตักรรมหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาสว่นงานในหน่วยบริหารงานวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาให้มีบทบาทหน้าท่ีใน
การสนบัสนนุความชดัเจนเก่ียวกบัระบบกลไกในการเผยแพร่บทความวิจยัตพีิมพ์ในวารสาร
ระดบันานาชาติ และน าพานวตักรรมงานวจิยัสูก่ารใช้ประโยชน์ 
กลยทุธ์ท่ี 4  สนบัสนนุการเข้าถึงและพฒันาฐานข้อมลูออนไลน์ผา่นระบบศนูย์กลางข้อมลูผลงาน
ตีพิมพ์ของสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อสง่เสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนสู่
ประเทศไทย 4.0 กลยทุธ์ท่ี 5  บริหารจดัการงานวิจยัผา่นระบบออนไลน์ทัง้ระบบ (Eco 
System) เพื่อเพิ่มศกัยภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิจยั โดยนกัวิจยัสามารถเข้าถึง
ระบบฐานข้อมลูดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม กลยทุธ์ท่ี 6 จดัท าระเบยีบ/ข้อบงัคบัแบบ
เอกเทศให้มีความยืดหยุน่คลอ่งตวัเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานวิจยัให้สามารถรองรับการตอ่ยอด
หรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรม  
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     เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 

1.  สามารถด าเนินการตามระบบการให้ทนุอดุหนนุงานวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายและ
เปา้หมายการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาโดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินการ 
2. สามารถสนบัสนนุให้ทนุวจิยัร่วมกนั(Matching Fund) ระหว่างหน่วยงานท่ีมีผลผลติเชิง
นวตักรรมหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เชิงประจกัษ์ 
3.  สามารถสนบัสนนุการเผยแพร่บทความวิจยัตพีิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติและน าพา
นวตักรรมงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถสง่เสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมรองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
5.  สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิจยัผา่นระบบออนไลน์ทัง้ระบบ (Ecosystem)  
เพื่อสนบัสนนุการผลิตผลงานวิจยัได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
6. สามารถบริหารงานวิจยัให้เกิดผลผลติเชิงนวตักรรมเชิงแข่งขนัภายใต้ระเบียบ/ข้อบงัคบัท่ี
มีความยืดหยุน่คลอ่งตวัตามระดบัความเหมาะสม 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือขา่ยการวิจยั 
 การสร้างเครือข่ายงานวิจยัมีความส าคญัในการขบัเคลื่อนงานวิจยัสูน่วตักรรมเชิงแข่งขนั 
เน่ืองจากสามารถสร้างประโยชน์ท่ีมีคณุคา่ด้วยการผสมผสานความรู้ ความสามารถ และ
เทคโนโลยีตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัสูก่ารขบัเคลือ่นงานวิจยัสูน่วตักรรมเชิงแข่งขนัให้สมัฤทธ์ิผลได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เครือข่ายการวิจยั ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยทุธ์ท่ี 1 สนบัสนนุการสร้างกลุม่คลสัเตอร์ และกลุม่นกัวิจยัทกุระดบั และให้เป็นต้นแบบนกัวิจยั
ในการสร้างนวตักรรมเชิงแข่งขนัโดยมีสว่นงานบริหารงานวิจยัท่ีมีบทบาทโดยตรงในการขยาย
การสร้างเครือข่ายงานวิจยัเป็นตวักลางสนบัสนนุการขบัเคลื่อนสร้างกลุม่คลสัเตอร์/กลุม่นกัวิจยั  
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาสว่นงานบริหารงานวิจยัท่ีมีบทบาทโดยตรงในการขยายการสร้างเครือข่าย
งานวิจยักบัองค์กรทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
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เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 

1.  สามารถสร้างกลุม่คลสัเตอร์ และกลุม่นกัวิจยัทกุระดบัให้เป็นต้นแบบนกัวิจยัในการสร้าง
นวตักรรมเชิงแข่งขนั 
2. สามารถขยายการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัองค์กรทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้การด าเนินงานจากสว่นงานบริหารงานวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจยัและด ารงธรรมาภิบาล 

 วัฒนธรรมการวิจัยเป็นรูปแบบของการวิจัย วิถีของการวิจัย เป็นพฤติกรรมและสิ่งท่ี
บคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษาผลติสร้างขึน้ การสร้างวฒันธรรมการวิจยัและธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้
ในสถาบนัอดุมศึกษาต้องอาศยัรากฐานของวฒันธรรมในสถาบนัอดุมศึกษานัน้ๆ ภายใต้อิทธิพล
จากแรงผลกัดนั เครือข่ายภายใน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเปา้หมายท่ีชดัเจน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการวิจัยทางบวกท่ีสอดล้องกับนโยบายการวิจัยจะส่งผลให้เกิด
เอกลกัษณ์ด้านการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลกัประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 วฒันธรรมการวิจัยและด ารงธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยทุธ์ท่ี 1 สง่เสริมการฝึกอบรมแบบครอบครัวในลกัษณะระบบพ่ีเลีย้งงานวิจยั เพ่ือสนบัสนนุให้
เกิดวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวก และเพิ่มปริมาณและคณุภาพนกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาให้มาก
ขึน้รองรับการขบัเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0  
กลยทุธ์ท่ี 2  สง่เสริมจรรยาบรรณนกัวิจยั ด ารงไว้ซึง่ธรรมภิบาลในการบริหารงานวิจยัท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพื่อสง่เสริมให้เกิดบรรยากาศและวฒันธรรมการวิจยัทางบวกท่ีสอดคล้องกบั
นโยบายการวจิยั สง่ผลให้เกิดเอกลกัษณ์ด้านการวิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
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เปา้ประสงค์ของกลยทุธ์ 

1.  สามารถสร้างเสริมทนุปัญญาการวิจยัและมีจ านวนนกัวิจยัเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคณุภาพใน
สถาบนัอดุมศกึษา สง่ผลให้เกิดวฒันธรรมการวิจยัเชิงบวกในสถาบนัอดุมศกึษา 
2.  สามารถสง่เสริมจรรยาบรรณนกัวิจยัและด ารงไว้ซึง่ธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิจยัท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้สง่ผลให้เกิดผลผลติงานวิจยัท่ีมีคณุภาพเพื่อการตอ่ยอดการพฒันาเชิง
เศรษฐกิจและสงัคม 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวนิศา อบุลทิพย์ 
วัน เดอืน ปี เกิด 2 กมุภาพนัธ์ 2515 
สถานที่เกิด จงัหวดัชลบรีุ 
วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)  

จาก  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  
การศกึษามหาบณัฑิต  (การบริหารการศกึษา)   
จาก  มหาวิทยาลยับรูพา  
การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (การบริหารอดุมศกึษา)   
จาก  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 95/491 ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
ผลงานตพีมิพ์ อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศ

ไทย 4.0   
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