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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยุคโลกาภิวัตน กระแสความเปนนานาชาติมีบทบาทอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ตลอดจนการศึกษาไทยในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ไดกําหนด นโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่มีการเปดเสรีทางการคา (GATS) สงผลกระทบใหมีการแขงขันกันในตลาด
การศึกษาอยางรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากสถาบันการศึกษาขนาดใหญของตางชาติสามารถเขามามีบทบาทในประเทศไดอยาง
คลองตัว จากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับวาเปนวิกฤตของสถาบันอุดมศึกษาในกลุม
ประเทศขนาดเล็ก โดยเฉพาะประเทศกํา ลั ง พัฒ นา สถาบัน อุดมศึก ษาจึง ควรตระหนัก พรอ ม
ทบทวนบทบาท นโยบายในการสรางความเขมแข็งของสถาบัน ทั้งทางดานวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา และการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การวิจยั และพัฒนาเปนองคประกอบสําคัญ ที่แสดงถึงความเปนสากลของสถาบันอุดม
ศึกษา การสรางความรวมมือดานวิจยั ระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ทําใหมหาวิทยาลัย
ไดประโยชนมากจากการสรางเครือขาย/ภาคีการวิจยั ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถใชองคความรู
และกระบวนการวิจัยเปนกลไกในการพัฒนาองคกร คณาจารย การเรียนการสอน และนิสิต/
นักศึกษา ไดในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกันผลงานวิจัยยังเปนตัวชีว้ ัดที่สําคัญตัวหนึง่ ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ดังเชน การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทัว่ โลก ของนิตยสาร
เอเชียวีค (Asiaweek) ไดจําแนกองคประกอบหลัก และนํ้าหนักความสําคัญของตัวชี้วัดที่ใช
เปนเกณฑในการพิจารณา 10 ดาน โดยมีผลงานวิจยั ของสถาบัน เปนหนึ่งในเกณฑการพิจารณา
คุณภาพของสถาบันซึ่งใหนา้ํ หนักการพิจารณารอยละ 20 ของตัวชี้วัดทัง้ หมด (สุวมิ ล วองวาณิช
และนงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา การวิจัยและพัฒนา เปนตัวชี้วัดที่สามารถบอกไดถึงศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศและความเขมแข็งทางวิชาการของประเทศ โดยคาใชจายในการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ จํานวนบุคลากรวิจัย หรือจํานวนนักวิจัยสามารถบอกไดถึงความสามารถใน
การพัฒนาดานเทคโนโลยี องคความรูหรือวิชาการ การสรางนวัตกรรมใหมของประเทศนั้นๆ ได
เปนอยางดี และการวิจัยและพัฒนาก็เปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศที่สามารถเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งตองใชความรูนําประเทศ
และสถาบันอุดมศึกษาก็เปนหนึ่งองคกรหลักในระบบการวิจัยของประเทศ ที่มีหนาที่ในการผลิต
งานวิจัยเชิงวิชาการ เพื่อสรางองคความรูพื้นฐานใหกับภาครัฐและเอกชนนําไปพัฒนาตอยอด
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ในการวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเพิ่มมูลคา สงผลตอการเติบโตในภาค
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศจึงมีความ
จํ า เป น ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น งานและประสานงานร ว มกั น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
จากผลการสํารวจความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ทั่วโลกของ IMD
(2005) พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันของประเทศอยูในอันดับที่ 27 (จาก 60 อันดับ)
ขณะที่ประเทศฮองกง และสิงคโปรอยูในอันดับ 2 และ 3 (ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูในอันดับ 1)
และประเทศไทยมีสัดสวนคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตออัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ต่ํากวามาตรฐานโลกคือ รอยละ 0.26 (มาตรฐานโลก รอยละ 0.33) และ
โดยมีการลงทุนจากภาค
มีอัตราการนําทรัพยสนิ ทางปญญามาใชประโยชนในอัตราที่ต่ํามาก
เอกชน รอยละ 38 และภาครัฐ รอยละ 62 จากผลการสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประเทศไทย
ใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนานอยมากเมื่อเทียบกับตางประเทศ
ซึ่งจากการศึกษาสภาพ
ปญหาทางดานการวิจัยพัฒนาของประเทศไทยพบวา การบริหารจัดการและการดําเนินงานยังขาด
การประสานกลมกลืนระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งสงผลใหขาด
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ภาครัฐยังใหความสําคัญตองานทางดาน
วิจัยและพัฒนานอยเกินไป (ปรัชญา เวสารัชช, 2546) และดานการดําเนินงานการวิจยั ของ
ภาคเอกชนในประเทศไทยนัน้ กลุมบริษทั ขนาดใหญมกี ารดําเนินงานทางดานการวิจัยและพัฒนา
เปนของตนเองและมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึน้ แตในกลุมบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวน
มากยังไมมกี ารวิจัยและพัฒนาที่เขมแข็งเพียงพอเนื่องจาก มีขอจํากัดเรื่องของเงินทุน และขาด
แคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางดานเทคนิคและการวิจยั (ทนุสทิ ธิ์ สกุณวัฒน, 2547)
สําหรับสถาบันอุดมศึกษานัน้ วิจารณ พานิช (2546) กลาววา การทํางานดานการวิจัยและพัฒนา
สวนใหญทาํ โดยอาจารย แตเนื่องจากอาจารยมีภาระงานสอนมาสงผลใหอาจารยไมมีเวลาผลิต
งานวิจยั เชิงวิชาการซึง่ เปนสิ่งสําคัญและเปนจุดเริ่มตนของการตอยอดจากการวิจยั นําไปสูการวิจยั
และพัฒนาที่เพียงพอ
จากสภาพดังกลาวสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรับตัว และหาแนวทางในการ
สรางความเขมแข็งและตองเรงสรางเอกลักษณของสถาบันใหมีความเขมแข็ง เพื่อเผชิญกับปญหา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันภาครัฐตองปรับเปลี่ยนบทบาทกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางการบริหารจัดการใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยทั้งดานคุณภาพและปริมาณ ดังจะเห็น
ได จ ากการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ข องอุ ด มศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารภายหลั ง การปฏิ รู ป
การศึกษาที่มีเปาประสงคในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหสูงขึ้น เนนความสําคัญ
ดานการวิจัยและพัฒนาและความรวมมือดานการศึกษากับองคกรในประเทศและตางประเทศ
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โดยกําหนดยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา เปนหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร
อุดมศึกษา กลาวคือ สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ สรางนักวิจัยมืออาชีพ
และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัย ยกระดับการวิจัยรวมกับภาคเอกชนเชิงพาณิชย โดยเนน
ใหภาคเอกชนมีบทบาทในการสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น และเนนการสรางความเปนเลิศใน
ศูนยพัฒนาบัณฑิตและการวิจัย (กองแผนงาน ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) และจากสภาพปญหาและอุปสรรคของการวิจัยในมหาวิทยาลัย
พบวา ระบบการวิจัยประเทศไทยมีปญหาในดานของการประสานความรวมมือระหวางสถาบัน
การศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัย สงผลใหงานวิจัยของประเทศมีคุณภาพอยู
ในระดับปานกลางถึงต่ํา มีเพียงสวนนอยที่เปนผลงานการวิจัยในระดับคุณภาพสูง สวนผลงาน
การวิจัยที่มีคุณภาพสูงก็มีการเผยแพรและถูกนําไปใชประโยชนเพียงสวนนอยเทานั้น และผลงาน
วิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเฉพาะบุคคล เปนวัฒนธรรมนักวิจัยเดี่ยวและจํากัดเฉพาะในแตละ
สาขาวิ ช า ขาดงานวิ จั ย สหสาขาวิ ช า ทํ า ให เ กิ ด โครงการวิ จั ย เฉพาะที่ ห รื อ เฉพาะกิ จ (Point
Solution) ตามความถนัดของนักวิจัย (วิจารณ พานิช, 2546 และ ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน, 2547)
และในดานรูปแบบการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน เนนการจัดเอกสารมากกวาการ
จัดการเนื้อหาวิจัย เนนการจัดการที่ใหแตละบุคคลดูแลกันเองหรือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล
ไมเปนระบบ ขาดการจัดการเชิงสถาบัน ไมมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ หรือแผนงานวิจัยของ
สถาบันที่ชัดเจน และการดําเนินการวิจัยยังมีความรวมมือระหวางสาขานอยมาก นอกจากนี้ยัง
ขาดความรวมมือระหวางนักวิจัยตางสาขา งานวิจัยจึงขาดความสมบูรณหรือขาดความครอบคลุม
ดานเครือขายวิจัยยังไมมีความเขมแข็งเพียงพอ มีขอจํากัดคอนขางมากในการดําเนินการของ
เครือขายนักวิจัยทั้งภายในสถาบันอุดมศึกษาหรือระหวางสถาบันกับผูใชประโยชนจากงานวิจัย
(ปรัชญา เวสารัชช ,2546)
ดังนั้น การกําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตรอุดมศึกษาโดยใชการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันของประเทศดังกลาวของสถาบันอุดมศึกษา จึงตองปรับบทบาทและภารกิจ
ของสถาบันใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการเพื่อกําหนดรูปแบบ
การบริห ารจั ด การที่ เ หมาะสมกั บ สภาพการณใ นป จจุ บัน มานิ ตย บุญ ประเสริ ฐ (2546) ได
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาไทยพบวา การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ มาเลเซีย และมองโกเลีย) มีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการแบบสมัยใหม (Modern Management) กลาวคือ การนําแนวคิดการจัดการทาง
บริหารธุรกิจมาใชในสถาบันอุดมศึกษา เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการบริหารวิชาการ
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และการดําเนินการ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและสรางเครือขาย แสวงหารายได
และควบคุมรายจาย มีอิสระในการปกครองตนเอง และมุงเนนการควบคุมคุณภาพปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของสถาบัน และในดาน
การบริหารงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น มุงเนนการพัฒนาสู
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ มีการจัดตั้งกองทุน
วิจัย (Research Fund) และศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence) สนับสนุนให
บุคลากรทําโครงการวิจัยรวมมือกับองคกรนานาชาติ เนนการตีพิมพเอกสารรายงานวิจัยเผยแพร
ในวารสารระดับนานาชาติและจัดตั้งหนวยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน สําหรับดานรูปแบบ
การบริหารจัดการภายในระดับมหาวิทยาลัยนั้นพบวา รูปแบบเครือขาย/ภาคี เปนรูปแบบการ
บริหารจัดการประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันมากในสถาบันอุดมศึกษาของตางประเทศ นอกเหนือไป
จากรูปแบบองคกรที่เนนกระบวนการ รูปแบบผูประกอบการหรือบริษัท และรูปแบบวิสาหกิจหรือ
นวัตกรรม
การสรางพันธมิตรหรือการสรางความรวมมือ เปนแนวทางการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและใชงบประมาณนอย ซึ่งเหมาะกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา
ในกลุมประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยที่มีศักยภาพในการแขงขันต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่มีความพรอมทางดานเทคโนโลยี ทรัพยากรทางการเงินและ
นวัตกรรมสมัยใหม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในกลุมประเทศขนาดเล็กจึงตองมีการปรับตัวใหมี
ความแข็ ง แกร ง โดยเน น ทางด า นคุ ณ ภาพเป น หั ว ใจสํ า คั ญ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสร า ง
ความสัมพันธระหวางองคการ (Interorganization Relationships: IORs) (Roche, 2004)
เปนแนวคิดสําคัญที่สามารถชวยใหสถาบันอุดมศึกษาอยูรอดและประสบความสําเร็จได นําไปสู
การจัดประชุมสัมมนาระหวางองคกร การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนรวมกัน การใชทรัพยากร
รว มกั น และรวมไปถึ ง การพั ฒ นางานด า นการวิจัย โดยการทํา วิจัย รว มกัน ดัง นั้น การสรา ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ก ร จึ ง เป น หลั ก สํ า คั ญ ของการสร า งความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น
อุดมศึกษา กับหนวยงาน องคกรตางๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน ในการวางแนวทางสราง
ความรวมมือวิจัย เพื่อสรางความเขมแข็งดานการวิจัยและพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาไดเปน
อยางดี
การสรางความรวมมือดานการวิจยั
นอกจากเปนหนทางสูก ารเตรียมความพรอมของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับมือกับสถานการณและภาวะวิกฤตในปจจุบันแลว ยังสามารถชวยพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และ
เปนประโยชนในดานการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรทุนวิจยั การแบงปน
บุคลากรทางการวิจัยระหวางสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรเดียวกัน
เปนการเพิ่มความ
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เขมแข็งทางวิชาการ และสรางองคความรูใหมในแตละศาสตรใหเพิ่มมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษา
สวนใหญในตางประเทศไดนํากลยุทธการสรางความรวมมือดานการวิจัย (Research Collaboration)
มาพัฒนาสถาบันใหมีความเขมแข็งดานองคความรูและวิชาการ ทําใหสถาบันมีความโดดเดน
และมีศักยภาพดานงานวิจยั ที่เขมแข็ง อีกทั้งยังไดพนั ธมิตรทีม่ ีความตองการผลิตผลงานวิจัยใน
ศาสตรสาขาเดียวกันเพิม่ ขึ้นอีกดวย
การสรางความรวมมือดานการวิจยั ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรตางๆ มีการ
ศึกษาวิจัยกันมาก โดยเฉพาะศาสตรทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ
เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันทางดานวิทยาศาสตร
องคกรดานธุรกิจ/อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย เพือ่ สรางองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร เชน National Science Foundation และหนวยงานพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ ได
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับอุตสาหกรรมเพื่อสรางคูค ิดใหมในการลงทุน โดยหลัก
การพืน้ ฐานของการสรางความรวมมือคือ การไดประโยชนรว มกันทัง้ มหาวิทยาลัยและองคกรภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม เชน มหาวิทยาลัย Carnegie ไดจัดตั้ง Sustainable Computing
Consortium รวมมือกับองคกรธุรกิจชั้นนําระดับโลก ผูผลิต Software และองคกรของรัฐ โดยมี
จุดมุงหมายเพือ่ ปองกันโครงสรางพืน้ ฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเพิ่มความมั่นใจในระบบ
สารสนเทศ (สภาการศึกษา, 2546) หรือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการสราง
ความรวมมือ เชน งานวิจยั ของ คิม (Kim, 2004) ทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับผลของความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับบริษัทเอกชนที่มีความชํานาญทางดานการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เนนการผลิตบุคลากรที่มีความรูทางดานเทคโนโลยี การฝกอบรมอาชีพ การทําวิจยั รวมกัน และ
นําผลการวิจยั ไปใชประโยชนในบริษทั เอกชน
ผลการวิจยั พบวา การสรางความรวมมือกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและบริษัทเอกชนนัน้ สงผลใหมีการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
องคกรเติบโตขึ้น และมีงานวิจัยของ ฮารมเวอรธ (Harmsworth, 2001) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
ความรวมมือการวิจยั ระหวางองคกรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Iwi-Crown Research
Institute และหนวยงานจากภายนอก Märoi Community ของประเทศนิวซีแลนด พบวา การ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือทางดานการวิจัยนั้น ตองมีการสรางความสัมพันธระหวางองคกรที่
ตอเนื่องและเขมแข็ง
รวมทัง้ มีการสรางพันธภาระ (Commitment) ในระยะยาวกับนักวิจัยที่
ทํางานรวมกัน โดยแตละองคกรตองมีสวนรวมในการกําหนดบทบาทและทําวิจัยรวมกันงานจึงจะ
ประสบความสําเร็จ
จากการศึกษาความรวมมือดานการวิจัยทางการศึกษาในตางประเทศพบวา งานวิจยั
สวนใหญเปนการศึกษาความรวมมือดานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพทัง้ ระดับภายในประเทศและตางประเทศ แตความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
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ยังมีการวิจยั คอนขางนอย และไมพบการศึกษากลยุทธการสรางความรวมมือดานการวิจัยอยาง
จริงจังรวมทัง้ ในประเทศไทย จากรายงานขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2546
เกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน และสงเสริมการวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2549) พิจารณาตามโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินและแหลงทุนอืน่ ๆ
จําแนกตามมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาหลัก พบวา งบประมาณสวนใหญมงุ เนนพัฒนาโครงการ
วิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ (1,475,811,278 บาท) มากกวา
โครงการวิจยั ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกวาเทาตัว (787,351,075 บาท) และจากการ
สรุปผลการพัฒนาการศึกษา ดานการวิจยั และพัฒนาจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540-2544) พบวา การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษากับองคกรตางๆ
ของประเทศ เนนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากกวาดานมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ ปรัชญา เวสารัชช (2546) ที่ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคของการ
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทยพบวา ผลงานวิจยั สวนใหญมกี ารวิจยั ทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรคอนขางนอย แมแตในสถาบันอุดมศึกษาชัน้ นําของประเทศ เชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่มีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ในตางประเทศ
มากที่สุดในประเทศไทย (สกอ., 2548) จํานวน 268 ฉบับ จากทั้งหมด 1,536 ฉบับ
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1,310 ฉบับ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 226 ฉบับ) แตจาก
การสรุปผลการดําเนินงานดานการวิจยั ในภาพรวม ปงบประมาณ 2547 (กิจการวิจัย จุฬาฯ,
2548) พบวา จํานวนโครงการวิจยั ทีไ่ ดรับการอุดหนุนสวนใหญเปนงานวิจัยดานวิทยาศาสตร
กายภาพ และวิทยาศาสตรชวี ภาพ 228 และ 215 โครงการ จากทั้งหมด 725 โครงการ และเปน
งานวิจยั ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 และ 154 โครงการ ตามลําดับ โดยผลงานวิจัย
ของคณาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการตีพมิ พในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่บรรจุอยูใ น
ฐานขอมูลมาตรฐาน ISI จํานวน 645 เรื่อง เปนผลงานวิจัยทางดานมนุษยศาสตรเพียง 2 เรื่อง
และดานสังคมศาสตร 5 เรื่อง ขณะที่ผลงานวิจยั ดานวิทยาศาสตรมี 638 เรื่อง (วิทยาศาสตร
กายภาพ 23 เรื่อง และวิทยาศาสตรชีวภาพ 408 เรื่อง)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษาไทยยังใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาองคความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนอยมาก เมื่อเทียบกับศาสตรทางดาน
วิทยาศาสตร และยังเปนการวิจัยในวงแคบ ซึ่งโดยความเปนจริงแลวองคความรูทนี่ ําไปใชในการ
พัฒนาประเทศนั้นตองเปนองคความรูท บี่ ูรณาการผลงานวิจยั ใน 2 ศาสตร ที่มีความสมดุลกัน
คือ ศาสตรทางดานวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาศาสตรนาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบดิจติ อล การผลิตและวิศวกรรม และเทคโนโลยีทาง
อวกาศ ฯ) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การแพทย การรักษา ยาและเวชภัณฑ ฯ) และศาสตรทางดาน
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สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร ที่มงุ เนนการพัฒนาสังคมและการเชื่อมโยงระหวางมนุษยและระบบ
สังคม เชน การบริหารจัดการองคกร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย
และสังคม เปนตน ดังนัน้ องคกรและหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ/ภาคเอกชน จึงควรให
ความสําคัญในการพัฒนาวิจัยทัง้ 2 ศาสตร ควบคูกันไป และมีการกําหนดแนวทางการวางแผน
กลยุทธการพัฒนางานวิจัยที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาในองครวมซึง่ เปน
รากฐานของการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ดานการผลิต การเรียนรู การจัดการความรู
และการใชประโยชนจากความคิดใหม เพื่อใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมนําไปสูการกําหนด
ยุทธศาสตรทสี่ ําคัญในการสรางศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดังนัน้
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร (ทั้งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) จึงเปน
สิ่งจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐมีขอจํากัดดานทรัพยากรทางการศึกษา บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี และดานการ
บริหารจัดการ คอนขางมาก ขาดความคลองตัวในการดําเนินงานตางๆ ซึง่ ตางจากสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่มีการบริหารจัดการไดอยางอิสระ ทําใหสามารถสรางความรวมมือดานการวิจัย
ไดงายและมีประสิทธิภาพทีด่ ีกวาคอนขางมาก ดังนัน้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงควรมีการ
พัฒนากลยุทธเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรที่เหมาะสม เพื่อใหมกี ารวิจยั
และพัฒนาองคความรูดานสังคมศาสตรที่สมดุลกับศาสตรดานวิทยาศาสตร
การศึกษาวิจยั นี้ มุง ศึกษาการพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน/องคกรอิสระ
ไมแสวงกําไร
เพื่อพัฒนาการวิจยั ทางสังคมศาสตรใหเพิ่มมากขึ้นและผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ
สงเสริมให
นอกจากนีย้ ังเปนการพัฒนาเครือขายวิจัยและขยายกลุม พันธมิตรทางวิชาการ/วิจยั
เกิดการพัฒนาอาจารยใหมเี สนทางการวิจัย หรือแนวทางในการทํางานวิจัยสามารถสรางผลงาน
วิชาการทีม่ ีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการใชประโยชนจากผลงาน
วิจัยทางสังคมศาสตรอันนําไปสูการพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ “ โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/
องคกรอิสระไมแสวงกําไร
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2. ศึกษารูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร
3. พัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวง
กําไร
คําถามในการวิจัย
1. สภาพปจจุบนั และปญหาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐเปนอยางไร
2. รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มีกี่รูปแบบ และในสภาพแวดลอมปจจุบันมีองคประกอบใดที่นําไปสูค วามสําเร็จของความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
3. สภาพแวดลอมของความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ มีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค อยางไร
4. ควรกําหนดกลยุทธอยางไรในการสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มุงศึกษาโดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ครอบคลุมความรวมมือวิจยั ทางดาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยจําแนกตามสาขาวิชาของ ISCED : International Standard
Classification of Education (Unesco, 1997) รวม 6 สาขาวิชา ไดแก
1.1 ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู ไดแก การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา
สุขศึกษา การศึกษาผูใหญ บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา
ศิลปศึกษา ฯลฯ
1.2 มนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา ไดแก โบราณคดี อักษรศาสตร
วรรณคดีเปรียบเทียบ ศาสนาและเทววิทยา ประวัติศาสตร ภาษาศาสตร ภาษาและวรรณคดี
ปรัชญา ฯลฯ
1.3 วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก มัณฑนศิลป จิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปกรรม ศิลปะการละคร ประวัติศาสตรศิลปะ ฯลฯ
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1.4 นิติศาสตร ไดแก กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวิธีพิจารณาและ
ธรรมนูญศาล กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายการปกครองและ
กฎหมายทัว่ ไป กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา กฎหมายระหวางประเทศ ฯลฯ
1.5 สังคมศาสตร แบงเปน 4 กลุมวิชา ไดแก
1.5.1 สังคมและพฤติกรรมศาสตร ไดแก เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร
จิตวิทยา ภูมิศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ประชากรศาสตร ฯลฯ
1.5.2 การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ ไดแก พาณิชยศาสตร การบัญชี
การธนาคารและการเงิน การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การประกันภัย ฯลฯ
1.5.3 การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร ไดแก วารสารศาสตร
การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร การประชาสัมพันธ บรรณารักษศาสตร ฯลฯ
1.5.4 คหกรรมศาสตร ไดแก ผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตรศึกษา พัฒนาการครอบครัวและเด็ก ฯลฯ
1.6 วิชาอืน่ ๆ ไดแก เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิง่ แวดลอมศึกษา การจัดการ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนประชากรของงานวิจัยนี้ ไดแก สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทั่วประเทศที่มีการเปดหลักสูตรในกลุมวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในป พ.ศ. 25442548 ครอบคลุมมหาวิทยาลัยเปดและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 4 แหง รวมจํานวน 24 แหง
โดยไมรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตางๆ เนื่องจากทั้งสองกลุมเพิ่งไดรับ
การยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเมื่อป พ.ศ.2548 ซึ่งการดําเนินการเรื่องความรวมมือดานการวิจัย
ระหวางสถาบันมีความจําเปนตองใชสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม ทั้งดานระบบการบริหาร
จัดการ บุคลากร และความสัมพันธระหวางสถาบันซึ่งใชระยะเวลา นอกจากนี้การเก็บขอมูล
งานวิจัยนี้อยูในชวงกอนมีการเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐเพิ่มเติม เมื่อป พ.ศ. 2550 ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของสถาบันจึงไมอยูในขอบเขตของการวิจัย
3. สถาบัน/องคกร ที่ใชศึกษารูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของงานวิจัย ประกอบดวย 4 กลุม ไดแก
3.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศ 24 แหง
3.2 สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ ทัง้ ในและตางประเทศ
3.3 องคกรภาครัฐทั้งในและตางประเทศ
3.4 องคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร ทั้งในและตางประเทศ
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คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร
(Social Sciences Research
Collaboration)
หมายถึง
การดําเนินกิจกรรมตางๆ เกีย่ วกับความรวมมือดานการวิจยั
ที่ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับสถาบันอุดม
ศึกษาอืน่ ๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร ไดแก การสนับสนุน
ดานเงินทุนวิจยั การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการวิจยั การแลก เปลี่ยนขอมูลการ
วิจัย การแบงปนทรัพยากรเพื่อการวิจัย การทํางานวิจัยรวมกัน การแลกเปลี่ยนนักวิจัย/ อาจารย/
นักศึกษาระหวางองคกร
รูปแบบความรวมมือดานการวิจัย (Collaboration Research Model) หมายถึง
ชุดของแนวคิดและแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้นอยางมีระบบ เปนตัวแทนของการดําเนินการโครงการ
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร โดยเนนดานการบริหาร
จัดการทัง้ ระบบ
ประเภทความรวมมือดานการวิจัยระดับองคกร (Types of Research
Collaboration) หมายถึง ความรวมมือดานการวิจัยที่เกิดขึ้นระหวางองคกรตั้งแต 2 องคกรขึน้
ไป จําแนกตามวัตถุประสงค ลักษณะการเชื่อมโยงองคกร การจัดสรรทรัพยากร การรวมลงทุน
ดานการเงิน และระดับการตัดสินใจ สรุปได 5 ประเภท ดังนี้
1. เครือขายการวิจัย (Research Networking) หมายถึง ความรวมมือดานการ
วิจัยขององคกร/สถาบันตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน เปนแหลงเก็บรวบรวม
ขอมูล และใหการสนับสนุนขั้นพื้นฐานดานการวิจัยระหวางสมาชิกภายในกลุม เชน การจัดประชุม
สัมมนา ทางดานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย การประชาสัมพันธขาวสารดานการวิจัย เปนตน
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรเปนแบบยืดหยุน หรือไมเปนทางการ การกําหนด
บทบาทความรับผิดชอบเปนแบบหลวมๆ ไมตายตัว เปนการเชื่อมโยงขั้นตน ลักษณะการสื่อสาร
ไมเปนทางการ ไมมีการแบงปนทรัพยากรหรือการลงทุนรวมกัน ภาวะผูนําอยูในระดับต่ํา ระดับ
การตัดสินใจนอย
2. พันธมิตรการวิจัย (Research Alliance) หมายถึง ความรวมมือดานการวิจยั ของ
องคกร/สถาบันตางๆ มีวตั ถุประสงคเฉพาะในการรวมกลุม มุงเนนความสําเร็จของงาน และ
ลดความซ้ําซอนของงาน โดยความรวมมือเกิดขึ้นตามความจําเปน
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรเปนแบบกึ่งทางการ มีการกําหนดบทบาทของสมาชิก
คราวๆ ลักษณะการสื่อสารเปนทางการโดยผานกลุมประสานงานกลาง ลักษณะการเชื่อมโยงมา
จากการแนะนํา มุง เนนการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มอํานาจการตอรองของกลุม ระดับการตัดสินใจ
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ของกลุมคอนขางซับซอน ความรวมมือแบบจัดกลุม (Consortium/Cluster) จัดอยูในความรวมมือ
ประเภทนี้
3. หุนสวนการวิจยั (Research Partnership) หมายถึง ความรวมมือดานการวิจัย
ขององคกร/สถาบันตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อแบงปนทรัพยากรในกลุมสมาชิกใหบรรลุเปาหมาย
เดียวกัน เนนการรวมทรัพยากรเพื่อสรางผลผลิตดานการวิจยั ใหม มีการแบงปนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนรวมกัน
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการ โดยการทําสัญญา (Contract) มีการ
กําหนดบทบาทชัดเจน ลักษณะการสื่อสารแบบเปนทางการ สม่ําเสมอ และชัดเจน มีการแบงปน
ทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรใหมรว มกัน มีการรวมลงทุนดานการเงิน ภาวะผูน าํ มีอํานาจอิสระ
แตจํากัดตามขอบเขตความรวมมือทีก่ ําหนดไว ระดับการตัดสินใจมีทั้งตัดสินใจรวมกัน และแยก
กลุมตัดสินใจ
4. กลุมวิจัยแบบผนึกกําลัง (Research Coalition) หมายถึง ความรวมมือดานการ
วิจัยขององคกร/สถาบันตางๆ ที่มวี ัตถุประสงคเพื่อแบงปนความคิด มีกาํ หนดพันธะสัญญาของการ
พัฒนารวมกัน ระยะเวลาอยางนอย 3 ป
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการ ภายใตขอตกลงรวมกัน (Formal
Agreement) มีการกําหนดบทบาท และระยะเวลาที่ชัดเจน มีการใชและพัฒนาทรัพยากรใหม
รวมกันโดยสมัครใจ มีการรวมลงทุนดานการเงิน มีการแบงปนภาวะผูน ํากันระหวางสมาชิกในกลุม
ระดับการตัดสินใจแบบเปนทางการโดยสมาชิกทั้งหมดตัดสินใจรวมกัน การสื่อสารเปนไปตาม
ลําดับความสําคัญ
5. กลุมวิจัยรวมพลัง (Research Collaboration) หมายถึง ความรวมมือดานการ
วิจัยขององคกร/สถาบันตางๆ มีวัตถุประสงคมุงเนนความสําเร็จของงาน โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศนรวมกันและมีการเทียบเคียงผลกระทบที่เกิดขึ้น สรางระบบทีต่ องพึ่งพากันระหวางสมาชิก
ในกลุม เพื่อกําหนดประเด็นและโอกาสรวมกัน
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการ โดยการลงนามในสัญญาขอตกลงรวมกัน
(Formal Agreement and written in work assignments) มีการกําหนดบทบาท หนาที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม ชัดเจน มีกาํ หนดระยะเวลาและการประเมินผลที่แนนอน มีการใช
และพัฒนาทรัพยากรใหมรวมกันโดยสมัครใจ มีการรวมลงทุนดานการเงิน มีการแบงปนความคิด
และการตัดสินใจในระดับเทากัน
สมาชิกทั้งหมดมีการตัดสินใจรวมกันอยางเปนเอกฉันท
(Consensus) ภาวะความเปนผูนาํ อยูในระดับสูง มีระดับความไววางใจสูง มีผลผลิตทางการวิจยั
สูง การสื่อสารแบบเปนทางการ มีการพัฒนาอยูในระดับสูง

12

กลยุทธความรวมมือดานการวิจัย หมายถึง ชุดแนวทางการดําเนินงาน ทีน่ ําไปสู
การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลสําหรับการวิจยั โดยสรางกรอบแนวคิดการวิจยั เรื่อง การพัฒนากลยุทธความรวมมือดาน
การวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1

กรอบแนวคิดการพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สภาพปญหาการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

1. คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของประเทศตอ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ต่ํากวามาตรฐานโลก คือ รอยละ
0.26 (มาตรฐานโลก รอยละ 0.33) และมีอัตราการนําทรัพยสินทาง
ปญญามาใชประโยชนในอัตราที่ต่ํามาก (สกว., 2548)
2. การบริหารจัดการและการดําเนินงานวิจัยพัฒนาของประเทศ
ยังขาดการประสานกลมกลืนระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ
และภาคเอกชน (ปรัชญา เวสารัชช, 2546)
3. กลุมบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนมาก
ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาที่เขมแข็งและเพียงพอ เนื่องจากมีขอจํากัด
ในเรื่องของเงินทุน และขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง
ทางดานเทคนิคและการวิจัย (ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน, 2547)
4. อาจารยสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษา ไมมีเวลาผลิต
งานวิจัยเชิงวิชาการ เพราะภาระงานสอนมาก ทําใหขาดการตอยอด
งานวิจัยสูการวิจัยและพัฒนาที่เพียงพอ (วิจารณ พานิช, 2546)

นโยบาย การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. แแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)
3. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
4. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (2545-2549)
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
6. แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (2543-2557)
7. นโยบายและแนวทางการวิจัยของ สกว. , วช.

รูปแบบของพันธมิตร (Peter Lorange และ Johan Rooks, 1993)
1. การรวมการเฉพาะกิจ (Ad Hoc pool)
3. โครงการรวมลงทุน (Project-based joint venture)

รูปแบบความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม และ
มหาวิทยาลัย (Industry – University Model)
(Tao, 2000)
1. ความรวมมือของบริษัทแหงเดียว กับหลายมหาวิทยาลัย
(Single Company – Multiple Universities)
2. ความรวมมือของมหาวิทยาลัยแหงเดียว กับหลายบริษัท
(Single Universities – Multiple Companies)
3. ความรวมมือของบริษัทหลายแหง กับหลายมหาวิทยาลัย
(Multiple Companies – Multiple Universities)

2. ความรวมมือ (Consortium)
4. การรวมลงทุนอยางเต็มที่ (Full-blown joint venture)

รูปแบบการรวมมือระดับนานาชาติ
(Cooperating Internationally)
(พรชุลี อาชวอํารุง และคณะ, 2543)
1. ปรัชญาพื้นฐาน
2. องคประกอบสูความสําเร็จ (มีโอกาสเทาเทียมกันใน
กลุมสมาชิก การตลาดที่ดี กระบวนการตัดสินใจ
ชัดเจน งบประมาณเพียงพอ มีความเปนผูนําสูง)
3. ยุทธศาสตรการจัดกลุม (มีโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย นิสิตนักศึกษา โครงการวิจัยรวมกัน
การประชุมนานาชาติ และการใหบริการระดับโลก
รวมกัน)

รูปแบบความรวมมือวิจัย
(Research Collaboration Model) (Harmsworth, 2001)
1. รูปแบบองคกรเดียวเปนผูบริหารจัดการงานวิจัย
(One-Organization led Model)
2. รูปแบบหลายองคกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
งานวิจัยรวมกัน (The shared management model)
3. รูปแบบที่หนวยงานเฉพาะทาง (หนวยงานภายนอก)
เปนผูบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีสถาบันที่รวมทําวิจัย
เปนผูรวมปฎิบัติงานวิจัย
(The external agency-provider participatory model)

ประเภทความรวมมือระดับองคกร
(NNCO, 2005)

รูปแบบความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สภาพปญหาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร

1. จากผลสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (25402544) พบวาความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษากับ
องคกรตางๆ ของประเทศ เนนดานวิทยาศาสตรมากกวาสังคมศาสตร
2. งบประมาณดานการวิจัยของประเทศสวนใหญ มุงเนนการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรมากกวาสังคมศาสตร
3. การวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทยพบวา ผลงานวิจัย
สวนใหญมีการวิจัยทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคอนขาง
นอย (ปรัชญา เวสารัชช, 2546)
4. ผลงานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเฉพาะบุคคล ขาดงาน
วิจัยสหสาขาวิชา (วิจารณ พานิช, 2546 และ ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน,
2547)

การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
1.
2.
3.
4.
5.

นโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัย
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
การพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจัย
การสงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

1) เครือขาย
2) พันธมิตร
3) หุนสวน
4) กลุมผสมผสาน
5) กลุมรวมพลัง

(Network)
(Cooperation / Alliance)
(Coordination/Partnership)
(Coalition)
(Collaboration)

ระดับความรวมมือ จําแนกตามกลุม ผูปฏิบัติงาน
ภายในและภายนอกองคกร
(Katz and Martin, 1997)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ระดับบุคคล
ระดับกลุมบุคคล
ระดับคณะวิชา
ระดับสถาบัน
ระดับภาค
ระดับประเทศ

(Individual)
(Group)
(Faculty/ Department)
(Institute)
(Sector)
(Nation)
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สภาพแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย
ทางสังคมศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
(วัฒนา วงศเกียรติรัตน, 2548)

ประเภทของเครือขายการวิจัย
(Research Networks )
(United Nations, 1999)
1) เครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย
(Information exchange networks)
2) เครือขายประสานงานวิจัย
(Research coordination networks)
3) เครือขายใหคําปรึกษาดานนโยบายวิจัย
(The research policy consultation
networks)

ประเภทความรวมมือ จําแนกตามสัญญาขอตกลง
(Sounder, 1993)
1. แบบไมเปนทางการ (Informal Type)
2. แบบกึ่งทางการ (Semi-Formal Type)
3. แบบเปนทางการ (Formal Type)
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สรุปมโนทัศนที่ใชอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจยั
กระแสความเปนนานาชาติมีบทบาทอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ตลอดจนการศึกษาไทยในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ไดกาํ หนด นโยบายทางเศรษฐกิจที่
มีการเปดเสรีทางการคา (GATS) สงผลกระทบใหมกี ารแขงขันกันในตลาดการศึกษาอยางรุนแรง
และเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ จากสภาพการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นนับวาเปนวิกฤตของสถาบันอุดมศึกษา
ในกลุมประเทศขนาดเล็ก โดย เฉพาะประเทศกําลังพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาจึงควรตระหนัก
พรอมทบทวนบทบาทนโยบายในการสรางความเขมแข็งของสถาบันทั้งทางดานวิชาการ การวิจัย
และพัฒนาและการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยและพัฒนาเปนองคประกอบ
สําคัญของความเปนสากล (International) ของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถบอกไดถึงศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศ และความเขมแข็งทางวิชาการของประเทศ
จากผลการสํารวจความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ทั่วโลกของ IMD (2005)
พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันของประเทศอยูในอันดับที่ 27 (จาก 60 อันดับ) ขณะที่
ประเทศฮองกง และสิงคโปรอยูในอันดับ 2 และ 3 (ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูในอันดับ 1) และ
ประเทศไทยมีสัดสวนคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(GDP) ต่ํากวามาตรฐานโลกคือ รอยละ 0.26 (มาตรฐานโลก รอยละ 0.33) จากผลการสํารวจ
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนานอยมากเมื่อเทียบกับตาง
ประเทศ ซึ่งจากการศึกษาสภาพปญหาทางดานการวิจัยพัฒนาของประเทศไทยพบวา การบริหาร
จัดการและการดําเนินงานยังขาดการประสานกลมกลืนระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ
และภาคเอกชน สงผลใหขาดศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการศึกษาสภาพ
ปญหาทางดานการวิจัยพัฒนาของประเทศไทยพบวา การบริหารจัดการและการดําเนินงานยังขาด
การประสานกลมกลืนระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งสงผลใหขาด
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ภาครัฐยังใหความสําคัญตองานทาง
วิจัยและพัฒนานอยมากโดยเฉพาะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(ปรัชญา เวสารัชช, 2546)
และงบประมาณดานการวิจัยของประเทศสวนใหญมุงเนนพัฒนาโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพมากกวางานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกวา
เท า ตั ว (สารนเทศทางการศึ ก ษา,2545) แม แ ต ใ นสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาชั้ น นํ า ของประเทศ เช น
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ กับ
ตางประเทศมากที่สุดในประเทศไทย จํานวน 268 ฉบับ จาก 1,536 ฉบับ (สกอ., 2548) มีจํานวน
โครงการวิ จัย ส ว นใหญ ในปง บประมาณ 2547 เปน งานวิจั ย ดา นวิท ยาศาสตร ก ายภาพ และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ โดยเปนงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรับการสนับสนุน
เพียง 8 และ 154 โครงการ คิดเปนรอยละ 22 จากทั้งหมด 725 โครงการ (กิจการวิจัย จุฬาฯ,
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2548) ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษาไทยยังใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนอยมาก เมื่อเทียบกับศาสตรทางดาน
วิทยาศาสตรและยังเปนการวิจัยในวงแคบ ซึ่งโดยความเปนจริงแลวองคความรูที่นําไปใชในการ
พัฒนาประเทศนั้นตองเปนองคความรูที่บูรณาการผลงานวิจัยใน 2 ศาสตร ที่มีความสมดุลกัน เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาในองครวมนําไปสูการกําหนด ยุทธศาสตรที่สําคัญในการสราง
ศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดังนั้น การพัฒนากลยุทธเพื่อสงเสริมความ
ร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ด า นสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
จึงเปนสิ่งจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เนื่องจากสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐมีขอจํากัดดานทรัพยากรทางการศึกษา บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี การบริหาร
จัดการ และขาดความคลองตัวในการดําเนินงานตางๆ คอนขางมาก
การสรางความรวมมือดานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ทําใหมหาวิทยาลัย
ไดประโยชนมากจากการเครือขาย/ภาคีวิจัยระดับอุดมศึกษา ทั้งดานการแลกเปลี่ยนขอมูลวิจัย
ระหวางนักวิจัยในกลุมสาขาเดียวกัน การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับองคความรูใหมดานการวิจัยที่
เปนประโยชน นําไปสูการพัฒนางานวิจัยในแตละองคกรได การแลกเปลี่ยนหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยจากตางประเทศมาทําการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขา
มามีสวนรวมในการทําโครงการวิจัยรวมกับอาจารย เปนการสนับสนุนใหเกิดนักวิจัยรุนใหมที่มี
ประสบการณวิจัยโดยตรง และการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอกนั้น ได
ถูกกําหนดเปนหนึ่งในแนวทาง และมาตรฐานการพัฒนางานดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ดังเชน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ที่ เ น น ความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ที่ ภ าครั ฐ /
สถานศึกษา และ ภาคเอกชน ตองมีความรวมมือและมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใน
ดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการวิจัยของประเทศในองครวม โดยแตละ
องคกรตองกําหนดนโยบายและเปาหมายโดยรวมดานการวิจัยและพัฒนาใหเชื่อมโยงสอดคลอง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน สรางระบบเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆ ในการสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัย เพื่อนําองคความรูจากการวิจัยและพัฒนาไปพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน
พรอมทั้งสงเสริมใหมีการทําแผนการทําวิจัยรวมกัน และการสรางระบบขอมูลประสานใหเปน
เครือขายเพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณใหมๆ และลดความซับซอนในการ
ทํางาน ทั้งในดานการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรทุนวิจัย การแบงปนบุคลากร
ทางการวิจัยระหวางสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรเดียวกันเปนการเพิ่มความเขมแข็งทาง
วิชาการ และสรางองคความรูใหมในแตละศาสตรใหเพิ่มมากขึ้น
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สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญในตางประเทศ ไดนํากลยุทธการสรางความรวมมือดานการ
วิจัย (Research Collaboration) มาพัฒนาสถาบันใหมีความเขมแข็งดานองคความรูและวิชาการ
ทําใหสถาบันมีความโดดเดนและมีศักยภาพดานงานวิจัยที่เขมแข็ง อีกทั้งยังไดพันธมิตรที่มี
ความตองการผลิตผลงานวิจัยในศาสตรสาขาเดียวกันเพิ่มขึ้นอีกดวย โดยมีพื้นฐานแนวคิดของ
พันธมิตร (ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ, 2544) เปนแนวคิดหลักสําคัญที่สามารถสราง
ความรวมมือระหวางองคกร ชวยใหสถาบันอุดมศึกษาสรางพันธมิตร และเสริมความเขมแข็ง
ทางด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาได อ ย า งดี รู ป แบบความร ว มมื อ และการจั ด กลุ ม ทางอุ ด มศึ ก ษา
(Consortium) ของการดําเนินความรวมมือดานการวิจัยนั้น มีหลากหลายรูปแบบในการสราง
ความรวมมือดานการวิจัยระหวางองคกร เชน รูปแบบการรวมมือระดับนานาชาติ (Cooperating
Internationally) ที่ เ น น ปรั ช ญาพื้ น ฐาน องค ป ระกอบสู ค วามสํ า เร็ จ และยุ ท ธศาสตร ก าร
และรูปแบบความรวมมือ
จัดกลุมรวมกันระหวางสมาชิกกลุม (พรชุลี อาชวอํารุง, 2543)
ระหวางภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย (The Industry – University Models) 3 รูปแบบ
(Tao, 2000) ไดแก
1. ความรวมมือของบริษัทแหงเดียวกับหลายมหาวิทยาลัย
(Single Company Multiple Universities) ความรวมมือของมหาวิทยาลัยแหงเดียว กับหลายบริษัท (Single
University - Multiple Companies) และความรวมมือของบริษัทหลายแหงกับหลายมหาวิทยาลัย
(Multiple Companies - Multiple Universities)
2. รูปแบบความรวมมือการวิจัย ซึ่งไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบความรวมมือ
การวิจยั ระหวางองคกรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Iwi-Crown Research Institute และ
หนวยงานจากภายนอก Märoi Community ของประเทศนิวซีแลนด พบวา การสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือทางดานการวิจัยนัน้
ตองมีการสรางความสัมพันธระหวางองคกรที่ตอเนื่องและ
เขมแข็ง รวมทัง้ มีการสรางพันธภาระ (Commitment) ในระยะยาวกับนักวิจัยที่ทาํ งานรวมกัน โดย
แตละองคกรตองมีสวนรวมในการกําหนดบทบาทและทําวิจัยรวมกันงานจึงจะประสบความสําเร็จ
3. รูปแบบเครือขายการวิจยั (Research Network) แบงตามลักษณะการปฏิบตั ิงาน
ได 3 ประเภท ไดแก เครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย (Information exchange networks)
เครือขายประสานงานวิจยั (Research coordination networks) และเครือขายใหคําปรึกษาดาน
นโยบายวิจัย (The research policy consultation networks)
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือระดับองคกรพบวา
ความรวมมือมีหลาย
รูปแบบและหลายระดับ ดังเชน เครือขายความรวมมือแหงชาติ (National Network for
Collaboration: NNCO, 2005) ไดกําหนดขอบเขตของรูปแบบความรวมมือระดับองคกร จําแนก
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ตามโครงสรางพื้นฐานได 5 ประเภท ไดแก เครือขาย (Networking) พันธมิตร (Cooperation
or Alliance) หุน สวน (Coordination or Partnership) กลุมผสมผสาน (Coalition) และกลุม
รวมพลัง (Collaboration) โดยความรวมมือแตละประเภท มีรายละเอียดดังนี้
1. เครือขาย (Networking) มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสในการพบปะสนทนาระหวาง
องคกร สรางความเขาใจรวมกัน เปนแหลงเก็บรวมขอมูล และใหการสนับสนุนพืน้ ฐานระหวาง
สมาชิกภายในกลุม ไมมีลําดับชั้นการบริหาร ลักษณะการเชือ่ มโยงองคกรเปนแบบยืดหยุน
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบแบบหลวมๆ การเชื่อมโยงกันในกลุม สมาชิกเปนแบบขั้นตน หรือ
ระยะพืน้ ฐาน ไมมีความซับซอน ภาวะผูนําภายในเครือขายอยูในระดับต่ํา ระดับการตัดสินใจ
เกิดขึ้นนอย ความขัดแยงพบไดนอย มีลกั ษณะการสื่อสารแบบไมเปนทางการ
2. พันธมิตร (Cooperation or Alliance) มีวัตถุประสงคเฉพาะในการรวมกลุม เพื่อ
สรางความรวมมือที่เหมาะสมตามความจําเปน มุงเนนความสําเร็จของงาน ลดความซ้ําซอน
ในงาน หรือการบริการของสมาชิกกลุม เนนการเปนศูนยกลางการติดตอสื่อสาร ลักษณะการ
เชื่อมโยงองคกรเปนแบบกึง่ ทางการ มีการกําหนดบทบาทชัดเจนการเชื่อมโยงเปนลักษณะของ
การแนะนําเนนการเพิ่มผลผลิตทางการเงิน ภาวะผูนาํ ของความสัมพันธนี้ ผูน ําจะเปนผูใหความ
ชวยเหลือ ระดับการตัดสินใจคอนขางซับซอนและพบวามีความขัดแยงกันบางเล็กนอย มีลกั ษณะ
การสื่อสารแบบเปนทางการ
3. หุน สวน (Coordination or Partnership) มีวัตถุประสงคเพื่อแบงปนทรัพยากรในกลุม
สมาชิกที่มีเปาหมายเดียวกัน เนนการรวมทรัพยากรเพื่อการสรางผลผลิตใหม (Productivity) เปน
ศูนยกลางการติดตอสื่อสารของกลุมผูบริหาร ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการ มีการ
กําหนดบทบาทชัดเจน และมีการรวมพัฒนาทรัพยากร และรวมลงทุนดานการเงิน ภาวะผูน ํามี
อํานาจอิสระแตจํากัดตามขอบเขตความรวมมือที่กําหนดไว
ระดับการตัดสินใจมีทั้งตัดสินใจ
รวมกัน และแยกกลุมในการตัดสินใจการสือ่ สาร สม่ําเสมอและชัดเจน
4. กลุม แบบผนึกกําลัง (Coalition) มีวัตถุประสงคเพื่อแบงปนความคิด และใช
ทรัพยากรรวมกัน เพื่อสรางพันธะสัญญาในการพัฒนารวมกัน โดยมีระยะเวลาอยางนอย 3 ป
และสมาชิกทัง้ หมดรวมกันตัดสินใจ มีการกําหนดบทบาทและระยะเวลาทีช่ ัดเจน ลักษณะการ
เชื่อมโยง แบบเปนทางการ ภายใตขอตกลงรวมกัน ลักษณะภาวะผูน าํ มีการแบงปนกัน ระดับการ
ตัดสินใจ แบบเปนทางการ และการสื่อสาร เปนไปตามลําดับความสําคัญ
5. กลุมรวมพลัง (Collaboration) มีวัตถุประสงคเพื่อมุง เนนความสําเร็จ จากการกําหนด
วิสัยทัศนรวมกัน และมีการเทียบเคียงผลกระทบที่เกิดขึ้น สรางระบบที่ตองพึ่งพากันระหวาง
สมาชิกในกลุม เพื่อกําหนดประเด็นและโอกาสรวมกัน สมาชิกทั้งหมดมีการตัดสินใจรวมกันอยาง
เปนเอกฉันท (Consensus) มีการกําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม
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กําหนดระยะเวลาและการประเมินผลชัดเจน ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการ ภาวะ
ความเปนผูนาํ อยูในระดับสูง มีความไววางใจสูง และสามารถสรางผลิตภาพสูง (Productivity)
มีการแบงปนความคิดและการตัดสินใจในระดับเทากัน การสื่อสารแบบเปนทางการ มีการพัฒนา
อยูในระดับสูง
โดยความรวมมือดานการวิจัยนั้น สามารถจําแนกประเภทกลุมผูปฏิบัติงานวิจัยจากระดับ
บุคคลไปสูระดับกลุมบุคคล สถาบัน และประเทศ ซึ่งมีทั้งความรวมมือภายในองคกร และความ
รวมมือระหวางองคกร (Katz, and Martin, 1997) ซึ่งการดําเนินความรวมมือดานการวิจัยมีการ
ทําขอตกลงรวมกันในหลายลักษณะ ทั้งแบบไมเปนทางการ (Informal Type) แบบกึ่งทางการ
(Semi Formal Type) และแบบเปนทางการ (Formal Type) (Sounder, 1993) ซึ่งสวนใหญแลว
ความรวมมือดานการวิจัยที่เกิดขึ้น ระยะแรกเกิดจากความรวมมือของนักวิจัยในระดับบุคคล และ
พัฒนาขึ้นเปนความรวมมือระดับกลุมนักวิจัยไปสูความรวมมือระดับองคกรในที่สุด จากนโยบาย
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบความรวมมือ และระดับความรวมมือตางๆ ที่ศึกษามาขางตน แสดงใหเห็น
วาการดําเนินความรวมมือดานการวิจัยนั้น สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับนโยบาย
และวัตถุประสงคของความรวมมือเปนสําคัญ
การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยถือเปนความตองการในระดับประเทศ และเปนสิ่งที่
ควรสนับสนุนอยางมาก โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เนนการพัฒนาองคความรูและเปน
ฐานของการสรางองคความรูดานการวิจัยของประเทศ ซึ่งการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยให
เกิดประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีการสงเสริมระดับนโยบายของประเทศ มีนโยบายดานการวิจยั ที่
ชัดเจนและกําหนดแนวปฏิบตั ิที่เปนรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผล เพื่อใหเกิดการพัฒนาได
อยางแทจริงทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบนั เพื่อสนับสนุนและกระตุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจยั
ทางสังคมศาสตรใหมากขึ้นที่จะนําไปสูการพัฒนาองคความรูท างวิชาการ พัฒนาผลผลิตงานวิจยั
ในกลุมสังคมศาสตรใหเพิ่มมากขึ้น ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการวิจัย ตลอดจนเปน
การพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจยั อีกทางหนึ่งดวย
การศึกษาวิจยั นี้ มุง พัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ โดยศึกษาสภาพปจจุบนั ของความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรจากการ
สํารวจรูปแบบความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจัยระดับองคกรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

19

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ผลการวิจยั ครั้งนี้จะเปนประโยชนดา นการการวิจยั และพัฒนาดานการ บริหารจัดการ
ความรวมมือดานการวิจัย การพัฒนาบุคลากร คณาจารย และนิสิตนักศึกษาดานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูทางดานสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังนี้
1. ดานการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ทําใหสามารถสรางและ
พัฒนาความสัมพันธของความรวมมือและการบริหารจัดการความรวมมือดานการวิจยั ของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ระดับสถาบัน/คณะ/หนวยงาย ใหประสบความสําเร็จ
2. ดานการพัฒนาบุคลากรวิจัย ทําใหเกิดการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากรวิจยั ของ
สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ เชน เจาหนาที่ อาจารย และนิสิตนักศึกษา ใหมีการพัฒนาตนเองดาน
การวิจยั ทางสังคมศาสตร และเกิดการพัฒนาเครือขายการวิจัย/กลุมวิจยั กับนักวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญในกลุมสาขาวิชาเดียวกันและสหสาขา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3. ดานการบริหารจัดการความรวมมือดานการวิจัย ทําใหแนวทางการบริหารความ
รวมมือดานการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจัย เพือ่ การพัฒนาความรวมมือดาน
การวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหประสบความสําเร็จ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของ แบงเปน 9 ตอน ดังรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1
แผนและนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยของประเทศ
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และมีสวนชวยในการ
สรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศ ภาครัฐจึงไดกําหนดแผนและนโยบาย
ดานการวิจัย เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของประทศ ดังนี้
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เปนจุดเปลี่ยน
สําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ และเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทย
ที่ใหความสําคัญกับการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในสังคมมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับ
เปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดนําแนวคิด
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไ ป
กับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญกับการแกปญ
 หาจากวิกฤต
เศรษฐกิจใหลลุ วง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุง การพัฒนาทีส่ มดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมเพือ่ นําไปสูการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 สรุปไดวา ประสบความสําเร็จทีน่ าพอใจ
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มี
การปรับปรุงทัง้ ดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลง
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ของปญหายาเสพติด
แตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัย
ภายนอก ขณะที่ยงั มีปญหาดานคุณภาพการศึกษาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยงั ตองให
ความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในหลายบริบท ทัง้ ที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอ
การพัฒนาประเทศ ไดแก การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น ทัง้ ในดาน
เศรษฐกิจและการเปลี่ยน แปลงในตลาดการเงินของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางกาวกระโดด การเปลี่ยนแปลงดานสังคมทีก่ าวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เคลื่อนยายของคนอยางเสรีเพื่อการทองเทีย่ วและการทําธุรกิจในที่ตางๆ ทัว่ โลกมากขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ทีจ่ ะ
มีผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต ดังนัน้ ประเทศไทยจึงตองปรับตัวเนนการ
พัฒนาประเทศในทิศทางทีพ่ ึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้นโดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลาง บนพื้นฐาน
ดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน
สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอมและการเมือง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550)
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 ยึ ด พื้ น ฐานแนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ ภายใต ห ลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองมีภูมิคุมกันและสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นทุกมิติโดย
อาศั ย ทุ น ของประเทศที่ มี ส ะสมอยู ม ากมาย ทั้ ง ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คมและทุ น ทาง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาใชใหเกิดประโยชนและเสริม สรางใหเขมแข็งเปน
รากฐานการพัฒนาประเทศใหเ กิ ดความยั่ง ยืน ทั้ง ในระดับบุคคล ครอบครั ว ชุมชนและสัง คม
รวมทั้งระดับประเทศ เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดการวางแนวทางการพัฒนาและเสริมสรางทุนทั้ง
3 ลักษณะ พรอมทั้งเนนบทบาทความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกร สถาบันการศึกษา และองคกร
ตางๆ ในลักษณะของภาคีการพัฒนา เพื่อใหการพัฒนาประเทศเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2549)
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1. แนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ เนนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ โดยจะตองเปนการเติบโตที่ไมทาํ ลาย
สิ่งแวดลอมและยั่งยืนไดในระยะยาว มีการกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึงและอํานวยประโยชนตอ
คนสวนใหญของประเทศ รวมถึงมีแบบแผนการผลิตและบริโภคที่เหมาะสม อยูบนพื้นฐานของการ
อนุรักษฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 2

แนวทางการพัฒนาในระยะแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ภาครัฐ สรางความรู ความเขาใจและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แนว
ปฏิบัติ และบทบาทของผูท ี่เกี่ยวของใหถกู ตองชัดเจน รวมทั้งตัดสินใจในทางเลือกของผลประโยชน
สวนรวมระหวางการเพิม่ รายไดจากการผลิต กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถาบันการศึกษา เปนแกนนําชุมชนในการนําทุนและการวิจยั ทีม่ อี ยูในทองถิน่ มา
ศึกษาวิจัยตอยอด เพื่อรองรับการผลิตและสรางภูมิคุมกันในทองถิน่
ภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในสถานประกอบการให
มีศักยภาพเพิม่ ขึ้น
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ภาคประชาชน
มีสว นรวมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสะทอนความตองการของ
ชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและติดตามการทํางานของรัฐ
สื่อมวลชน สรางระบบการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการจากภาครัฐสู
ชุมชนในแตละระดับอยางตอเนื่องและตรงกับขอเท็จจริง
2. แนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคม เนนการพิจารณาบทบาทของทุกภาคสวนทั้ง
ในระดับครอบครัว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทุนทางสังคมใหมีความเขมแข็ง รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพสมาชิกในครอบครัวใหมีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา ชุมชน ซึง่ มี
บทบาทในการสรางความมัน่ คงในชีวิตใหคนในชุมชน เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางคนในชุมชนและ
เพิ่มพูนทุนทางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพและนําไปสูพลังรวมในการพัฒนาประเทศ ซึง่ มีบทบาทหลักใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธในทุกมิติทงั้ ระบบในระดับชาติและนานาชาติ ดวยการพัฒนาคนใหมี
ศักยภาพพรอมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งใหสถาบันทางสังคม
รวมทัง้ อนุรักษ ฟน ฟูวัฒนธรรมและรักษา พัฒนาและตอยอดองคความรู
บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ภาครัฐ ตองมีบทบาทในการเชื่อมโยงการพัฒนาทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ
สถาบันการศึกษา ทําการวิจยั รวมกับชุมชนโดยชุมชนเปนนักวิจัยหลัก เปน
แหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการ สรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูใน
รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดวย
ชุมชนของตนเองและสรางกระบวนการเรียนรูใหชมุ ชน
เทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถนําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เกิดรายไดแกชุมชน
ภาคธุรกิจเอกชน มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ดวยการจัดทําบรรษัทภิบาลในองคกร และมีบทบาทในกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม
ภาคประชาชน
เปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มทุนทางสังคมให
สอดคลองกับ โอกาส ศักยภาพ และความพรอมของแตละพื้นที่ เปนการสรางรากฐานที่แข็งแกรง
ของชุมชน ทองถิน่ และประเทศ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสรรทรัพยากรในการลงทุนดานเศรษฐกิจสังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและเชื่อมโยงกัน สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
แบบมีสวนรวมระหวางภาคีการพัฒนาในทองถิน่ อยางครบวงจร
รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนคติของผูบ ริหารและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการพัฒนาโดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง
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สื่อมวลชน ใชสื่ออยางสรางสรรค เปนแกนรับฟงความคิดและสรางการมีสว นรวม
ของประชาชน
บุคลากรสื่อควรมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
รวมทัง้ เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
3. แนวทางการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความสมดุลยั่งยืน เนนการพัฒนา “เศรษฐกิจบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” โดยกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม และใหชมุ ชนมี
สวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรเพื่อใชประโยชนตอไปไดอยางยัง่ ยืน มีนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ภูมิปญญาทองถิน่ ที่สรางมูลคาใหสินคาในทองถิน่ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่จาํ เปนเพื่อควบคุม
กิจกรรมหรืออุตสาหกรรมทีส่ รางมลพิษและสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ภาครัฐ ปรับบทบาทจากผูควบคุม สัง่ การ มาเปนผูป ระสานงานและสนับสนุนให
ภาคสวนตางๆมีบทบาทมากขึ้น เนนการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง
ภาคการเมือง
ตองสนับสนุนการกระจายผลประโยชนที่โปรงใส ไมใชอิทธิพล
แทรกแซง สนับสนุนการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในแนวทางที่โปรงใสอยางจริงจัง
องคกรพัฒนาเอกชน/ภาควิชาการ
เปนพี่เลี้ยงในการสรางองคความรูและ
ยกระดับภูมิปญ
 ญาทองถิ่น สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมวิจยั และพัฒนากับชุมชน และรวมตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ
ตองมีการทําธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบสิง่ แวดลอมสงเสริม
ภาคธุรกิจเอกชน
การสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดานนวัตกรรมและการตลาด และ
สนับสนุนการเงินแกชมุ ชนในการใชภูมิปญ
 ญาดั้งเดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคประชาชน สํารวจปรับปรุงตนเองใหมีจิตสํานึก รวมในการวิจยั พัฒนา จัดทํา
ฐานขอมูล เรียนรูประยุกตใชองคความรูใหมเพิ่มพูนความรูเดิม เสริมสรางบทบาทผูนําชุมชน เขา
รวมบริหารจัดการทรัพยากรทองถิน่ และรวมตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางองคความรูเพิ่มบทบาทการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น
สื่อมวลชน ควรผลิตสื่อที่สรางสรรค เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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1.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เนนการบูรณาการดาน
การวิจยั ที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิจยั เพื่อ
ความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน โดยใหทกุ ภาคสวน
มีสวนรวม โดยกรอบการดําเนินงานวิจยั เนนงานวิจยั ทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) มีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนของการวิจัยที่สอดรับกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีกลไกกระตุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางหนวยงานวิจยั ในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการวิจัย
การพัฒนาศูนยกลางการวิจยั เฉพาะทางและการพัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกัน โดยมีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนการวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทย
มีงานวิจัยทีม่ คี ุณภาพ เพือ่ การพัฒนาทีส่ มดุลและยั่งยืน” และมีพนั ธกิจการวิจัยของชาติ ดังนี้
“พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจยั ของประเทศใหสงู ขึ้น และสรางฐานความรูทมี่ ี
คุณคา เพื่อสามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นให
เกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพที่
ทุกฝายมีสว นรวม”
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (2550) ไดกําหนดยุทธศาสตรการ
วิจัยดานการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจยั ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใช
ประโยชนเปนหนึง่ ในหาของยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ซึ่งมีเปาประสงคการวิจัย คือ การพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารจัดการความรูของประเทศอยางมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มุงเนนการ
วิจัยเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการดานการวิจยั ของประเทศ
แนวทางการปรับระบบการวิจัยและการบริหารการวิจัยของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
ไดจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทาง
การปรับโครงสรางระบบการวิจัยของประเทศระบุไวใน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) เพื่อเปนการวางรากฐานระบบวิจยั กระจายไปสูระดับตางๆ และเปนฐานรองรับ
ซึ่งกันและกันอยางมีระบบ ตั้งแตการวิจัยเชิงสราง ปญญา (Wisdom Oriented Research: WOR)
การวิจยั เชิงศักยภาพ (Potential Development Research: PDR) และการวิจยั มุงเปาและมุง
แกปญหา (Target/Problem Oriented Research: TPOR) โดยใหมีหนวยงานในแตละระดับ ดังนี้
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ภาพที่ 3

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการวิจัยของชาติสูเปาหมายการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2550)

1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2550) มีภารกิจหลักในการกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาอุดมศึกษา ประกอบดวย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ดวยมุง หวัง
ใหการวางแผนพัฒนาการศึกษาเปนการวางแผนเชิงรุก ทีท่ นั การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในป 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดปรับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2533-2547) เพื่อใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัฒน โดยกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาอุดมศึกษาในระยะเวลา 15 ป เปนระหวางป 2543 - 2557 ปจจุบันสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการกําหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น เพื่อใหการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในอนาคตมีทิศทางที่สอดคลอง
ตอบรับกับสภาพแวดลอมและทิศทางการพัฒนาประเทศที่แปรเปลี่ยนไป โดยมีสาระสําคัญดังนี้
(พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน, 2550)
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ภาพที่ 4

แนวคิดระบบวิจัยแหงชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดกําหนดประเด็น
เชิงนโยบายอุดมศึกษา โดยมีมิติบูรณาการและองครวมการพัฒนาที่มีการพิจารณาปจจัยที่เกีย่ ว
ของและปจจัยภายในอุดมศึกษาที่เนนการพัฒนาระบบวิจัยแหงชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางอุดมศึกษาและการพัฒนาเครือขายอุดม
ศึกษาที่นาํ ไปสูการพัฒนางานวิจัยและความรวมมือดานการวิจัยของประเทศในภาพรวม ซึง่ สรุป
สาระและแนวทางในการปฏิบัติได ดังนี้
1. การพัฒนาระบบวิจัยแหงชาติ จากการประเมินความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําทีม่ ีคุณภาพทัง้ ในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค เนื่องจากความสามารถในการสรางนวัตกรรมที่ต่ํา อุดมศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งของ
ระบบวิจัยของประเทศ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหเกิด ”ระบบวิจยั แหงชาติ” ที่ประกอบดวย
องคกรระดับชาติที่กาํ หนดนโยบายวิจัย องคกรจัดสรรเงินทุนวิจยั /หนวยงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย
เปนผูดําเนินการวิจัย ซึง่ รับทุนวิจัยโดยใชระบบการแขงขันดวยผลงาน(Competitive bidding)
นอกจากนี้ควรเนนการสรางระบบความเชือ่ มโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต และมีกลไก
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การทํางานรวมกันในลักษณะพหุภาคีระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ รวมถึงภาคสังคมและชุมชน ดานการวัดและประเมินผล
งานวิจยั ควรมีระบบประเมินสมรรถนะการวิจัยของกลุมวิชาการในมหาวิทยาลัย
โดยนําระบบ
Research Assessment Exercise (RAE) ที่ใชในตางประเทศมาประยุกตและปรับใช เพือ่
ประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจยั ของอุดมศึกษาไทยในอนาคต
2. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา การพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาตอง
คํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน ความสามารถดานการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทาง
สังคม และคํานึงถึงชวงวัยตางๆ ของการทํางานและการพัฒนา (Life cycle development) จัดให
มีกระบวนการ Mentoring โดยผูมีความรูและประสบการณบนฐานของการพัฒนาจากการทํางาน
จริง แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอใหมที ิศทางการจัดทุนการศึกษาที่ชัดเจน การมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยและผูเรียนในการออกคาใชจายในการสงนักศึกษาไปตางประเทศ
และการสราง
ทิศทางสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐใหมดวยอัตรากําลังคนทีร่ ัฐบาลกําหนดให
3. การพัฒนาเครือขายอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันสูงและมีชองวาง
ของระดับการพัฒนา (University Divide) หลายมิติ เชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ
สถานที่ตั้ง บุคลากร คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพและชื่อเสียงของสถาบัน เปนตน หลายปญหา
เกิดจากการไมรวมพลัง (Synergy) หรือแบงงานกันทํา (Division of labor) ทําใหสถาบันอุดม
ศึกษาไมสามารถสรางสรรคงานทีม่ ีผลงานในระดับประเทศหรือนานาชาติได ยุทธศาสตรการสราง
พลังรวมโดยการสรางเครือขายอุดมศึกษา เปนสิง่ ทีค่ วรสนบัสนุนและผลักดันดวยนโยบายและ
กลไกงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทํางาน และการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานรวมกันนําไปสูการควบรวมสถาบันเมือ่ มีความพรอม รัฐสนับสนุนใหสถาบันที่
เขมแข็งสรางความสามารถ สรางเครือขาย พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการ
ทํางานภาคสังคม เปนตน
1.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เปนการวางแผนใน
บริบทที่เปลีย่ นแปลงไปจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับกอนๆ
เนื่องมาจาก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ทีส่ งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกาํ หนดยุทธศาสตรของการพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนการพัฒนาการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2550)
1. การเสริมสรางขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากลที่
สามารถพึ่งพาตนเองไดจากรากฐานของภูมิปญญาไท
2. การเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการที่ยงั่ ยืนใหกับระบบอุดมศึกษา
3. การเสริมสรางศักยภาพการศึกษาใหเกิดความมัน่ คงแกชุมชนและทองถิน่
4. การปฏิรูปการบริหารจัดการระบบอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรของการพัฒนาอุดมศึกษา ตามแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ดังกลาว ไดกาํ หนดมาตรการและกลไกหลักในการพัฒนางานวิจยั และ
ความรวมมือวิจัยในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชัน้ นําในตางประเทศ
เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมดันทุกดาน ซึง่ จะนําไปสูความเทาเทียมกันและการยอมรับกันทั้ง 2 ฝาย
2. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ภายในแตละภูมิภาคและระหวางภูมิภาค เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทัง้ สถาบัน/
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
3. สงเสริมการสรางศักยภาพและเอกลักษณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ความเชีย่ วชาญและความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะสาขา ทั้งในดานการสอนและการวิจยั โดย
แสดงไวในวิสยั ทัศนและแผนกลยุทธของสถาบันที่ใชเปนกรอบในการสนับสนุนทรัพยากร
4. สงเสริมการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ ทัง้ ในดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ดวยการรวมตัวกันเปนเครือขายของสถาบันที่มีความสนใจรวมกัน
5. สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจยั ประยุกต ที่สัมพันธกับทิศทางการพัฒนาการ
วิจัยและบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาองคความรูใหทนั กับความกาวหนาทาง
วิชาการและสอดคลองความตองการของประเทศ มีเปาหมายเพื่อการพิมพเผยแพรในวารสาร
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความพรอมใหสามารถสรางนักวิจยั รุนใหมทมี่ ีความรูและประสบการณดานการวิจัยระดับสูงใน
จํานวนที่เพิ่มขึน้ เพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
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7. ปรับปรุงระบบการบริหารการวิจัยของประเทศ ใหมีการกําหนดนโยบายและทิศทาง
การวิจยั และการจัดสรรงบประมาณดานการวิจยั ที่สอดคลองกัน โดยมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการวิจัยทีม่ ีประสิทธิภาพ
8. สงเสริมการจัดระบบการบริหารทรัพยสนิ ทางปญญาในระดับสถาบัน ใหเปนกลไก
รองรับการพิทกั ษคุมครอง การใชประโยชน และการพัฒนาตอยอดทรัพยสนิ ทางปญญาใหเกิด
ประโยชนตอสถาบันและประเทศชาติในระยะยาว
9. สงเสริมเครือขายความรวมมือในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น นําไปสูก ารเรียนการ
สอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิถีชวี ิตและ
วัฒนธรรมอันเปนมรดกไทย
10. สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศในการลงทุนเพื่อ
จัดการศึกษา การวิจยั การฝกอบรม ซึ่งปนการตอยอดองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหไดมาตรฐานสากลและกาวทันโลก
11. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการสรางนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาตอยอดและ
การปรับแปลงเทคโนโลยีใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิน่ ทีท่ ําใหเกิดมูลคาเพิ่ม การขยาย
ผลผลิต และการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12. ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม
แหลงทุนอุดหนุนการจัดการศึกษาที่กอใหเกิดประโยชนตอนักวิจัยทัง้ ทางตรงและทางออม
13. สงเสริมใหมีการตั้งศูนยพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะดาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
14. สงเสริมความรวมมือวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมกันกําหนดปญหาการวิจัยที่จะทําใหเกิดการเพิม่ ผลผลิตหรือลดตนทุนในภาคอุตสาหกรรม
15. สนับสนุนการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร ทั้งในดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคน การวิจัย และพัฒนากระบวนการและวัตถุดิบที่ครบวงจร
16. สรางอาจารยรุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูระดับอุดมศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาโทและเอก
และสนับสนุนใหอาจารยปจจุบันไดรับการพัฒนาทางวิชาการทั้งดานการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการสรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นในระบบอุดมศึกษาและเชื่อมโยงเปน
เครือขาย
17. ปรับแนวคิดและกลไกในการกระจายอํานาจโอกาสอุดมศึกษาสูภูมิภาค ดวยการ
สรางความรวมมือระหวางสถาบันในภูมิภาค พัฒนายกระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคโดยสรางความ
รวมมือและรับผิดชอบรวมกันทัง้ อุดมศึกษาและชุมชน
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18. สงเสริมการจัดการศึกษา คนควา วิจยั และฝกอบรมในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของกับศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการใชภาษาไทยในชนเผาตางๆ ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และภาษาพื้นเมืองถิน่ ตางๆ ของประเทศไทย รวมทั้งสถาปตยกรรม ชางสิบหมู โดยใหมีการจัดการ
เรียนการสอนและการฝกอบรมที่หลากหลายตามความตองการของกลุมเปาหมาย
19. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคความรู ทั้งดานเนื้อหาสาระและกระบวนการของ
ธรรมชาติ เพื่อความอยูดีมีสขุ อยางยัง่ ยืนของชุมชนและทองถิน่ และสามารถประยุกตใชเพื่อ
ประโยชนในการพิทกั ษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
5. นโยบายและแนวทางการสนับสนุนการวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ (Autonomous)
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2535 เพื่อ
เปนแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีบทบาทสําคัญคือ การใหทนุ สนับสนุนการประสานงาน
เชื่อมโยงใหเกิดการวิจัย โดยเนนทีก่ ระบวนการบริหารจัดการและประเมินคุณภาพงานวิจยั อยาง
ตอเนื่อง ใหทนุ สนับสนุนจะครอบคลุมทุกสาขา เนนการสงเสริมการวิจัยในลักษณะชุดโครงการที่
เปนผลจาการประเมินความตองการของผูใ ช และนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนไดจริง สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั ดําเนินการสนับสนุนการวิจยั ในรูปแบบตางๆ โดยมีวัตถุประสงค 3
ประการหลัก คือ สรางคน สรางผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบวิจยั ที่มปี ระสิทธิภาพ
ภายใตปณิธาน “สรางสรรคปญญา เพือ่ พัฒนาประเทศ” โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ดังนี้ (1) ใหทนุ สนับสนุนการวิจัยเพื่อนําผลไปสูการไปใชประโยชนในดานการเกษตร อุตสาหกรรม
การบริการ พลังงานการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันสาธารณภัย
(2) ใหทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิน่ โดยการมีสวนรวม และ (3) ใหทนุ
สนับสนุนการวิจัย เพื่อสรางนักวิจยั อาชีพทีม่ ีความสามารถสูงและสรางผลงานตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร
จากยุทธศาสตรการดําเนินงานดังกลาว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไดดําเนิน การ
สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตรใน 8 ดาน ดังนี้ เศรษฐกิจ การเมือง การพัฒนาทั้งพืน้ ที่
(Area-based Collaborative Research) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คน ชุมชน และสังคม
การสนับสนุนระบบที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society)
งานวิจยั เพื่อทองถิ่น และการสรางนักวิจยั พืน้ ฐานและความรูพนื้ ฐาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดกําหนดพันธกิจสําคัญในการสนับสนุนการวิจัย
ดานการพัฒนานักวิจัยสูสงั คมฐานความรู โดยมีโครงการพัฒนานักวิจัยตั้งแตระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และทุนพัฒนานักวิจัยอาชีพตั้งแตนักวิจยั รุน ใหมจนถึงนักวิจัยชัน้ ยอดของ
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ประเทศ โดยมีโครงการพัฒนานักวิจัยในระดับอุดมศึกษาจนถึงนักวิจัยอาชีพที่มีการสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือวิจัยหรือเครือขายการวิจัยในอนาคต ดังนี้
5.1 โครงการพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาตรี IPUS
(Industrial Projects for
Undergraduate Students) เปนโครงการที่สนับสนุนผูทําวิจัยระดับปริญญาตรี โดยใหนกั ศึกษา
ระดับปริญญาตรีปสุดทาย ไดฝกงานภาคฤดูรอนจากสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโดย
เชื่อมโยงกับโครงงานของนักศึกษา เพือ่ กระตุนใหอาจารยและนักศึกษาไดทราบและเขาใจสภาพ
ปญหาที่เกิดขึน้ จริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนําไปสูงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
ในระยะตอมา โครงการ IPUS ไดขยายโครงการเปน IRPUS โดยโครงการใหมจะ
ประกอบดวยโครงการเดิม และเพิ่มโครงการ RPUS (Research Project for Undergraduate
Students) โดยโครงการ RPUS มี 2 Tracks ไดแก
Track 1 มีวัตถุประสงคเพือ่ สรางนักศึกษาใหเปนนักวิชาการ/ นักวิจยั ระดับสูงตอไป
เนนการสนับสนุนนักศึกษาทีม่ ีคุณภาพศึกษาตอระดับสูงกวาปริญญาตรี
โดยสนับสนุนให
นักศึกษาทําโครงงานวิจยั กับอาจารยที่มที ุนวิจัยอยูแลว เปนการเตรียมนักศึกษาใหทาํ วิทยานิพนธ
เมื่อเขาหลักสูตรปริญญาโท
Track 2 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผูประกอบการใหมที่ใชความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ เพื่อหวังใหมีผูประกิบการรุนใหมที่เขาใจและเห็นความสําคัญ
ของการวิจยั มากขึ้น
5.2 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF Master Research Grants)
โครงการนี้เปนการตอยอดโครงการพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาตรี เริ่มในปพ.ศ.
2547 มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการทํางานวิจยั ระดับปริญญาโทและสรางมหาบัณฑิตที่มที ักษะ
การทําวิจยั อยางเปนระบบเพื่อเสริมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และสนับสนุนใหอาจารย
และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงลึกและมีทิศทาง
กระตุน บรรยากาศการวิจัยใน
สถาบันการศึกษา โดยทุนวิจัยนี้สนับสนุนนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 70
ทุน และมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร จํานวน 30 ทุน
5.3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนนักวิจัยระดับปริญญาเอกอยางรุนแรง ซึ่งมีผลทําใหประเทศไทยมีความ
ออนแอดานการวิจัยและพัฒนา และมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศนอย
มากเมื่อเทียบกับประเทศทีพ่ ัฒนาแลว โครงการนี้เริ่มเมื่อป พ.ศ. 2539 โดยความรวมมือของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีวตั ถุประสงคเพือ่ ผลิตนักวิจยั
ระดับปริญญาเอกและพัฒนาผลงานวิจัยใหไดมาตรฐานสากล สรางความเขมแข็งใหแกบัณฑิต
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ศึกษาในประเทศไทย ชวยประหยัดงบประมาณในการสงนักศึกษาไปศึกษาตอในตางประเทศ และ
เพื่อสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยและสถาบันทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยมีเปาหมาย
ในการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกใหได 5,000 คน ในเวลา 15 ป (พ.ศ. 2540-2554)
5.4 ทุนพัฒนานักวิจยั และสรางนักวิจัยอาชีพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ไดจัดสรรทุนเพื่อพัฒนานักวิจัยและสรางนักวิจัยอาชีพของประเทศ โดยแบงทุนเปน 3 ประเภทหลัก
ดังนี้
เปนทุนวิจัย
ประเภทที่ 1 ทุนวิจยั พื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย
พื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใ หมโดยการเสนอความคิดริเริ่มจากนักวิจัยและไมจํากัดสาขาวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการสรางนักวิจัยอาชีพ มี 5 ประเภทยอย ดังนี้
1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม
(สกว.
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เปนทุนที่ สกว. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนอาจารยรุนใหมใหทําวิจัยไดอยางตอเนื่อง เปดรับสมัครปละครั้ง ผูอยู
ในขายรับทุนคืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ซึง่ ไดรับปริญญาระดับสูงสุดที่มกี ารเปดสอนใน
สาขาวิชาดังกลาวมาแลวไมเกิน 5 ป และไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชาขึ้น
ไป ทุนประเภทนี้ใหทนุ ปละ 240,000 บาท เปนเวลาไมเกิน 2 ป โดยแบงเปนเงินคาใชจายในการ
วิจัยปละ 120,000 บาท และเปนเงินสนับสนุนคาครองชีพเดือนละ 10,000 บาท
1.2 ทุนสงเสริมนักวิจยั รุน ใหม เปนทุนที่มวี ัตถุประสงคหลักเพื่อเปดโอกาสให
ผูที่ไมไดเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาสมัครขอรับทุนได เปนทุนทีส่ นับสนุนผูท ี่สาํ เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดในสาขาวิชาไมเกิน 5 ป ระยะเวลาของทุน 2 ป วงเงิน
480,000 บาท ตอทุน ผูไดรับทุนตองไมดํารงตําแหนงบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชาหรือ
เทียบเทาขึน้ ไป
ผลงานวิจยั ที่ไดตองสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือจด
สิทธิบัตร จํานวนทุนในแตละปไมต่ํากวา 350 ทุน โดยแบงเปน 2 กลุม
1.3 ทุนเพิม่ ขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุนกลางในสถาบัน
อุดมศึกษา (สกว. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เปนทุนที่ สกว. ไดรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุน
กลางในสถาบันอุดมศึกษาใหมีโอกาสทํางานวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนางานวิจัยระดับที่สูงขึ้น
เปดรับสมัครปละครั้ง ผูมสี ิทธิ์รับทุนคืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่เปนเจาของบทความชื่อแรกหรือเปนผูแตงรวม(Corresponding author)
ไมนอยกวา 1 เรื่อง ในชวง 5 ปที่ผานมา โดยตองเปนงานวิจยั ทีท่ ําในประเทศไทย และไมใชผลงาน
จากการทําวิทยานิพนธ มีการวิจยั อยูในเกณฑดีเดน และไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับ
หัวหนาภาควิชาขึ้นไป ทุนประเภทนี้ใหทนุ ปละ 400,000 บาท เปนเวลาไมเกิน 3 ป โดยแบงเปน
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เงินคาใชจายในการวิจัยปละ 220,000 บาท และเปนเงินสนับสนุนคาครองชีพ เดือนละ 15,000
บาท
ผูท ไี่ ดรับทุนนี้อาจไดรับการสนับสนุนจากสถาบันตนสังกัดของนักวิจัยอีกจํานวนหนึ่งเมื่อ
สิ้นสุดสัญญาแลว นักวิจยั ทีม่ ีคุณภาพสามารถสมัครทุนประเภทนี้หรือทุนประเภทอืน่ ไดอีก
1.4 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวจิ ัย สกว.) เปนทุนทีม่ วี ัตถุประสงคหลักเพื่อเปด
โอกาสใหผทู ี่ไมไดเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนได โดยมีหลักเกณฑ
ในการใหทนุ วงเงินทุนวิจัยรวมทั้งระยะเวลาดําเนินการเชนเดียวกับทุนเพิ่มขีดความสามารถดาน
การวิจยั ของอาจารยรนุ กลางในสถาบันอุดมศึกษา ผูไดรับทุนจะไดรับชื่อ “เมธีวิจยั สกว.” (TRF
Research Scholar)
1.5 ทุนวิจัยองคความรูใหมที่เปนพืน้ ฐานตอการพัฒนา เปนทุนวิจยั ระดับ
กลางสําหรับผูท ี่มีประสบการณในการวิจยั พอสมควร ทุนนี้เปดรับสมัครปละครั้ง ผูอยูในขายไดรบั
ทุนตองเคยมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่เปนงานวิจัยที่ทาํ ในประเทศไทย
มาแลวไมนอยกวา 3 เรื่อง ในชวง 5 ป ที่ผานมาโดยตองเปนเจาของบทความชื่อแรกหรือเปน
Corresponding author โดยไมนับรวมผลงานวิจัยที่เกิดจากวิทยานิพนธ และมีผลรวมของ
Impact factor อยูในเกณฑดีทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชา เชน มีคาไมนอยกวา 5.0 สําหรับวิทยาศาสตร
ชีวภาพและการแพทย ไมนอยกวา 2.0 สําหรับวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร
สวนสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจะไมนําเกณฑของ Impact factor มาพิจารณา ผูไดรับ
ทุนจะไดรับชื่อ “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” (TRF Advanced Research Scholar) ทุนประเภทนีม้ ีวงเงิน
ไมเกิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาของทุนไมเกิน 3 ป โดยเปนคาตอบแทนของหัวหนาโครงการ
เดือนละ 15,000-25,000 บาท ตามคุณภาพผลงานและประสบการณของผูขอรับทุน
1.6 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในตางประเทศ (สกว. รวมกับ National
Research Council ประเทศคานาดา) ผูมีสิทธิ์สมัครคือผูมีสัญชาติไทยที่สาํ เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในสาขาที่จะไปทําวิจัยในศูนยวิจัยของ NRC ไมเกิน 5 ป ถาทํางานแลวจะตองไดรับ
อนุมัติใหลงไปทําวิจัยหลังปริญญาเอกไดอยางนอย 1 ป โดยทุนวิจยั ประเภทนี้แบงเปน 2 ประเภท
คือ
1.6.1 ทุน Visiting Fellowships ของ สภาวิจัยแหงชาติของแคนาดา (The
National Research Council of Canada, NRC) ทุนนี้ใหปละ 5 ทุน สําหรับผูทสี่ ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในประเทศไทยซึ่งจะตองไปแขงขันกับผูสมัครจากประเทศอื่นอีกครั้ง ทุนนี้จะให
คาเครื่องบินและคากินอยูทแี่ คนาดาเพื่อไปทําการวิจยั ณ สถาบันวิจยั ของ NRC เปนระยะเวลา 1
ป และอาจตอทุนไดอีก โดยถาใหตอทุนปที่ 2 สกว. จะจายคาเดินทางกลับมาดูงานในประเทศไทย
2 สัปดาห
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1.6.2 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowships) ของ สกว. NRC เปนทุนรวมระหวาง NRC และ สกว. มีทนุ วิจยั ปละ 5 ทุน ระยะเวลา 1 ป โดยฝายไทยและ
NRC จะรวมกันออกคาเครื่องบินและคากินอยู (ฝายไทยอาจเปน สกว. หรือองคกรที่ไดประโยชน
จากการวิจยั หลังปริญญาเอก)
ประเภทที่ 2 ทุนวิจยั พื้นฐานเชิงยุทธศาสตร (Strategic Basic Research) เปน
การใหทุนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ สนับสนุนใหเกิดการทํางานวิจยั และ
สรางเครือขายของนักวิจัยจากหลากหลายสาขา รวมกันคนหาองคความรูใหมภายใตหัวขอใหญๆ
เรื่องเดียวกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศ โดยผลลัพทของการวิจัยยังเนนการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติทมี่ ี Impact สูง
การจดสิทธิบตั รหรือผลงานที่สามารถนําไปสูการใชประโยชนในระยะกลาง
หรือระยะยาวที่
สามารถประเมินได เปนโครงการที่เนนงานวิจยั ที่สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และแกไขปญหาของประเทศ โดยมีทิศทางที่นาํ ไปสูการใชประโยชนในระยะกลางหรือ
ระยะยาวไดอยางแทจริง
ประเภทที่ 3 โครงการการสรางกําลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม มีเปาหมาย
เพื่อสรางกําลังคนและองคความรูจากงานวิจยั พืน้ ฐานเพื่อสรางผลิตภัณฑ และ/หรือแกปญหาจาก
อุตสาหกรรม โดยจัดใหมที นุ วิจยั 3 ระดับซึ่งขึ้นอยูก ับความซับซอนของโจทยวิจัย และเนื้อหาของ
โครงการ ตลอดจนคุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุน แบงเปน 3 ระดับ โดยมีวงเงินงบประมาณไม
เกิน 1,000,000 บาท 1,500,000 บาท และ 3,000,000 บาท ผูมีสิทธิ์ขอรับทุนเปนนักวิจัย
มีตน สังกัดเปนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยที่เปนหนวยงานของรัฐหรือของภาคเอกชน หัวหนา
โครงการควรมีประสบการณวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติอยางตอเนื่อง และ/
หรือมีสิทธิบัตร และ/หรือมีสงิ่ ประดิษฐทมี่ คี ุณภาพสูงในเรื่องเดียวกัน หรือที่ใกลเคียงกับเนื้อหาของ
โครงการวิจยั ที่นาํ เสนอ และมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึง่ คือ เปน
โครงการที่ภาคอุตสาหกรรมรวมทุนดวย (in cash หรือ in kind) และ/หรือตองมีการปฏิบัติงานวิจัย
สวนหนึง่ ที่สถานประกอบการอุตสาหกรรม และ/หรือมีนักวิจัยจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม
มาปฏิบัติการวิจัย ณ สถานศึกษา/วิจัย การกําหนดโจทยวิจัยตองมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือ
พัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรมที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชนได ผลการวิจยั ตอง
สามารถนําไปใชประโยชนกบั ภาคอุตสาหกรรมและสามารถตีพิมพในระดับนานาชาติ และ/หรือ
จดสิทธิบัตร และ/หรือไดสิ่งประดิษฐที่มนี วัตกรรมสูงซึง่ เปนทีย่ อมรับ
5.5 โครงการวิจัยรวมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร เพื่อการเรียนรูการ
พัฒนาพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research for Undergraduate and Master
Students: ABC-PUS/MAG) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในป 2550 มีโครงการ
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สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทัง้ พืน้ ที่ ( Area-Based Collaborative Research: ABC) ในพืน้ ที่
5 จังหวัดภาคใต อันประกอบดวยจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล และพัทลุง เปนพื้นที่
นํารองในการใชงานวิจยั พัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายการพัฒนา
ความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดรากฐานภายในอยางยั่งยืน การดําเนินโครงการ
ดังกลาววอยูภายใตการดูแลของ สํานักประสานงานโครงการ ABCPUS-MAG/IRVE กอตั้งขึ้นเมื่อ
ป 2549 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งอยูท ี่คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลผลิตและผลลัพธจากโครงการดังกลาว กําหนดเวลา
ระยะสั้น (1-2 ป) มุงหวังใหเกิดภาคีและกลไกการจัดการความรวมมือ เพื่อการพัฒนาพืน้ ที่ระดับ
ตําบล โรงเรียน อปท. กลุม วิสาหกิจ หนวยงาน องคกร เครือขายในตําบล เขามารวมเรียนรูดวย
กระบวนการวิจัย เพื่อแกปญ
 หา พัฒนาการดําเนินงานของตนเอง ชุดโครงการ วิจยั ที่มโี จทย
ปญหาและความตองการพัฒนาพืน้ ที่ระดับตําบล สรางผูจัดการงานวิจยั เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ระดับ
ตําบล และ นักวิจัยใหม มีนักศึกษารวมทําวิจยั และไดเรียนรูกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิน่
มีงบประมาณจากภาคีที่เกีย่ วของ มารวมในงานวิจยั ในประเด็นการแกปญ
 หาหรือการ
พัฒนาพื้นที่นนั้ มีอาจารยที่ปรึกษา พัฒนาการเรียนการสอนรวมกับการวิจยั และมุงหวังให
บุคลากรในทองถิ่นเกิดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ และผลระยะยาว (3-5 ป)
มุงหวังใหเกิดระบบฐานขอมูล เพื่อการวางแผนพัฒนาตําบลและเกิดกลุมนักวิจยั ที่มีความเชี่ยว
ชาญดานการพัฒนาพื้นที่อนั เปนฐานการสรางศูนยความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการดังกลาว สกว. สนับสนุนคาใชจายในการทําวิจัย ในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท
สําหรับระดับปริญญาตรี และ 25,000 บาท สําหรับระดับปริญญาโท และสนับสนุนคาตอบแทน
อาจารยที่ปรึกษา จํานวน 10,000 บาท และคาตอบแทนนักศึกษาผูทําวิจัยคนละ 5,000 บาท
สนับสนุนโครงการบริหารจัดการงานวิจัยรวมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตรเพื่อเรียนรูการ
พัฒนาพื้นที่ใหแก ผูจ ัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย 1 โครงการ ไมเกิน 50,000 บาท สนับสนุน
การจัดกระบวนการประเมินขอเสนอโครงการวิจยั โดยผูท รงคุณวุฒิ จากภายนอกที่เปนผูเชี่ยวชาญ
แตละประเด็นวิจัย และจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับผูจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และสนับสนุนคาใชจายผูท รงคุณวุฒิและผูประสานงานของ สกว . ในการ
ใหคําปรึกษา
ตอนที่ 2 สภาพปญหาของระบบการวิจัยและพัฒนาที่มีผลตอการพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจยั ของไทย
 หาที่จะตองเรงแกไขหลาย
ระบบการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทยในปจจุบนั มีปญ
ประการ โดยมีประเด็นปญหาที่สําคัญคือ การขาดความเชื่อมโยงระหวางกลุมสาขาวิจัยกับกลุม
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สาขาการผลิตในภาคการผลิต (Real Sector) ทั้งในแงกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
และยังขาดฐานขอมูลการวิจยั และพัฒนาทีเ่ ปนระบบ ขาดความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตงานวิจยั
กับผูใชผลงานวิจัย ขาดความรูดานวิทยาศาสตณและเทคโนโลยีขั้นพืน้ ฐานบางสาขา เชน ฟสิกส
เปนตน ขาดกองทุนวิจัยขนาดใหญ ขาดการติดตามประเมินผลทีม่ ีประสิทธิภาพ ขาดการกระจาย
ตัวของหนวยวิจัยในระบบราชการและมหาวิทยาลัย
การรวมลงทุนดานการวิจัยในภาคเอกชน
ยังมีนอย และขาดยุทธศาสตรภาพรวมของการวิจัยและพัฒนา จากการวิเคราะหเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของเกี่ยวกับ ระบบการวิจัยของประเทศ การเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยทุกระดับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎระเบียบ สามารถสรุปประเด็นปญหาสําคัญได ดังนี้ (ดํารงค
วัฒนา, 2547 และ จินตนาภา โสภณ, 2545)
1. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศขาดความเชื่อมโยง
ทัง้ ในระดับ
เดียวกันและตางระดับ
จากการทีก่ ฎหมายกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มี
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย วงเงินงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
ใหสอดคลองกับนโยบายทีก่ ําหนด
แตกฎหมายดังกลาวไมไดกําหนดใหมีการเชื่อมโยงการ
ดําเนินการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ สงผลใหการจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของหนวยงานองคกรตางๆ จึงมีลกั ษณะตางคนตางทําตามอํานาจกฎหมายที่
กําหนด ซึ่งไมเกิดการเชื่อมโยงนโยบายและแนวทางในการดําเนินที่สอดคลองกัน สงผลใหนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจยั ขาดประสิทธิภาพ เกิดความซ้ําซอนดานงบประมาณและการดําเนินงาน
2. นักวิจัยและบุคลากรดานการวิจัย ขาดแคลนทั้งจํานวนและคุณภาพ ปญหาดาน
นักวิจัยและบุคลากรดานการวิจัย นับเปนปญหาสําคัญอันดับสองรองจากนโยบายและแนวทาง
การวิจยั ของชาติ โดยพิจารณาจากความเห็นของผูบริหารหนวยงานวิจัย และนักวิจัย ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน พบวา ปญหาสําคัญคือ ปญหาขาดการสรางนักวิจัยและบุคลากรวิจยั มืออาชีพ
ปญหานักวิจัย/ บุคลากรวิจัยตองทํางานประจําอื่นมาก ทําใหมีเวลาในการทุมเทกับงานวิจัยมีนอย
จากรายงานการวิจัยเรื่อง การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐดวยสิ่งจูงใจ พบวา นักวิจัยของภาครัฐ
สวนมามีอัตราสวนของเวลาที่ใชในการทําวิจัยตอเวลาที่ทาํ งานอืน่ ประมาณ 25:75 แสดงใหเห็นวา
นักวิจัยในภาครัฐไดเสียเวลาไปกับการทํางานวิจยั อื่นที่ไมใชงานวิจยั จํานวนมาก ดานปญหาขาด
การพัฒนานักวิจัย/ บุคลากรวิจัยใหรูจักการทํางานเปนทีม เนื่องดวยสังคมไทยสวนมากเปนสังคม
ปจเจกชน (Individualism) ชอบการทํางานคนเดียว ขาดการทํางานเปนทีม ซึง่ ขัดกับลักษณะการ
ทํางานวิจยั ในปจจุบันที่ตองการความรวมมือประสานกันในการทํางานวิจยั ในหลายสาขาวิชามา
รวมกันคิด เพื่อแกปญหาหรือแสวงหาคําตอบที่ซับซอน เปนการทํางานแบบองครวม (Holistic)
มากกวาที่จะทํางานเฉพาะสาขาหรือเฉพาะดาน
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3. กฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยของ
ประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยมีลักษณะแยกสวน ขาดการ
เชื่ อ มโยงทั้ ง ระบบ โดยกํ า หนดไว เ ฉพาะแต ล ะหน ว ยงาน เช น การให ทุ น วิ จั ย เป น ไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงานมากกวาที่จะคํานึงถึงนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของ
ประเทศ แมวาจะมีกฎหมายหลักในการสนับสนุนการวิจัย เชน พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ
พ.ศ.2502 ก็ตาม แตก็ไมไดกําหนดใหมีการเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายที่สนับสนุนการวิจัยเฉพาะดาน
การสนับสนุนการวิจัยจึงขาดพลังความรวมมือใหการวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้
การดําเนินงานวิจยั ที่ยึดกฎระเบียบ ทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารโครงการวิจัยโดยเฉพาะ
ปญหาดานการเบิกจายงบประมาณสําหรับการวิจัย การเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
แมวาจะมีการผอนคลายความเขมงวดในการเบิกจายงบประมาณการวิจัยบางแลว แตก็มีผล
เฉพาะบางหน ว ยงานเท า นั้ น เช น สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิจั ย แหง ชาติ โดยให ผู ที่ ได รั บ ทุ น
สามารถเปดบัญชีในชื่อโครงการวิจัย ซึ่งทําใหการบริหารโครงากรวิจัยมีความคลองตัว แตสําหรับ
หนวยงานอื่นที่ไมไดทําเรื่องขอผอนผัน ก็ไมสามารถดําเนินการได ทําใหเกิดการลักลั่นในทาง
ปฏิบัติ
4.นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการทําวิจยั และนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เนื่องจาก
หนวยงานสวนใหญกาํ หนดใหกรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยเปนของหนวยงาน สงผลใหนักวิจัยขาด
แรงจูงใจในการทํางานวิจัย และขาดแรงจูงใจในการนําประโยชนจากงานวิจยั นําเสนอตอภายนอก
ในบางระเบียบกําหนดใหการเผยแพรผลงานวิจยั และการตีพมิ พผลงานวิจยั เปนความรับผิดชอบ
ของผูวิจัย ทัง้ ที่ผลงานวิจัยเปนของทั้งหนวยงานและผูวจิ ัย จึงทําใหนกั วิจัยแบกรับภาระมากเกินไป
(ดํารงค วัฒนา, 2547) นอกจากนี้ยงั พบวามีปญหานักวิจัยไมไดสิทธิประโยชนเพียงพอที่จะจูงใจ
ใหทาํ วิจยั โดยนักวิจัยที่ทาํ งานในสวนราชการตางๆ ไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนที่ต่ํากวา
นักวิจัยที่เปนอาจารยในสถาบันการศึกษา ทําใหนักวิจัยขาดแรงจูงในการทําวิจัย ประกอบกับ
อัตราเงินเดือนที่ตา่ํ กวาภาคเอกชน ปญหาความเจริญกาวหนาในอาชีพ ปญหาสิง่ จูงใจในการ
ทํางาน ปญหาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางาน สงผลใหนกั วิจัยเกิดความเบื่อหนาย และ
รูสึกไมอยากทําวิจัย
5. การขาดฐานขอมูลการวิจยั (Database) ระดับประเทศที่ครบถวนเพื่อเชื่อมโยง
เครือขายการวิจัยไดทั่วประเทศ ขาดการประสานเชือ่ มโยงกันอยางใกลชิดในระบบการวิจยั ของ
ประเทศ ทําใหการวิจัยในแตละสาขาไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชประโยชนใน
ภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมได สงผลใหเครือขายการเชื่อมโยงขอมูลทางการวิจัยทั้งภายใน
ประเทศและระหวางประเทศมีไมเพียงพอ
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6. การขาดแคลนองคกรเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัย จาก
การที่ภาครัฐมีความตองการใหภาคเอกชนลงทุนเพื่อการวิจัยมากขึ้น แตภาครัฐใหการสนับสนุน
ภาคเอกชนได ไม เ พี ย งพอ โดยเฉพาะในภาคอุต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่มั ก ซื้ อ
เทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาใชมากกวาศึกษาเอง เพราะไมตองเสียเวลาและสามารถเลือกใช
เทคโลยีนั้นไดตามความตองการมากที่สุด รวมทั้งสามารถกําหนดตนทุนการผลิตไดแนนอนกวา
ทําใหการพัฒนาองคความรูจากภาคเอกชนมีนอยมาก
7. ปญหาดานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา ปญหาหลักๆ ที่
สําคัญ ไดแก ปญหาเรื่องขาดกลไกเชื่อมโยงในการรวมมือทําวิจัยระหวางภาครัฐและเอกชน และ
ปญหาเรื่องการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนอยางจริงจัง
8. ปญหาดานการทําวิจยั และพัฒนา ปญหาสําคัญอยูที่กระบวนการบริหาร
และเทคนิควิธกี ารทําวิจยั โดยสวนใหญมกั พบปญหาในเรื่องการขาดกลไกในการเชือ่ มโยงปรึกษา
หารือระหวางผูทําวิจัยกับผูใ ชผลงานวิจยั ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แมวาในปจจุบันจะมีการ
สงเสริมโดยการใหทนุ โครงการวิจยั รวมระหวางภาครัฐและอกชนเกิดขึ้นบางแลว แตยังไมเพียงพอ
จากการศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกีย่ วของเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายการวิจัย
ของประเทศ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
2.1 การเชือ่ มโยงเครือขายการวิจัยของประเทศ
จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการเชือ่ มโยงเครือขายการวิจัยของประเทศ ดํารงค
วัฒนา (2547) ไดสรุปสภาพการณเครือขายการวิจัยของประเทศไว ดังนี้
1. ระยะเริ่มตน การจัดทําวิจัยทําเปนรายโครงการตามประเด็นการวิจัยที่กําหนด เพื่อให
สอดคล อ งและรองรับ นโยบายการพั ฒ นาประเทศ นัก วิ จัย หรื อ หนว ยงานวิจั ย มาจากสถาบั น
การศึกษาซึ่งจะจัดทําโครงการวิจัยเสนอตอแหลงทุน โดยหนวยงานใหทุนจะพิจารณาจากโครงการ
ที่สอดคล องกับ นโยบายการพั ฒ นาประเทศเปน หลัก แตใ นช ว งนี้ การพิ จ ารณาให ทุน ยั ง ไมใ ห
ความสําคัญกับการประสานเชื่อมโยงระหวางโครงากรเทาใดนัก สวนใหญเปนโครงการวิจัยระยะ
สั้นและปานกลาง ใชงบประมาณไมมากนัก การจัดําโครงการวิจัยดังกลาวจึงไมสงเสริมหเกิด
เครือขายการวิจัยระหวางโครงการเทาที่ควร
2. ระยะที่สอง เปนชวงที่นโยบายการวิจัยของประเทศมุงการจัดทําโครงการวิจยั แบบ
บูรณาการ เพื่อใหเกิดการประสานเชื่อมโยงระหวางโครงการและใชงบประมาณในการวิจยั ที่มีอยู
อยางจํากัดใหคุมคาขึ้น โดยรวมโครงการวิจัยที่มวี ัตถุประสงคกรือเปาหมายอยางเดียวกันเขามา
อยูภายใตโครงการเดียวกันเปนโครงการวิจัยขนาดใหญ มีการจัดการกลไกและการประสานงาน
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โครงการแตละดานชัดเจน จึงเปนการสนับสนุนใหเกิดเครือขายการวิจัยของโครงการยอยๆ มากขึ้น
แตการรวมโครงการยอยๆ ดังกลาว ยังเปนการรวมตัวกันอยางหลวมๆ โดยใชวตั ถุประสงคเปน
เกณฑ แตยังขาดการมีสว นรวมในกระบวนการวิจยั ตัง้ แตการกําหนดประเด็นปญหาเพื่อนําไปสู
ประเด็นการวิจัย การจัดทําโครงการวิจัยที่ชัดเจน จึงไมอาจบูรณาการโครงการวิจยั ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคทตี่ ั้งไว เครือขายการวิจัยที่เกิดขึ้นนชวงนี้จึงไมมีกิจกรรมรวมกันมากนัก
3. ระยะที่สาม เครือขายวิจยั ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการโครงการวิจยั ยอยๆ เขาดวยกัน
เริ่มมีความซับซอนและมีหลายมิติขึ้น เชน เครือขายการวิจัยดานการทองเที่ยว ซึง่ ประกอบดวย
หนวยงานระดับพื้นที่ บริษทั นําเที่ยว สถานทีพ่ ักและบริการตางๆ รวมตัวกันเปนเครือขายการวิจยั
เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคาใหกับการทองเทีย่ ว การสนับสนุนเครือขายดังกลาวจึงพัฒนาไปสูการ
เชื่อมโยงเครือขายวิจยั เปนกลุมเรื่อง (Cluster) หนวยงานที่ใหการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย
เปนกลุมเรื่องตางๆ อยางเปนรูปธรรม ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนตน
4. ระยะตอมา หนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนการวิจยั อืน่ ๆ เชน
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั เปนตน เริ่มมีบทบาทในการสงเสริมใหเกิด
เครือขายการวิจัยอยางกวางขวางมากขึน้
และเปนไปในลักษณะรูปแบบเฉพาะตัวขึ้นกับความรู
ความสามารถและประสบการณของหนวยงานนั้นๆ เครือขายการวิจัยที่เกิดขึ้นถูกจัดตั้งอยางเปน
ระบบ เนนการมีสวนรวมของภาคีวิจัยในการการกําหนดนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการวิจยั
การจัดทําแผนผังการวิจัย (Roadmap) การดําเนินการวิจัย และการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
ซึ่งกลไกดังกลาวกอใหเกิดเครือขายการวิจยั ที่เขมแข็ง มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและสามารถ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการวิจยั ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ปจจุบันเครือขายการวิจัยสวนใหญอาจกลาวไดวา เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของ
หนวยงานที่ใหทุนวิจัยในโครงการวิจัยตางๆ โดยเฉพาะโครงการวิจยั ขนาดใหญ มีขอบเขตการวิจยั
กวางและตองมีนักวิจัยรวมโครงการวิจยั จํานวนมาก เชน เครือขายการวิจัยลุมน้าํ ทาจีน-แมกลอง
เครือขายการวิจัยระบบสาธารณสุข เปนตน เครือขายการวิจัยดังกลาวมีการจัดโครงสรางการ
บริหารการวิจยั ที่ชัดเจน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายและสะทอนปญหาจากพืน้ ที่ โดยการประสานความ
รวมมือจากหลายฝาย กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน การเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยระหวางโครงการ
ยอยๆ ภายใตโครงการวิจยั ขนาดใหญ จะเปนไปอยางตอเนื่อก็ตอเมื่อภาคีวิจัยมีเปาหมายรวมกัน
อยางชัดเจน มีชองทางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว สมาชิกเครือขายมีความเคารพการอยูรวมกัน
และมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
จากสถานภาพเครือขายการวิจัยดังกลาว ดํารงค วัฒนา (2547) ไดสรุปโอกาส ขอจํากัด
จุดแข็ง และจุดออน ของเครือขายการวิจัยของประเทศไว ดังนี้
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1. โอกาส
1.1 นโยบายการวิจัยของประเทศที่มุงบูรณาการโครงการวิจยั เปนชุดโครงการในแต
ละกลุมเรื่อง (Cluster) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มีผลตอการเชือ่ มโยงเครือขาย
การวิจยั ของประเทศอยางกวางขวางขึ้น
1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีลักษณะการแขงขันทางการคามากขึ้น สงผล
ใหเกิดการเชื่อมโยงการวิจัยหลากหลายสาขา เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาอยางครบวงจร
1.3 การพัฒนาทางเทคโนโลยี ทําใหการเชื่อมโยงการวิจัยในลักษณะเครือขายทําได
รวดเร็วและกวางขวาง ทัง้ ในระดับนโยบาย การสนับสนุนเงินทุนวิจยั นักวิจัย และผูมสี วนไดเสีย
1.4 การพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมา ทําใหเกิดปญหาสังคมซับซอน ทรัพยากร
ธรรมชาติถูกทําลายและสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม การแกไขปญหาจึงเปนหนาที่ของทุกฝายที่มี
สวนไดเสียเขามารวมแกไขปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญ ซึง่ จะมีการเชื่อมโยงการวิจัย
เปนเครือขายอยางกวางขวาง
2. ขอจํากัด
2.1 การกําหนดนโยบายการวิจยั ของประเทศ ขาดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ เชน หนวยงานนโยบายการวิจยั เฉพาะทางยังไมมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการวิจัย ตลอดจนวงเงินงบประมาณการวิจยั ในภารกิจของงาน
2.2 นโยบายการวิจัยของประเทศ ขาดการเชือ่ มโยงในองคประกอบหลัก เชน การ
กําหนดเปาหมาย และทิศทางการสนับสนุนการวิจยั ยังขาดความชัดเจน จึงมีลกั ษณะตางหนวย
ตางทํา
2.3 นักวิจัยสวนใหญยังไมมีประสบการณการวิจัยในลักษณะบูรณาการในรูปแบบ
เครือขายการวิจัย
3. จุดแข็ง
3.1 หนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย มีประสบการณในการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย
อยางเปนรูปธรรมทําใหสามารถพัฒนาเครือขายการวิจัยใหมีความเขมแข็งได เชน เครือขายของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั เปนตน
3.2 สถาบันการศึกษาสวนใหญมีศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยกับ
ตางประเทศ
3.3 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ มีความยืดหยุน ในการสนับสนุนเงินทุน
มากกวาหนวยงานอืน่ จึงเอือ้ ตอการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย
3.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
การกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศมายาวนาน ซึง่ เอื้อตอการเชื่อมโยงการวิจัย
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3.5 สถาบันการศึกษา มีหนวยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัย ทําให
สามารถรวบรวมโครงการวิจยั จัดทําคําของบประมาณวิจัยไดเปฯแผน/ กลุม งานวิจยั ที่ชัดเจน และ
ทําโครงการวิจยั ในลักษณะสหวิทยาการ ตลอดจนสามารถนําผลงานวิจยั ไปสูผูใชในระดับตางๆ
ทั้งภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เปนผลใหไดรับการสนับสนุนงบวิจยั มากกวาสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ
3.6 สถาบันการศึกษา มีหนวยงานกลางในการประสานและบริหารจัดการเชิงธุรกิจ
เพื่อพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยั สูภาคเอกชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยสนิ ทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัย ซึ่งเปนการพัฒนาชาติ สรางผลตอบแทน
ทางดานเศรษฐกิจ และรายไดสูนักวิจยั และสถาบันการศึกษา
3.7 สถาบันการศึกษา มีอาจารย นักวิจัยที่เชีย่ วชาญในหลายสาขา ซึง่ มีศักยภาพ
ในการพัฒนาทีมวิจยั สามารถทําโครงการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการแบบครบวงจร
3.8 สถาบันการศึกษา มีการจัดพิมพวารสารทางวิชาการ ระบบสารสนเทศ และ
เอกสาร สิ่งพิมพตางๆ ตลอดจนมีการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน ของตนเอง เพื่อเผยแพรงานวิจัย
ทําใหงานวิจัยของสถาบันการศึกษาเผยแพรสูสาธารณชนไดกวางขวาง
4. จุดออน
4.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ในฐานะเปนหนวยงานกําหนดนโยบาย
การวิจยั ไมสามารถแสดงบทบาทนําในการเชื่อมโยงเครือขายการวิจยั ใหกับหนวยงานอื่นไดอยาง
เต็มที่ นอกจากนีย้ ังขาดการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ขาดการพัฒนาดาน
เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และระบบในการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยในทุกดาน ทําใหการ
เชื่อมโยงเครือขายการวิจัยยังไมชัดเจน และบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ยัง
ขาดการพัฒนาทัง้ ดานวิชาการและวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานที่มกี ารเชื่อมโยง
เครือขายการวิจัย
4.2 สถาบันการศึกษา ยังขาดการกําหนดนโยบายงานวิจัยเชิงรุก หรือทิศทางการ
วิจยั ที่จะมุง เนนใหเกิดความชัดเจน
4.3 กระบวนการบริหารการวิจัย การพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยเฉพาะการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจยั ยังดําเนินการไดไมเต็มประสิทธิภาพ
4.4 นักวิจัยบางสวนขาดการทําวิจัยเชิงลึกอยางตอเนื่อง ใหบรรลุผลจนสามารถ
ตีพิมพผลงานวิจัย หรือนําผลวานวิจยั ไปใชประโยชนได
4.5 นักวิจัยชอบทํางานวิจัยเดี่ยวมากกวาทํางานเปนทีม ขาดผูบริหารชุดโครงการ
การประสาน และบริหารจัดการโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ ยังไมประสบผลสําเร็จ

43

4.6 การถายทอดและเรียนรูประสบการณระหวางนักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยใหมยงั มี
ชองวาง
4.7 การประสานความรวมมือระดับคณะ สถาบัน สํานัก และนักวิจัยยังมีนอย
2.2 เครือขายการวิจยั ของประเทศ
จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจยั ที่เกีย่ วของ
เกี่ยวกับเครือขายการวิจัยของ
ประเทศที่ดาํ เนินการโดยองคกรที่สนับสนุนและสงเสริมการวิจยั ระดับประเทศ สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) ในฐานะที่เปนองคกรทีก่ ําหนดนโยบาย
การวิจยั ของชาติทําหนาที่ในการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยหลายรูปแบบ ทัง้ ระดับภายในประเทศ
และระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติไดดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายการวิจัย การสงเสริมสนับสนุนการวิจัย และการประสานงานการวิจยั โดยการดําเนินงาน
ดังกลาว กอใหเกิดการสรางเครือขายขององคกรในระดับหนวยงานอยางกวางขวาง ครอบคลุมทั้ง
ในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึง่ เปนการประสานงานทั้งในระดับ
หนวยงานและนักวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยโดยการใหทุนอุดหนุนการวิจัย การใหรางวัลสภาวิจัย
การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ การจัดทําขอมูลสารสนเทศการวิจัย การใหบริการสืบคนฐานขอมูล
เครือขายสารนิเทศและขอมูลอื่นๆ ผานเว็บไซต หองสมุดศูนยขอสนเทศการวิจยั และเชื่อมโยง
เครือขายสารนิเทศในประเทศ เชน เครือขายศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตรภายใต
ระบบสารนิเทศแหงชาติ เปนตน
สําหรับการเชือ่ มโยงเครือขายการวิจัยกับตางประเทศนัน้
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติไดเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยรวมกับ 3 เครือขาย ไดแก
1. Regional Network for Exchange of Information and Experience in Science
and Technology in Asia and the Pacific (ASTINFO) ของ ยูเนสโก เปนเครือขายการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศในกลุมเอเชีย
แปซิฟค
2. Asia-Pacific Information Network in Social Science (APINESS) ของ ยูเนสโก
เปนเครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลสารนิเทศทางดานสังคมศาสตร
ของประเทศในกลุมเอเชีย
แปซิฟค
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3. Cooperative Program for the Exchange of Experience, Expertise,
Information in S&T in South East Asian Countries (CO-EXIST-SEA) ภายใตการสนับสนุน
ของ Japan Science and Technology Corporation (JST) ประเทศญี่ปุน เปนเครือขายที่ใหการ
สนับสนุนและพัฒนาดานการวิจัยแกประเทศกําลังพัฒนา โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณและ
บุคลากรดานการวิจยั จัดสัมมนา และเวิรคชอป โดยโครงการนีเ้ ปนความรวมมือในนามของรัฐบาล
ของประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟลิปปนส และเวียดนาม)
ที่สงตัวแทนจากองคกรดานการวิจยั และพัฒนาของประเทศ จัดคอรส ฝกอบรมและเวิรคชอปดาน
การวิจยั และพัฒนาปละครั้ง
สําหรับโครงการความรวมมือกับตางประเทศนัน้ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) ตั้งแต พ.ศ. 2521 เพื่อสนับสนุนดานการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงคทจี่ ะสงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยตางประเทศ ไดทําการวิจัยรวมกันการแลก
เปลี่ยนนักวิจยั โดยทุนมีกาํ หนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท ซึ่งประเทศที่ไดลง
นามบันทึกความเขาใจ มีดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย–เยอรมัน (NRCT–
DFG) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ กับ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย–เกาหลี (NRCT–
KOSEF) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ Korea Science and Engineering
Foundation (KOSEF)
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย–ออสเตรีย (NRCT–
FWF) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ และ The Austrian Science Foundation (FWF)
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย–อิสราเอล (NRCT–
IASH) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (The National Research Council of Thailand
,NRCT) และ The Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH)
5. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย–จีน
(NRCT-NSFC) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ The National Natural Science
Foundation of China (NSFC)
6. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย–ญี่ปุน
(NRCT–JSPS) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และองคการสงเสริมวิชาการแหงประเทศ
ญี่ปุน (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
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2.2.2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเครือขายความรวมมือระหวางองคกร
โดยรวมมือกับหนวยงานใหทนุ วิจยั อื่นๆ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) โดยมีโครงการที่รวมมือกัน ไดแก การพัฒนาฐานขอมูลโครงการวิจยั นําเสนอบนโฮมเพจ
แบงเปน 3 ประเภท คือ โครงการวิจยั ที่ทาํ เสร็จแลว โครงการวิจยั ที่อยูระหวางดําเนินการ และ
โครงการวิจยั ที่อยูระหวางการพิจารณา
และไดรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดทําโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดานการสราง
เครือขายเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ เพือ่ สนับสนุนการวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทบวงมหาวิทยาลัย กรมวิเทศสหการ เปนตน และมีการ
เชื่อมโยงเครือขายการวิจัยเพื่อการบริหารงานวิจยั ที่เปนชุดโครงการ ซึ่งประกอบดวยโครงการวิจยั
ยอยๆ หลายโครงการ จําเปนตองมีการประสานงานเพื่อใหนักวิจัยในชุดโครงการเดียวกันทราบ
ความ กาวหนา และวางแผนการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหงานประสบความสําเร็จและประโยชน
รวมกัน
นอกจากนี้สาํ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดสรางนวัตกรรมการวิจยั รูปแบบ
ใหมเปนเครือขายการวิจัยระดับทองถิ่น สนับสนุนใหคนในชุมชนทองถิน่ เขารวมกระบวนการวิจัย
ทุกขั้นตอนเนนวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
โดยใชงานวิจัยเขาไปเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน
ทองถิน่ และสรางงานวิจยั ทองถิน่ เปนการวิจัยทางเลือก และมีระบบสนับสุนนงานวิจยั ทองถิน่ ใน
รูปแบบของศูนย/ หนวยประสานงาน (Node) และพี่เลีย้ ง หรือ RC (Research Counselors) เพื่อ
ทําหนาที่ใหคาํ ปรึกษาดานการวิจยั แกชุมชุน และสนับสุนนใหคนในทองถิน่ รวมทําวิจัยในลักษณะ
ชุดโครงการ รวมทัง้ สนับสนุนใหเกิดเครือขาย Node และ พี่เลี้ยง เนนสนับสนุนงานวิจยั ที่มเี นื้อหา
อันเปนประเด็นปญหาสําคัญของทองถิ่นและมุงพัฒนากลุมประเด็นงานวิจัยที่มีอยูแ ลวเพื่อนําไปสู
การสังเคราะห และเชื่อมโยงองคความรูจากฐานงานวิจัยเดิมไปในพื้นที่สูการทํางานรวมกันเปน
กลุมกอน (Cluster) การวิจยั รวมทั้งเครือขายในทองถิ่น เชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เขตพืน้ ที่
การศึกษา กลุม เกษตรกร องคกรชุมชน ฯลฯ เนนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (Area – Based
Research) ทีม่ ีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน ทองถิ่น และประเทศ โดยการสนับสนุน
ใหเกิดโครงการวิจัยทีห่ ลากหลายรูปแบบ และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการทํางานของ
พื้นที่ รวมทั้งการทํางานเชือ่ มโยงกับองคกรตางๆ ในพืน้ ที่ และเนนการเผยแพรความรูสูสังคมโดย
การสรุปบทเรียนและสังเคราะหความรูจากการทํางาน รวมทัง้ มุงจัดการความรูท ี่ไดจากงานวิจยั ใน
พื้นที่สูการเปนแหลงเรียนรูข องทองถิ่น ในการนี้สาํ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดจด้ั ตั้ง
สํานักงาน สกว. ภาค ในป พ.ศ.2543 ขึ้น เพื่อทําหนาที่สนับสนุนงานวิจัยที่ใหชมุ ชนทองถิน่ เขา
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มามีสวนรวมในการวิจัยทุกขัน้ ตอน โดยมีสํานักงาน สกว. ภาค อยูที่ จ.เชียงใหม และมี
ผูประสานงานอยูทั่วทุกภาค สําหรับโครงการความรวมมือดานการวิจยั กับตางประเทศ โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนํากวา 300
แหง ใน 38 ประเทศ ในการสนับสุนนใหนกั ศึกษาไปทําวิจัย โดยมีเปาหมายในการสรางนักวิจยั
ระดับปริญญาเอกใหได 25,000 คน ในระยะเวลา 25 ป (พ.ศ. 2540-2565)
2.2.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปจจุบันมหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาไทยมีความซ้ําซอนแตกตาง และมีชองวาง
ของระดับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนด
แนวทางในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ โดยใชเครือขายเปนกลไกดําเนินงานและพัฒนา
งานวิจัยเพื่อการจําแนกกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามความเขมแข็งของสถาบัน และใหแตละเครือ
ขายกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองตอทิศทางและพันธกิจสถาบัน โดยรัฐสนับสนุนการทํางานใน
ลักษณะเครือขายดวยกลไกการจัดสรรทรัพยากรและอื่นๆ ที่นําไปสูการพัฒนาในมิติตางๆ เชน
หลักสูตร ทรัพยากรการเรียนรู การลงทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและระบบ
บริหาร ฯลฯ และมีการชวยยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพ สนับสนุนการทํางานในระบบ
เครือขายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อเปนกลไกสําคัญของรัฐในการสรางความเขมแข็ง
และความพรอมใหกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยรวมมือกับผูนําชุมชนและประชาสังคม
พรอมทั้งสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายทางวิชาการและเชื่อมโยงเครือขายอุดมศึกษากับภาค
การผลิต สรางการวิจัยรวม การแบง ภารกิจทางวิชาการ เพื่อการสรางและพัฒนาเสนทางอาชีพ
“นักวิจัยอาชีพ” รวมกับภาคเอกชนในอนาคต สนับสนุนการทํางานระบบเครือขายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม โดยการสรางแบบอยางที่ดีและ
แรงบันดาลใจในความรับผิดชอบตอสังคมและเยาวชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานเครือขาย
ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป โดยใชโครงการเครือขายรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
เครือขายวิชาการและวิจยั อยางเปนรูปธรรม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. แนวทางการดําเนินงานเครือขายตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานเครือขายตามแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ไวดังนี้ (บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2550) โดยมีปรัชญาและแนวคิด คือ
การดําเนินงานแบบเครือขายจะตองยึดถือความเสมอภาคและเทาเทียมกัน การมีสว นรวม การเห็น
โอกาสและความสรางสรรคจากความแตกตาง และการเชื่อมัน่ ในการผสานพลังรวมสรางและรับ
ความสําเร็จไปดวยกัน (Win-win) และกําหนดบทบาทและหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา ควรสงเสริมระบบการสงตอและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ควรมีการเชื่อมโยงกับโรงเรียน
สถาบันอาชีวะ มหาวิทยาลัยที่เนนการสอน มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ระดับโท เอก) ใน
การสงตอนักศึกษาระดับตางๆเปนการแบงหนาทีก่ ารผลิตและพัฒนาบุคลากรของชาติในภาพรวม
ซึ่งเมื่อพิจารณาในระดับภูมภิ าคจะเห็นไดชัดเจนขึ้น และพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษาขาม
สถาบัน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีความใกลเคียงในสาขาวิชาเดียวกัน และควรสงเสริม
การสรางเวทีและกลไกดานวิชาการ เปนผูนําใหเกิดการเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน ในการรวมกันกําหนดปญหา และเกื้อหนุนใหเกิดการวิจัยรวมกันแบบสหวิทยาการ
รวมกัน การทําวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญของแตละแหง ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาหลักสูตรรวมกันที่ทนั สมัย
การบริหารงานเครือขาย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดปจจัย
สําคัญของความสําเร็จของการบริหารงานแบบเครือขาย ประกอบดวย ตัวแทนหรือผูประสานงาน
เครือขายหลัก และเครือขายยอย โดยมีรายละเอียดของแตละปจจัยดังนี้
1. ตัวแทนหรือผูประสานงาน ทําหนาที่เสมือนจุดตัดบนเครือขายทีเ่ ชื่อมตอใหขอมูล
เขาถึงกันและประสานใหกิจกรรมเกิดขึ้นไดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยตัวแทนนี้
จําเปนเขาใจปรัชญาของการทํางานแบบเครือขายและเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. เครือขายหลัก ที่ประกอบดวยตัวแทนจากสมาชิกทุกสถาบัน ในการสรางการรับรู
รวมกัน ทําหนาที่เปนตัวแทนประสานงานกับเครือขายยอยที่จะเกิดขึ้นทั้ง ภายในมหาวิทยาลัยและ
ระหวางหนวยงานภายนอก
3. เครือขายยอย หรือกิจกรรมยอยทีเ่ กิดขึ้นนี้ไมจําเปนตองมีสมาชิกทุกสถาบันเขา
รวม แตควรเกิดจากความสนใจรวมกันทํางานเปนเรื่องๆ เครือขายยอยที่ดําเนินกิจกรรมตางๆนี้จะ
สรางความสําเร็จและเปนฟนเฟองที่ขับเคลื่อนเครือขายอุดมศึกษาหลักไปอยางมีพลัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนนการสงเสริมใหเกิดนโยบายการบริหาร
งานแบบบูรณาการเชิงพืน้ ที่ (Area based) และกระจายอํานาจสูทองถิ่น รองรับเครือขาย
อุดมศึกษาใหเปนสวนสมองสําคัญของการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ และตองสรางกลไกที่สาํ คัญคือ ใหการ
ปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) เชน เทศบาล อบจ. อบต. มีขอบัญญัตกิ ฎหมายที่สนับสนุนการ
ทํางานวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัย และควรกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและ
รองรับเครือขายฯ โดยใชกรอบระยะเวลาในการประเมินผล และเปนตัวแทนของรัฐบาลในการ
สนับสนุนงบประมาณในหลายชองทาง เชน งบประมาณเริ่มตน (Seed money) เพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการและงบประมาณตามโครงการที่เปนไปตามนโยบาย และมีการประเมินเพื่อใหเครือ
ขายเกิดกิจกรรมหลักและประเมินผลลัพธสุดทายได
ตลอดจนเปนตัวแทนในการประสานและ
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ผลักดันใหเกิดการกําหนดนโยบายและทํางานกับหนวยงานระดับสูง เชน กระทรวง กรม หนวยงาน
สวนกลาง เปนตน
2. ระบบเครือขายกับการพัฒนาอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดแนวทางในการดําเนิน
การเครือขายอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเครือขายเพือ่ สัมฤทธิผล การกํากับและการดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพของเครือขาย โดยแนวทางการบริหารงานดังกลาว สกอ. ไดนํามาใชในการ
บริหารโครงการเครือขายตางๆ ในการพัฒนาอุดมศึกษา ใหมคี วามสอดคลองและเปนไปตาม
หลักการเดียวกัน
เพือ่ ใหเกิดการบริหารงานเครือขายอยางมีประสิทธิภาพและไมซ้ําซอนกัน
ระหวางเครือขาย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)
2.1 แนวทางการดําเนินการเครือขายอยางยั่งยืน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดระบบการบริหารงาน
เครือขายอุดมศึกษาเปนการกระจายอํานาจ (Decentralization) และเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 –2556) โดยมีหลัก
ดําเนินการดังนี้
2.1.1 ภารกิจการบริหารของระบบเครือขายฯ ประกอบดวย
เครือขาย A คือ เครือขายอํานวยการ ทําหนาที่อํานวยการ (Director)
ถายทอด และผลักดันนโยบายเกีย่ วกับอุดมศึกษา สนับสนุนการดําเนินงานตอบสนองนโยบาย
โดยมุงเนนการใชทรัพยากรและองคความรูระหวางสถาบัน
เครือขาย B คือ เครือขายภูมิภาค แบงตามภูมิศาสตรที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา 9 แหงทั่วประเทศ เปนกลไกสนับสนุน (Support system)
เครือขาย C คือ เครือขายยอยหรือเครือขายเชิงประเด็น เปนหนวย
ดําเนินงาน โดยที่ผลผลิตของเครือขายฯ จะอยูในระดับเครือขาย C ซึ่งจะตองมีโครงการ/ กิจกรรม
ที่เนนผลผลิต และรองรับความตองการสังคมชุมชนทองถิ่น และเศรษฐกิจภาคธุรกิจ (Real sector)
2.1.2 เครือขายอุดมศึกษาจะยั่งยืน (Sustainable) ได จากการมีอุดมการณและ
เปาหมายรวมกันที่การพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ เนนดําเนินงานเพื่อประโยชน (Win-win)
และ นําไปสูการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกัน (Share resources) ในลักษณะลดตนทุน
คาใชจาย (Minimize cost) มากกวาการถือกําไรสูงสุด (Maximize profit)
2.1.3 ระบบเครือขายฯ จะตองเนนความรวมมือระหวางกัน (Collaboration)
สวนการแขงขัน (Competition) เปนการแขงขันระหวางเครือขายฯ เพื่อนําไปสูความเปนเลิศ
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2.1.4 ระบบเครือขายฯ ตองมี การจัดโครงสรางที่ดี การบริหารจัดการที่ดี โดยได
ระบบสงเสริมตางตอบแทน (Incentive) จากเครือขาย A และ สกอ. เพื่อประสบผลสําเร็จและ
ยั่งยืน
2.1.5 การดําเนินกิจกรรมเครือขาย C ซึ่งเปนผลผลิตของเครือขาย B นั้น จะ
เน น การดํ า เนิ น การแบบการเรี ย นรู เ ฉพาะด า นร ว มกั น ในลั ก ษณะการบริ ห ารงานเชิ ง ระบบ
นวัตกรรม (Innovative system) และเนนการดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่
2.1.6 การมอบหมายสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกใดเปนแมขายในระดับเครือขาย
C จะตองเปนไปตามความพรอมของสมาชิกนั้น
2.1.7 ระบบการประเมินผลผลิตของระบบเครือขายฯ อาจใชการบริหารงาน
เชิงกลยุทธและตัวชี้วัดแบบ Balanced Scorecard Collaborative: BSC หรือระบบอื่นตามความ
เหมาะสม
2.2 การบริหารจัดการเครือขายเพื่อสัมฤทธิผล
สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ไดกํ า หนดแนวทางการบริ ห าร
จัดการเครือขายเพื่อสัมฤทธิผล ดานงบประมาณสนับสนุนเครือขาย ใหเปนการจัดสรรงบประมาณ
จาก สกอ. สูระบบเครือขายฯ ควรเนนความคลองตัว มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ชัดเจน โดยมี
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้
2.2.1 การจัดสรรงบประมาณของเครือขายฯ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะจัดตั้งระบบการจัดสรรงบประมาณในรูปของกองทุน (Endowment) โดยมีกฎหมาย
รองรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ (Grant-in-aid) คือ จัดสรรใหตามโครงการ (Block
grant) และจัดสรรใหบางสวน (Partial grant) หรือในลักษณะของเงินกู (Loan) การบริหารจัดการ
เครือขาย และเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณลักษณะนี้ เครือขาย B จะตองเปนหนวยกําหนด
ผลผลิตของเครือขาย C และจัดสรรงบประมาณไปที่เครือขาย C ไดโดยตรง โดยคาดวาจะสามารถ
นํามาใชอยางเปนระบบไดในปงบประมาณ พ.ศ.2553
2.2.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณระบบเครือขายฯ เปนแบบหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป โดย สกอ. พิจารณาจัดสรรไปยังเครือขาย B และเครือขาย B บริหารจัดการไปสู
กิจกรรมของเครือขาย C โดยจะตองมีเปาหมายผลผลิตที่ชัดเจน และงบบริหารโครงการใหมกี าร
จัดทําเปนสัญญาจาง (TOR)
2.2.3 โครงการ/กิจกรรมของเครือขาย ควรความชัดเจนทั้งผลผลิต กลไก
การกํากับ ติดตาม และระบบการรายงานผลที่ดี โดยดําเนินการภายใตภารกิจอุดมศึกษาในดาน
การผลิตและพัฒนาอาจารย การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตนักศึกษา และขอมูล
และระบบสารสนเทศ ซึ่งการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะพิจารณาตามกรอบของพันธ
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กิจของสถาบันอุดมศึกษา ความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น และนโยบาย
ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 –2556)
2.2.4 การจัดตั้งหนวยงานของเครือขาย ใหจัดตั้งหนวยงานภายในของ
สกอ. เพื่อดําเนินภารกิจดานกํากับนโยบายสูเครือขายฯ กระจายไปตามเครือขายภูมิภาคตางๆ
รวมทัง้ การบริหารระบบงบประมาณ เพื่อใหสามารถจัดการไดเมื่อมีงบประมาณเหลือจาย
2.2.5 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการเครือขาย สกอ. ได
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในหมวดคาตอบแทนใชสอย สําหรับคาใชจายของบุคลากรและการ
จัดหนวยประสานงานของเครือขายภูมิภาค
2.3 การกํากับและการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพของเครือขาย
การดํ า เนิ น งานเครือข า ยฯ จะต องมีร ะบบการกํ า กับ ติด ตามประเมิ น ผล
ผลผลิตของเครือขาย C และมีระบบการรายงานผลที่ดี โดยการจัดทําโครงการและกิจกรรมของ
เครือขาย C ตองเสนอใหเครือขาย B เห็นชอบ และเครือขาย B ควรมีระบบและกลไกการกํากับ
การทํางานที่เปนธรรมภิบาล รวมถึงการรายงานผลผลิตการดําเนินงานของเครือขาย C ไปยัง
เครือขาย A และ สกอ. ตามลําดับ
3. โครงการเครือขายรูปแบบตางๆ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได
ดําเนินงานพัฒนาการอุดมศึกษาโดยใชเครือขายเปนกลไกขับเคลื่อนในหลายรูปแบบ
สําหรับ
เครือขายที่เกีย่ วเนื่องกับการพัฒนางานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ไดแก โครงการพัฒนา
ภูมิปญ
 ญาและการวิจยั เพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดส
โครงการวิจยั และพัฒนาภาครัฐรวม
เอกชนในเชิงพาณิชย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชมุ ชนฐานราก และ
โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 โครงการพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาและการวิจัย เพื่อปองกันและแกไขปญหา
เอดส สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
ใหรับผิดชอบยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาและ
การวิจยั เพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสมาตั้งแต พ.ศ.2536 จนถึงปจจุบัน เพื่อทําหนาทีน่ าํ ยุทธ
ศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาและการวิจัยเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดส นําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจยั
เพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีใหมที่เปน
ปจจัยเกีย่ วของกับการระบาดของโรคเอดสและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
การปองกัน การดูแล รักษา และผลกระทบ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทางดานการคิดคน
วัคซีน รวมทั้งยาเสริมภูมิคุมกัน โดยมีเปาหมายในการสนับสนุนงานวิจัยทางดานสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตรและงานวิจัยทางดานคลินิก สงเสริมใหมีการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีใน
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การปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางเปนระบบ มุงเนนใหเกิดการพัฒนาและสงเสริมการสราง
นักวิจัยใหม สรางโอกาสในการศึกษา คนควา วิจยั สนับสนุนและสงเสริมในการเผยแพรความรู
โดยนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละทองถิ่น ใหสามารถพัฒนาเทคนิคใหม
เพื่อนําไปเผยแพรยังหนวยงานและโรงพยาบาลตางๆที่เกี่ยวของ และนําเสนอรูปแบบการใหบริการ
ดูแลและติดตามผูติดเชื้อเอชไอวีของชุมชนโดยการประยุกตใหเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา, 2550)
3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย ไดเริ่มดําเนิน
โครงการวิจยั และพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชยมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2544 และ
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบนั ซึง่ เกิดจากความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยเนนความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนาํ องคความรูจากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัย และพัฒนารวมกับกลุม
อุตสาหกรรม เนนการสงเสริมการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะการวิจัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีผานกลไกความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต เพื่อการสอนและ
การวิจยั พัฒนาสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งเปนการสงเสริมการวางแผนและ
ผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเพียงพอกับความตองการของประเทศ รวม
ทั้งการสรางชองทางสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับทรัพยสนิ ทาง
ปญญา (Intellectual Property) สําหรับผลการวิจยั หรือการคนควาของอาจารยและนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาสูระบบการเรียนการสอน และเปนพืน้ ฐานทีส่ ําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสูความเปนสากลตอไป นอกจากนัน้ โครงการวิจัยยังแสดงถึงความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อการสงเสริมการนําทรัพยสนิ ทางปญญาไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง
โดยโจทยวิจยั ของโครงการวิจัยกําหนดจากความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
อุตสาหกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วัสดุศาสตร การแพทย-เวชภัณฑ Biotechnology
Mechanical พลังงาน ฯลฯ) อุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร ปศุสัตว ประมง แปรรูปการเกษตร
Biochemistry ฯลฯ) และอุตสาหกรรมบริการ (ทองเทีย่ ว สุขภาพ Construction ฯลฯ) ทั้งนี้
ภาคอุตสาหกรรมตองแสดงความตองการอยางชัดเจนทีจ่ ะเขารวมโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับ
สถาบันอุดมศึกษา ทัง้ การสนับสนุนงบประมาณ รวมศึกษาวิจัย และนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
เชิงอุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพการผลิต โดยผูวจิ ัยซึ่งประกอบดวยอาจารยและนักวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษามีสว นรวมกันในการดําเนินโครงการวิจัยกับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ใน
ระยะเวลา 1 ป ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ภาครัฐ) และภาคอุตสาหกรรม
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(ภาคเอกชน) จะรวมกันสนับสนุนทุนวิจยั แกสถาบันอุดมศึกษาเปนสัดสวน 70 : 30 ของเงิน
งบประมาณรวมทัง้ โครงการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)
3.3 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก
เปนโครงการกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ.2546 โดยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายโครงการวิจัยรวมกันระหวางสถาบัน
อุดมศึกษา ชุมชน และผูประกอบการ ในการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชนอยาง
ตรงกับความตองการของชุมชนทองถิ่น ทําใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
มีรายไดเพิ่มขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได และมีการขยายผลโดยการถายทอดความรูตอไปยังชุมชน
อื่น อันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น โครงการดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อเกิดการวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดและทองถิ่น โดย
กําหนดปญหาจากความตองการชุมชน เพื่อสรางโจทยวิจัยที่ตอบสนองตอการใชประโยชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใหสามารถนําผลงานวิจัยไปถายทอดองคความรู/ เทคโนโลยีใหแกชุมชน
และขยายผลในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และคุณภาพ พรอมทั้งสรางโอกาสและพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยรุนใหมของสถาบันอุดมศึกษา สงเสริมใหเกิดรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวมของ
คณาจารยและเครือขายชุมชน ตอมาในปงบประมาณ 2547 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาได จั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยบริ ห ารการวิ จั ย ในภู มิ ภ าคต า งๆ ขึ้ น ภายใต โ ครงการวิ จั ย และ
นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก เพื่อใหเกิดการบริหารโครงการวิจัยในลักษณะ
เครือขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหเกิดงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนตอชุมชนในแตละภูมิภาคอยางทั่วถึง โดยเครือขายบริหารการวิจัยดังกลาว เกิดจากการ
รวมตัวกันของสถาบันอุดม ศึกษาในแตละภูมิภาคแบงกลุมตามยุทธศาสตรผูวาราชการจังหวัด
CEO รวม 8
เครือขาย ซึ่ง แตละเครือขายมีมหาวิทยาลัย ตัวแทนเปนแมข ายในการติดตอ
ประสานงาน ไดแก
1. เครือขายการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (แมขาย)
2. เครือขายการวิจยั ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร (แมขาย)
3. เครือขายการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแกน(แมขาย)
4. เครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (แมขาย)
5. เครือขายการวิจัยภาคกลางตอนลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (แมขาย)
6. เครือขายการวิจัยภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (แมขาย)
7. เครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (แมขาย)
8. เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (แมขาย)
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3.4 โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษา เป น เครื อ ข า ยเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาอาจารย แ ละบุ ค ลากรวิ ช าการของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) โดยสืบเนื่องมาจากปจจุบันไดเกิดผลกระทบหลายประการ
กับระบบอุดมศึกษาของไทย ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ เชน การที่สังคมไทยมี
ความต อ งการการศึก ษาในระดั บอุด มศึก ษาที่ เ พิ่ม มากขึ้น อั น เป น ผลมาจากพระราชบั ญญั ติ
การศึ กษาแห ง ชาติ ป 2542 แต คุณภาพโดยรวมของสถาบัน อุดมไทยยัง อยูในระดับที่ต่ํ า กวา
มาตรฐานสากลอยูมาก ดัชนีชี้วัด (KPI) สําคัญที่บงบอกเชิงคุณภาพ ไดแก สัดสวนอาจารย
วุฒิปริญญาเอกและตําแหนงศาสตราจารยในสถาบัน ประสิทธิภาพการผลิตผลงานทางวิชาการ
และสิทธิบัตร (จํานวนผลงานตอคนตอป) การมีบรรยากาศการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (จํานวน
เงินทุนวิจัยตอคนตอป) และขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอก (จํานวน
บัณฑิตปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษา) โดยที่ผานมาประเทศไทยมีการลงทุนดานการศึกษา เพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษาในระดับที่ถือวาไมนอย แตโครงการตางๆที่คิดคนขึ้นมักจะขาดการเชื่อมโยง
ในภาพรวมที่สงผลตอการพัฒนาในเชิงคุณภาพ เชน ทุนเครือขาย CRN (Cooperative Research
Network) ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยอาจารยและทุนวิจัยตางๆ แตละโครงการมีลักษณะตางคน
ตา งทํ า และผลกระทบในเชิ ง พั ฒ นามั ก จะไปไม ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กิ ด ใหม ซึ่ ง ต อ งการความ
ชวยเหลือในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเปนการเรงดวน ดังนั้นโครงการเครือขายเชิงกลยุทธฯ จึงเปน
การบูรณาการโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรวิชาการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ
การสรางบุคลากรระดับที่มีความเชี่ยวชาญสูง และผลิตผลงานเชิงองคความรูและทรัพยสินทาง
ปญญาที่นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ มุงเปาที่การพัฒนาบุคลากร
และผลงานวิจัย โดยมีแนวคิดในการสรางเครือขายที่ระดมผูเชี่ยวชาญจากทั้งในและตางประเทศ
มารวมพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญสูงในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
บัณฑิตในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของสังคมไทย มีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดบน
พื้นฐานของปญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-Based) โดยมียุทธศาสตรของรัฐบาลและความเปน
สากลของสถาบันการศึกษาเปนตัวตั้ง และมีการระดมผูเชี่ยวชาญและความรูจากทุกสาขาวิชาเขา
สูการแกปญหาเดียวกัน มีนวัตกรรมการจัดการ ที่เริ่มจาก Center / Group / Lab ไปสู Center of
excellence และไปสู Consortium เชิงกลยุทธซึ่งในที่สุดจะไปสูกลุมพันธกิจ (Group of
consortia) โดย Consortium ในกลุมพันธกิจเดียวกันจะทํางานเสริมกัน
โครงการดังกลาวไดมีการจัดสรรทุนสนับสนุนดานการผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอก
การพัฒนาบุคลากรวิจยั
การสรางเครือขายกับตางประเทศและการสรางนวัตกรรมหลักสูตรเชิง
กลยุทธ งบประมาณรวมทัง้ สิ้น จํานวน 28,835.80 ลานบาท ในระยะ 6 ป ซึ่งโครงการที่สงเสริมให
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เกิดความรวมมือวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ทุนสรางเสริมกลุม วิจัยหรือทุนการพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศ (Center of Excellence) (CHE-RES-RG) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพใน
การผลิตบัณฑิตไดรวมมือกับสถาบันทีย่ ังไมเขมแข็งดานวิชาการและวิจัย และมีความรวมมือกับ
ตางประเทศอยางเปนรูปธรรม มีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยใชโครงการวิจัย
ในระดับบัณฑิตศึกษาเปนพลังขับเคลื่อน มีการบริหารจัดการที่คลองตัว และสามารถประเมินผล
การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีแผนการดําเนินงาน มีกลไกการติดตามและ
ประเมินผล ฯลฯ และมีการกําหนดโจทยการวิจัยมีลกั ษณะเปนงานวิจัยแบบมุง เปา (Targeted
research) ทีม่ ีการระบุขอบเขตที่แคบและชัดเจน เพื่อสรางเปนเลิศในการเรื่องนั้นๆ และมีความ
เชื่อมโยงงานในลักษณะบูรณาการ (Multidisciplinary)
ตอนที่ 3 ความสําคัญของการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตอการพัฒนาประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนแหลงความรูสําคัญของประเทศ ซึ่งมีหนาที่ทงั้ ในการรวบรวม
การผลิต และการถายทอดความรูใหแกสงั คม ดวยเหตุนี้ หนาทีห่ นึ่งซึ่งแยกไมไดจากพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยคือการทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคมพันธกิจนี้เปนตัวบงชี้
ประการหนึ่งถึงความแตกตางในดานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง และเปนประเด็น
สําคัญที่ตองทําความเขาใจเพื่อใหแตละสถาบันไดตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนเรง
ดวนในการยกระดับคุณภาพของระบบวิจัยของตนเอยางเรงดวน
3.1 พันธกิจดานการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาซึง่ มีชื่อเรียกตางๆ กันวา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน ไดรับ
การจัดตั้งขึ้นเปนสถาบันสําคัญของสังคมเมื่อหลายปกอ น บทบาทสําคัญคือ การเปนแหลงกลาง
สําหรับการศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆ เพื่อสนับสนุนใหสงั คมสามารถเผชิญสภาพปญหาใหมๆ
ชวยใหคาํ แนะนําแกสงั คม เพื่อแกไขหรือปองกันปญหาหรือการทาทายที่เกิดขึ้นและผลักดันสังคม
ใหพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง เมื่อมหาวิทยาลัยไดคนคิดรวบรวมวิทยาการใหมๆ หรือมีองค
ความรูดังกลาวผานกระบวนการเรียนการสอนใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาและประชาชน
บทบาทมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนผูน ําการวิจยั ไดปรับเขาสูมิติใหม เมื่อมีการนําความรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคนิคมากําหนดในหลักสูตรการเรียนการสอนของตน (จากเดิมที่เนนดาน
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร) ในศตวรรษที่ 20 มหาวิทยาลัยรูปแบบใหมเกิดขึ้นและเนน
การวิจยั พรอมไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อประยุกตความรูไปใชในการแกไขปญหาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรมและอื่นๆ รวมทัง้ การเตรียมผูสําเร็จการศึกษาเขาสูตลาดงาน
เนื่องจากงานวิจัยเปนกระบวนการทีก่ อใหเกิดนวัตกรรมและการพัฒนาความรูใหมๆ ขึ้นพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 จึงเนนใหสถาบันการศึกษาให
ความสําคัญกับการวิจยั และการพัฒนา
บทบาทของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคมในยุค
ปจจุบันไดรับการคาดหวังจากสังคมมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังใหมี
บทบาทเตรียมประชาชนใหมีความพรอมในการทํางาน โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนาฝมอื
นอกจากนี้ผปู ระกอบการก็คาดหวังวา มหาวิทยาลัยจะมีสวนสําคัญในการวิจัยเพื่อยกระดับวิธกี าร
เทคโนโลยีเพื่อการผลิต และการบริการที่มคี ุณภาพสูงกวาเดิม การทีส่ ถาบันอุดมศึกษาไดปฏิบัติ
พันธกิจดังกลาว ยอมเปนเหตุผลเพียงพอที่ทาํ ใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการดําเนินงาน โดย
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ และไดรับการยอมรับนับถือในฐานะทีท่ ําหนาที่สบื ทอดจรรโลงและนํา
สังคมไปสูอนาคตที่ดีกวา บทบาทของมหาวิทยาลัยในดานการวิจัยจึงถือเปนบทบาที่จาํ เปนอยาง
ยิ่ง เนื่องจากการวิจยั มีเปาหมายสําคัญในการคนควาหาความจริงทีเ่ ปนประโยชนตอสังคม และ
คนหาแนวทาง รูปแบบ หรือวิธีการในการปรับปรุงสิ่งทีม่ ีอยูใหดีขึ้น โดยเฉพาะในการวิจัยซึง่ สงผล
ตอการกระตุนสงเสริมเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ ซึ่งสถาบันอุดม
ศึกษามีบทบาทในดานวิจัย ดังนี้ (ปรัชญา เวสารัชช, 2546)
1. พัฒนาองคความรูพนื้ ฐานเพือ่ การพัฒนาตอเนื่องสําหรับสังคม ประชาชน
นักวิชาการ และผูปฏิบัติงาน
2. ผลิตผลงานวิจัยที่เปนประโยชน ตอบสนองความตองการของสังคม และ
เสนอแนะสิง่ ทีด่ ีกวาเพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของสมาชิกในสังคม รวมทัง้ สามารถ
เปนสินคาในระบบเศรษฐกิจฐานความรูได
3. สงเสริมและยกระดับคุณภาพนักวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา
4. ผลิตนักวิจยั ใหมีปริมาณและคุณภาพทีเ่ หมาะสมสําหรับสังคม
5. เผยแพรองคความรูท ี่ไดรับจากการวินัยใหแพรหลาย รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
ประยุกตใชขอคนพบจากการวิจัยเพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายการวิจยั ตอเนือ่ ง และการ
นําไปใชประโยชนจริง
6. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการคิดคนวิจัยเพือ่ ประโยชนของการเรียนรูตอเนื่องให
แพรหลายในสังคม
3.2 แนวโนมดานการวิจยั ในมหาวิทยาลัย
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การวิจัยในมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป (ปรัชญา เวสารัชช, 2546) ดังตอไปนี้
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1. เนนสหวิทยการ การวิจัยจะมีลกั ษณะที่เนนปญหาหรือเนนประเด็น (Problemoriented, Issues-oriented) มากขึ้น เพือ่ ตอบสนองกับสภาพปญหาจริงทีเ่ กิดขึ้น โดยหนวยงาน
ของรัฐ สังคม และหนวยงานสนับสนุนการวิจัยจะใหความสําคัญแกงานวิจัยที่ชวยแกปญหา หรือ
ชวยพัฒนาสภาพที่เปนใหดีขนึ้ กวาเดิม โดยงานวิจัยพื้นฐานจะไดรับความสนใจนอยลง แตเนื่อง
จากงานวิจยั พืน้ ฐานเปนเรื่องสําคัญสําหรับงานวิจยั อื่นๆ รัฐจึงจําเปนตองใหความสนับสนุนงาน
วิจยั พื้นฐานตอไป ในขณะที่ผูประกอบการ หนวยงานสนับสนุนการวิจัย และประชาคมสนับสนุน
งานวิจยั ที่เนนปญหา สําหรับงานวิจัยที่ไมเกิดประโยชนในทางปฏิบตั ิหรือไมใชงานวิจยั พืน้ ฐานจะ
มีโอกาสไดรับการสนับสนุนนอยมาก
2. ความตองการงานวิจยั จะเพิ่มขึน้
ในสังคมแหงการเรียนรูซึ่งความรูกลายเปน
สินคาและสินทรัพยสาํ คัญของสังคม ความตองการงานวิจัยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเปนนิมติ
หมายที่ดีสาํ หรับมหาวิทยาลัยที่จะตอบสนองความตองการดังกลาว เนื่องจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนมีความพรอมที่จะสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น
3. ความคาดหวังเรื่องคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เมื่อสังคมคุนเคยกับ
งานวิจยั และมหาวิทยาลัยยังเปนแหลงวิจยั สําคัญของประเทศ สังคมก็ยอมคาดหวังคุณภาพงาน
วิจัยของคณาจารยมากขึ้น นอกเหนือจากความสามารถในการถายทอดความรูแลวสังคมคาดหวัง
วามหาวิทยาลัยจะมีประสบการณในการคิดเรื่องราวใหมๆ เพื่อนําเสนอตอสังคม และมีบทบาท
แข็งขันในดานการเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิจัยในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การสนับสนุนจากงบประมาณ
ของรัฐและสังคมจะสอดคลองประสานไปกับความสามารถในการวิจยั ของแตละมหาวิทยาลัยและ
การสรางผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคม เปนสําคัญ
4. มหาวิ ท ยาลั ย จะให ค วามสํ า คั ญ แก ง านวิ จั ย มากขึ้ น จากการประสานความ
ตองการและการสนับสนุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยจําเปนตองปรับตัวหันมาใหความสนใจกับ
การวิจัยมากขึ้น โดยเปนงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของสังคม ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย
จึงตองเรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการของตน (นักวิจัย แหลงคนควา วัสดุอุปกรณเครื่องมือ
และเทคโนโลยี งบประมาณ หนวยงานและบุคลากรสนับสนุน ระบบ และวิธีการถายทอด ฯลฯ)
และสนองความตองการจากภายนอกมากขึ้น
แนวโนมที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนาแลวเชนนี้ อาจถือแนวโนม
ที่เปนสากล โดยประเทศกําลังพัฒนาจะถือเปนแบบอยาง ผลคือ มหาวิทยาลัยที่ปรับตัวไดเร็ว
หรือมีทรัพยากรสนับสนุน (คน เงิน วัสดุ และผูนํา) ที่มีคุณภาพเพียงพอ จะเปนมหาวิทยาลัยที่
มีความพรอมและพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยระดับคุณภาพไดดีกวามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สามารถริเริ่มผลักดันการวิจัยไดรวดเร็วเพียงใด ก็ยอมไดเปรียบมากขึ้น
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3.3 การพัฒนางานวิจยั ในมหาวิทยาลัย
ผูเกี่ ยวข องและมีบทบาทสนับสนุน หรือ ขัดขวางการพัฒนางานวิจัยในมหาวิทยาลัย
ประกอบ ดวย บุคคลหลายกลุม (ปรัชญา เวสารัชช, 2546) ไดแก
1. รัฐและผูสนับสนุนภายนอก เนื่องจากการศึกษาเปนการลงทุนสําคัญสําหรับ
สังคม รัฐจึงยังเปนแหลงสนับสนุนสําคัญของมหาวิทยาลัยตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา รัฐบาลสหพันธยังเปนแหลงใหญที่สุดของการสนับสนุนวิจัยในมหาวิทยาลัยสนับสนุน
รอยละ 73.4 สวนแคนาดาสนับสนุนรอยละ 46.6 นอกจากนี้ ผูสนับสนุนงานวิจัยยังรวมไปถึง
องคกรภาคเอกชนและองคการที่ไมแสวงกําไรดวย
2. สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยเปนผูกาํ หนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผูบ ริหารระดับสูงและระดับกลางของสถาบัน
(อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอาํ นวยการ สํานักสถาบัน) เปนผูนาํ นโยบายดังกลาวไป
ดําเนินการใหเกิดผล ดวยเหตุนี้ ทั้งสภาและผูบริหารจึงถือเปนผูเกีย่ วของสําคัญของการพัฒนา
งานวิจยั โดยการพัฒนาในสวนหนี้เกิดจากกรกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธเพื่อพัฒนางานวิจัย
การจัดสรรงบประมาณ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานการวิจัย การสงเสริม สนับสนุนการให
แรงจูงใจ การกํากับดูแล และการดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม
3.4 สภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยทัว่ ไปผลงานวิจัยที่เกิดจากมหาวิทยาลัยยังไมเปนทีน่ าพอใจ ผลงานวิจยั ของนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน พ.ศ. 2540 ระบุวา งานวิจัยสวนใหญจากมหาวิทยาลัยไทย
ไมไดมาตรฐาน ไมครบวงจร ไมอาจนําไปใชประโยชนได คณาจารยสวนใหญไมทําวิจัย นักวิจัย
คุณภาพมีไมถงึ รอยละ 2 ของคณาจารยทั้งหมดในระบบมหาวิทยาลัย สวนผลงานวิจยั อื่นๆ
สะทอนความออนดอยของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย กลาวคือ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อาจารยไมมีเวลาทําวิจัยเนือ่ งจากมีภาระงานสอนมาก ไมมีความสามารถดานการวิจัยทําใหผล
งานวิจยั ไมมีคณ
ุ ภาพ งานวิจัยไมสามารถนําไปแกปญ
 หาสังคมได ทัง้ มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยไมมีทิศทางที่ชัดเจน งานวิจัยมีลกั ษณะกระจัดกระจาย ตางคนตางทํา
ดานวัฒนธรรมของการวิจัย มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมที่ออนดวยในเรื่องการวิจยั จาก
ผลการวิจยั ของ พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ (2545) มีขอคนพบดังนี้
1. คณาจารยสวนใหญเห็นวาการวิจยั เปนสิง่ ที่มีประโยชน ทัง้ ในการเสริมสรางภูมิ
ปญญาและประสบการณทางวิชาการ ชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนสรางนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูและสังคม
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2. คณาจารยเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาใหการสนับสนุนการทําวิจัย สงเสริมให
เผยแพรงานวิจัย และสนับสนุนใหนาํ ผลงานวิจยั เขาสูก ระบวนการเรียนการสอน
3. องคประกอบสําคัญที่สงเสริมใหเกิดงานวิจัย ไดแกแหลงเงินทุน ความรู
ความสามารถของนักวิจัย แหลงคนควา โครงสรางและระบบบริหารงานวิจยั ทีก่ ารใหเวลา
คณาจารยทําวิจัย
4. ผลงานวิจยั คณาจารยยงั มีอยูนอย สวนใหญเปนงานวิจัยประยุกต และเปน
งานวิจยั ที่เกี่ยวโยงกับเนื้อหาในสาขาและคณะที่สังกัด มีการเผยแพรผลงานวิจยั ในการประชุม
ทางวิชาการเปนสําคัญ
3.5 สภาพปญหาการวิจัยในมหาวิทยาลัย
จากการศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคของการวิจัยในมหาวิทยาลัย ปรัชญา เวสารัชช(
2546) ไดสรุปประเด็นปญหาไวดังนี้
1. ปญหาทั่วไป มหาวิทยาลัยขาดการประสานรวมมือและความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงาน ทีเ่ กี่ยวของทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน งานวิจยั ไมตรงกับความตองการ
ของผูใชงานหรือชุมชน ขาดการพัฒนาการใชประโยชนจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและการพึง่ ตนเอง
ทางเทคโนโลยีและประชาชนยังไมตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจยั
2. ปญหาดานบทบาทของมหาวิทยาลัยในการวิจัย
มหาวิทยาลัยยังไมใหความ
สําคัญกับการวิจัยเทาที่ควร แตมุนเนนความเปนเลิศทางวิชาการมากกวามุงแกไขปญหาใหชมุ ชน
ขาดการจัดการงานวิจัยที่เปนระบบ การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไมเขมแข็ง ไมเปน
เอกภาพ ขาดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ขาดงบประมาณสนับสนุนในเบื้องตนเพื่อศึกษาประเด็น
ปญหา และพัฒนาโครงการ และขาดการจัดการในการจัดตั้งศูนยวิจยั พัฒนา และการถายทอด
เทคโนโลยี
3. ปญหาดานคุณภาพของงานวิจยั งานวิจยั สวนใหญยงั ไมเปนสหวิทยาการที่นาํ ไป
ใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม ขาดการบูรณาการขององคความรูเพื่อใชแกปญหาและพัฒนา
4. ปญหาดานบรรยากาศและคุณภาพนักวิจัยนักวิจัยขาดวัฒนธรรมและวิธีการศึกษา
ในการทํางานรวมกัน ขาดกระบวนการจัดการและพัฒนานักวิจัยและผูเกี่ยวของ ขาดนักวิจยั
คุณภาพมีจํานวนจํากัด และขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากการ
วิจัย
5. ปญหาดานการสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยยังขาดการสนับสนุนการวิจยั เพื่อ
สรางองคความรูพื้นฐาน ทีม่ ีความจําเปนบางดาน ขาดการสนับสนุนใหมกี ารวิจัยตอเนื่อง ขาด
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แหลงทุนหรืองบประมาณสนับสนุนใหครอบคลุมทุกสาขา และขาดระบบฐานขอมูลงานวิจยั ทีด่ ี
ทําใหเกิดการวิจัยซ้าํ ซอน
6. ปญหาดานการใชประโยชนจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยไมมีการนําผลงานวิจัยไป
ใชแกปญหา หรือชวยพัฒนาตามความตองการของชุมชนและสังคมอยางเพียงพอ ขาดการจัดการ
ขอมูลและฐานขอมูลจําเปนเพื่อการเผยแพร และถายทอดเทคโนโลยี ขาดการจัดการเพื่อขยายผล
ในเชิงพาณิชย และการขยายผลสูสาธารณชนในเชิงบริการวิชาการแกสังคม
3.6 บทบาทการสงเสริมกิจกรรมวิจยั ในมหาวิทยาลัย
แนวคิดสําคัญประการหนึง่ ในการสงเสริมงานวิจัยในมหาวิทยาลัย คือ การมุง สูก ารเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ซึ่งมีความชัดเจนทัง้ ในดานวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธ
ศาสตรที่เอื้อใหเกิดการวิจยั ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยวิจยั
ตองมีความสามารถ มีอิสระและมีความริเริ่มสรางสรรค ในการประสานและผลักดันงานวิจัยใหมๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําผลการวิจยั ไปแนะนําใหภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนไดรบั ทราบเพื่อประยุกตใชใหเหมาะสม ทัง้ นีผ้ ลผลิตสวนหนึ่งที่ไดจากมหาวิทยาลัยวิจยั
คือการสรางกําลังคนรุน ใหมที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานวิจัย เพือ่ ปอนเขาสูมหาวิทยาลัยตาง
ๆ และภาคอุตสาหกรรม
ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองทําหนาที่เฉพาะการวิจยั อยางเดียว เนื่องจาก
ภาระการสอนยังเปนหนาที่สาํ คัญอีกประการหนึง่ แตมหาวิทยาลัยอาจใหความสําคัญกับการวิจยั
มากขึ้น โดยประสานงานวิจยั กับงานสอนเขาดวยกัน กลาวคือ ทัง้ คณาจารย และนักศึกษาซึง่ สวน
ใหญเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางเรียนรูไปดวยกันผานกิจกรรมการวิจยั จากขอเสนอตอ
การปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย ปรัชญา เวสารัชช (2546) ไดใหขอเสนอแนะเพื่อเคลือ่ น
มหาวิทยาลัยใหกาวเขาไปสูท ิศทางการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยไวดงั นี้
1. การมอบหมายงานวิจัย ภาระงานที่อาจารยแตละคนรับผิดชอบ ตองรวมถึงการ
ทําวิจัยดวยคือ อาจารยทําวิจัยและสอนพรอมกันไป ในขณะเดียวกันนักศึกษาทุกคนก็ตองมีสว น
รวมในกระบวน การวิจยั ทัง้ โดยรวมในโครงการวิจยั ที่อาจารยเปนหัวหนาโครงการ และเปน
ผูรับผิดชอบโครงการวิจยั ของตนเองดวย ในฐานะที่เปนสวนหนึง่ ของเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยใหเหมาะสม
2. การลดภาระอื่นในการทํางานเมื่อตองทําหนาทีว่ ิจัยเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยตองลด
ภาระงานอื่นของอาจารย เชนภาระงานสอน และภาระงานธุรการ โดยลดกระบวนการทํางานเชิง
ธุรการลงไป ลดขั้นตอนการทํางาน ใชเทคโนโลยีชว ยในการทํางาน จางเจาหนาทีท่ ี่มที ักษะ
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หลากหลายเขาทํางาน แยกงานบางอยางออก จางหนวยงานภายนอกหรือธุรกิจเอกชนรับ
ดําเนินการ จางคนทํางานบางหนาที่ในลักษณะสัญญาจาง เปนตน
3. การจัดกิจกรรมวิจัยเปนสวนหนึง่ ของหลักสูตร งานวิจยั กลายเปนสวนสําคัญของ
การเรียนการสอนในทุกหลักสูตร เริ่มจากการฝกใหนักศึกษากลาทาทายแนวความคิด ทฤษฎี หรือ
แนวปฏิบัติที่ยดึ ถือหรือใชอบรมสั่งสอนกันมาตอเนื่อง คิดทางเลือกใหมทั้งในเชิงวิชาการแนะในเชิง
ปฏิบัติ ประยุกตความรูที่ไดรับไปใชในทางปฏิบัติ รวมคิดรวมวิจัยกับอาจารย และอาจารยนาํ
ผลการวิจยั ไปใชในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลตามทิศทางดังกลาว มหาวิทยาลัยตอง
ทําความเขาใจรวมกับคณาจารยถงึ บทบาทที่เปลีย่ นไปในการเรียนการสอนและพยายามเสริม
รูปแบบวิธีการเรียน การสอนใหมที่ชว ยใหสามารถสรางนักคิดนักวิจยั ใหม จากกระบวนการปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ันมาเนนการคิดวิเคราะห และวิจัย มหาวิทยาลัยอาจจําเปนตองตั้ง
หนวยงานพัฒนาการเรียนการสอนที่ชว ยใหคาํ แนะนํา หรือจัดการระบบการเรียนการสอนแบบใหม
อยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหทั้งอาจารยและนักศึกษามีความสุขจากการเรียนการสอนแนววิจัย
4. การพัฒนาฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจยั มหาวิทยาลัยจะชวยสนับสนุนงานวิจยั ได
โดยพัฒนาสวนหนึ่งของโครงสรางพื้นฐานการวิจยั คือการพัฒนาแหลงสืบคนและฐานขอมูลการ
วิจัย เพื่อใหนกั วิจัยสามารถสืบคนขอมูลการวิจยั ตางๆ ที่จําเปน คนหาเอกสารหรือผลงานอางอิง
ขอมูลการจดลิขสิทธิ์ตางๆ ขอมูลผลการวิจยั ทัว่ โลก รวมทัง้ ขอมูลการวิจัยในมหาวิทยาลัย
ฐานขอมูลดังกลาวจะมีสวนสนับสนุนไมเพียงในการคนควาวิจัยเทานั้นแตยงั ชวยสนับสนุนการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยดวย
5. การเชื่ อมโยงงานวิจั ย กั บ ภายนอกการเผยแพร ง านวิ จัย ภาระสํา คั ญ สํ า หรั บ
มหาวิทยาลัยที่มุงเนนวิจัยคือ การสรางเครือขายประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ซึ่งแบงไดเปน 3 ประเภท คือ หนวยงานที่ตองการใชประโยชนจากงานวิจัย(เชน ผูประกอบการ
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น) หนวยงานที่ชวยสนับสนุนการวิจัย(เชน หนวยงานที่
มีเครื่องมืออุปกรณทันสมัย มีพื้นที่และลักษณะงานที่อาจารยและนักศึกษาสามารถลงไปทําวิจัย
ไดมีงานวิจัยที่สามารถไปรวมกิจกรรมได) และหนวยงานวิจัย (เชน มหาวิทยาลัย /หนวยงานวิจัย
ภาครัฐอื่น หรือทีมวิจัยจากตางประเทศ) โดยหนวยงานรับผิดชอบดานวิจัยของมหาวิทยาลัยตอง
ทํางานเชิงรุกและเนนยุทธศาสตรการรวมประโยชนเพื่อทําความเขาใจ และสรางความมั่นใจแก
หนวยงานภายนอกวาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเอื้อใหเกิดประโยชนรวมกัน การดําเนินการ
ส ว นนี้ นํ า ไปสู ก ารร ว มเครื อ ข า ยการวิ จั ย การเชื่ อ มโยงกั บ ต า งประเทศ และการเชื่ อ มโยงกั บ
ผูประกอบการและรัฐบาล
6. การแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยหันมาใหความ
สําคัญกับกิจกรรมการวิจัยซึง่ มีการใชทรัพยากรมาก มหาวิทยาลัยจําเปนตองดําเนินงานเชิงรุก
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เพื่อแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก ทั้งที่เปนแหลงทุนจากงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ
อื่นๆ แหลงทุนวิจยั ตางประเทศและผูตองการใชผลงานวิจัย พรอมกันนัน้ รายไดจากการสนับสนุน
เหลานี้ตองถูกกันไวเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 แนวคิดดานการบริหารงานวิจยั
การบริหารงานวิจยั หมายถึง การดําเนินงานเชิงระบบที่เกีย่ วของกับการนําเอาปจจัย
นําเขาที่เปนบุคคลและสถาบัน กระบวนการบริหารงานวิจยั และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่
ทําใหเกิดผลิตภาพการวิจัย หรือกลาวไดวา การบริหารงานวิจัย ประกอบดวย ปจจัยภายใน
สถาบัน และปจจัยภายนอก ดังนี้ (สัมมา รชนิชย, 2536)
ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เปนคณาจารยทที่ ําวิจัย ปจจัยที่
เกี่ยวของกับสถาบัน และปจจัยที่เปนกระบวนการบริหารงานวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้
1. ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย
1.1 ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ
ประสบการณในการทําวิจัย การศึกษาอบรมดานการวิจยั การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ การ
อานวารสารเกีย่ วกับการวิจยั และเวลาที่ใชในการทําวิจัย
1.2 ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ทัศนคติตอการวิจัย การตอบสนองตอปญหาวิจัย
ความรับผิดชอบตอภารกิจการวิจยั
2. ปจจัยดานสถาบัน ประกอบดวย
2.1 นโยบายและเปาหมายดานการวิจยั และมาตรการเพื่อการวิจยั รวมถึงการให
ความสําคัญตอภารกิจการวิจัยของสถาบัน
2.2 บรรยากาศทางวิชากร ไดแก การมีกจิ กรรมทางวิชาการของสถาบัน การเนน
ย้ําสนับสนุนจากฝายตางๆ และการนําผลการวิจยั ไปใชในการเรียน การบริการชุมชนและการ
อางอิงตาง ๆ
2.3 การสนับสนุนทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก การ
สนับสนุนการวิจัย และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่น ๆ และการใหความชวยเหลือโดยผูเชี่ยวชาญ
องคกร และ/หรือ ผูชวยวิจัย
2.4 การเผยแพรผลงานวิจยั ไดแก การจัดทําเอกสารสื่อในรูปแบบตาง ๆ หรือการ
นําเสนอผลงานวิจยั โดยการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัย
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2.5 การพัฒนาทักษะ กระตุน และเสริมแรง ไดแก การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ
การวิจยั เชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรม ดูงาน และอื่น ๆ การจัดการแขงขันและ
ตอบแทนดวยรางวัลตาง ๆ และการใหเกียรติยกยองผูม ีผลงานวิจยั ในโอกาสตาง ๆ
3. กระบวนการการบริหารงานวิจัย ประกอบดวย การวางแผนงานวิจยั การจัดองคกร
การวิจยั การบริหารงานบุคลากรการวิจัย การอํานวยการวิจยั การประสานงานวิจัย และการ
ควบคุมงานวิจัย
ปจจัยภายนอก คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพสังคม
และวัฒนธรรม สภาพการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมอืน่ ๆ ของชุมชนที่
เปนที่ตงั้ ของสถาบันที่จะดําเนินการวิจยั ซึง่ ประกอบดวยดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย
1.1 การยอมรับความสําคัญของงานวิจยั ในสังคมภายนอกสถาบัน ไดแก ความ
รวมมือทางการวิจัยกับภาคเอกชนหรือองคกรในทองถิ่น การมีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาในสังคม
1.2 ความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี อการวิจัยของสถาบัน ไดแก การพึ่งพาสถาบัน
ในในการแกปญ
 หาสังคมตาง ๆ ดวยการวิจัย และทัศนคติของขุมชนทีม่ ีตอบทบาทการวิจัยของ
สถาบัน
1.3 การประสานงานขององคการในสังคมตอสถาบัน ไดแก ความชวยเหลือใน
รูปแบบตาง ๆ ที่มีตอสถาบัน การเคารพยอมรับความรู ภูมิปญญาชาวบาน ความรวมมือกับ
ทองถิน่ ในการวิจัยเพื่อพัฒนา และการเผยแพรผลงานวิจยั ที่เปนประโยชนตอสาธารณชน
2. ดานการเมืองการปกครอง ประกอบดวย
2.1 ขอกําหนด กฎ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของในทองถิน่
2.2 การดําเนินการทางการเมืองทองถิน่
3. ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย
3.1 สภาพเศรษฐกิจชุมชน ไดแก อาชีพ รายได และคาใชจาย
3.2 การพัฒนาเศรษฐกิจในสังคม ไดแก ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ คาใชจายใน
การวิจยั จากงบประมาณรายจายจองรัฐและเอกชน และความสามารถในการใชจายเงินของชุมชน
เพื่อรับบริการการวิจยั
4. สภาพแวดลอมอื่น ๆ เชน ความเปนมาทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับวิธีการในการสืบ
เสาะหาความรู ลักษณะชุมชน การรวมตัวทางวิชาการในการดําเนินงานของชุมชนแบบแผนในการ
ดํารงชีวิต หรือการแกปญหาของชุมชนเพื่อรับบริการการวิจัย
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ตอนที่ 5 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคกร และพันธมิตร
การพัฒนาความรวมมือระหวางองคกรนั้น มีแนวคิด ทฤษฎีสําคัญที่เปนพืน้ ฐานใน
การดําเนินงานและการบริหารจัดการ ดังนี้
5.1 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางองคการ (Interorganization Relationships: IORs)
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางองคการ (Interorganization Relationships: IORs) เปน
ทฤษฎีที่เนนการจัดสิ่งแวดลอมเปนหลักสําคัญโดยสามารถแบงประเภทของความรวมมือไดเปน
6 ประเภทดังนี้ (Hodge and Anthony, 1968)
1. การรวมมือในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ไดแก ความรวมมือที่เกิดจากการควบ
รวมกิจการของบริษัท/องคกรแลวคอยๆ ซึมซับระบบทีละนอย ซึ่งรวมทุกขั้นตอนในกระบวนการ
ผลิต เพื่อเปาหมายคือ ตองการควบคุมปจจัยการผลิต โดยอาจใชวธิ กี ารรวมบริษทั 2 บริษัทขึ้นไป
เขาเปนองคกรเดียวกัน (Merger) เพื่อตองการควบคุมการทํางานเองทั้งหมด
2. การรวมมือในแนวระนาบ (Horizontal Integration) ไดแก การรวมบริษัท/องคกรกับ
บริษัท/องคกรอื่น ที่อยูในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน
3. การรวมมือแบบผนึกกําลัง (Coalitions) ไดแก การรวมมือกันจัดตั้งโครงการหรือ
บริษัท/องคกรรวมกัน โดยมีการรวมลงทุนทรัพยากรรวมกัน (Joint venture)
4. การรวมมือแบบรวมอํานาจบริหารจัดการ (Interlocking Directorates) ไดแก การ
รวมมือกับบริษัท/องคกรทีเ่ ปนคูแขงเพื่อะเพิ่มประสิทธิผลขององคกร โดยมีคณะกรรมการทัง้
ทางตรงหรือทางออม โดยอาจมีผูบริหารทีม่ าจากองคกรอื่นเพื่อสรางความสัมพันธทดี่ ี
5. การรวมมือเพือ่ การแลกเปลีย่ น (Reciprocity) ไดแก การรวมมือเพื่อการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร โดยแลกเปลี่ยนผลประโยชนตอบแทนระหวางหนวยงาน/องคกรที่รวมมือกัน
6. การรวมมือกันแบบสังคมประสาน (Social Interlocking) ไดแก การรวมมือกันใน
บริษัท/องคกรที่ลักษณะของประเภทธุรกิจที่แตกตางกัน โดยมีการทําสัญญารวมกัน
5.2 รูปแบบของพันธมิตร
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทัง้ ในดานเทคโนโลยี นโยบาย สังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง การเปดเสรีทางการคาที่เปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
สามารถเขามาตั้งและดําเนินการภายในประเทศไทยได ซึ่งไดสงผลกระทบกับความอยูรอดของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ สงผลใหสถาบันเหลานี้ตองมีการปรับตัวเพื่อใหทนั ตอสภาพการ
แขงขันทางดานการอุดมศึกษา ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองการเครือขายและพันธมิตรมากขึน้
เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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พันธมิตร หมายถึง การที่บริษัทตางๆ ตกลงรวมมือในการดําเนินกิจกรรมบางอยาง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเอง ที่พวกเขาไมอาจบรรลุถึงความตองการเปาหมายนั้นได ถาไม
มีการรวมมือกับผูอื่น เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานทรัพยากร(กําลังคม กําลังเงิน เทคโนโลยี ฯ) หรือ
มีความเชื่อวา การสรางพันธมิตรจะทํา ใหคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการดํ าเนินธุ รกิจ
มากกวาการดําเนินงานแตเพียงลําพัง (ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ, 2544) ใน
ขณะเดียวกันการเปนพันธมิตรก็มีความเสี่ยงที่ผูเขาเปนพันธมิตรตองเผชิญคือ การเสี่ยงตอการถูก
กลืนบริษัท เสี่ยงตอการสูญเสียสมรรถนะในการแขงขัน เสี่ยงตอการถูกแสวงหาผลประโยชนจาก
หุนสวน
เพื่อรับมือกับ
การสรางพันธมิตรเปนกลยุทธในการบริหารจัดการทางธุรกิจทีน่ ํามาใช
สถานการณการแขงขันในสังคมปจจุบนั ทีร่ ุนแรงขึ้น เปนการปรับตัวและสรางจุดแข็งใหกับบริษัท/
องคกร โดยสามารถทําไดหลายรูปแบบ ขึน้ อยูกับลักษณะขององคกรนั้นๆ วามีศกั ยภาพในการเขา
เปนพันธมิตรในรูปแบบใด ซึ่งเปนวิธกี ารทีน่ าสนใจนาจะนํามาปรับใชกับการบริหารจัดการทาง
อุดมศึกษาที่กาํ ลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทีม่ ีการแขงขันสูงอยูในขณะนี้ โดยทั่วไปแลวประโยชนจาก
การเปนพันธมิตร คือ การขยายฐานลูกคา/ตลาด เพือ่ รวมกันแบงปนความเสียงหรือตนทุน รวม
เอาทักษะและสินทรัพยที่แตละฝายมีความชํานาญมาใชประโยชนโดยไมตอ งเพิม่ ทุนอีก เพื่อรวม
กันตั้งมาตรฐานตางๆ ปองกันการครองตลาดของสินคาประเภทใดประเภทหนึง่ และปองกันสถานะ
ผูนําทางตลาดของตนเอง โดยใหผูอนื่ มาเปนพันธมิตรและนําศักยภาพของบริษัทนั้นๆ มาเสริม
ศักยภาพใหกบั ตนเอง และเพื่อตามใหทนั คูแขงในธุรกิจเดียวกัน
รูปแบบของพันธมิตร (ยุดา รักไทย และสภาพวิดี วิทยะประพันธ, 2544) ไดแบงประเภท
ของพันธมิตรเปน 4 ประเภท คือ
1. การรวมการเฉพาะกิจ (Ad Hoc pool) การที่บริษทั /องคกรที่จะรวมเปนพันธมิตรกัน
จะลงทุน(คน เงิน เทคโนโลยี ฯลฯ)เพื่อใชในการดําเนินงานรวมกันใหนอยที่สุด เนื่องจากแผนงาน
นั้นมีระยะเวลาสั้น ๆ และไมมีการเตรียมทุนไวสําหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ ในภายหลัง
2. ความรวมมือ (Consortium) บริษัท/องคกร ที่รว มเปนพันธมิตรกัน จะเก็บ
ผลประโยชนเขาบริษัทของตน เชนเดียวกับ Ad Hoc pool แตจะเต็มใจเพิ่มทุนใหกบั พันธมิตร
เพื่อใหสามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอม ที่ทาํ ใหพนั ธมิตรเห็นโอกาสใหมๆ หรือ
ตระหนักถึงภัยคุกคามได โดยมีการทําสัญญาระบุรายละเอียดชัดเจน
3. โครงการรวมลงทุน (Project-based joint venture) บริษัท/องคกร ที่รวมเปนพันธมิตร
กัน จะใชทรัพยากรของตนไปกับการสรางมูลคาเชิงกลยุทธ (Strategic Value)นอยมาก และ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บเขาบริษัท/องคกร เฉพาะสวนที่เปนตัวเงิน
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4. การรวมลงทุนอยางเต็มที่ (Full-blown joint venture) เปนการรวมมือระยะยาวที่
โดยทัว่ ไปหุนสวนทุกฝายจะใหการสนับสนุนดานทุนและทรัพยากรอยางตอเนื่อง และไมคอยจํากัด
เหมือนการเปนพันธมิตรประเภทอื่นๆ เพื่อใหบริษทั /องคกรใหมที่เขารวมเปนพันธมิตร สามารถ
ปรับตัว/รับมือ กับสถานการณใหมๆ ได และบริษัท/องคกรที่เปนบริษัท/องคกรแมจะไมเรียกทุน
และทรัพยากรตางๆ คืนกลับ แตจะเก็บเฉพาะผลประโยชนบางสวน เชน เงินปนผล และ
คาธรรมเนียม (Royalty)เปนตน
5.3 รูปแบบการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความรวมมือ (Consortium)
ความรวมมือแบบจัดกลุม หรือ Consortium นั้น สารานุกรมดานสังคมศาสตรศึกษาไดให
นิยามวาเปน การจัดกลุมทางการอุดมศึกษาขององคกร/สถาบันที่มีความรวมมือกันตั้งแต 3 แหง
ขึ้น ไป โดยเป นการรวมกลุ มแบบสมั ครใจ โดยมีการกํ าหนดเป าหมายและแบง ปนความเสี่ย ง
รวมกัน มุงใหเกิดผลประโยชนรวมกัน จํานวนสมาชิกในกลุมไมเกิน 100 แหง การจัดตั้งองคกร
ดํ า เนิ น การอย า งเป น ระบบ มี ผู ป ระสานงานกลางคอยติ ด ต อ ดํ า เนิ น การ และมี ก ารจั ด ตั้ ง กฎ
ระเบียบของกลุมที่กําหนดบทบาทชัดเจน มีการแบงปนทรัพยากรตางๆ รวมกัน (International
Encyclopedia of the Social Sciences, 1972)
พรชุลี อาชวอํารุง และคณะ (2543) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกลุมอุดมศึกษา
ที่สอดคลองกับศักยภาพปจจุบัน จากการศึกษาพบวาการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา(Consortium)
เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1970 โดย แพทเธอรสัน (David Patterson, 1970) ไดจัดตั้งเครือขาย
ระดับชาติเพื่อการรวมมือในการจัดกลุมทางวิชาการสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปจจุบันเรียกวา
สมาคมผูนําการจัดกลุม (Association for Consortium Leadership) ซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ
หลักๆ 5 ประการ คือ เปนการรวมกลุมกันโดยสมัครใจ มิไดเปนผลจากคําสั่งกฎระเบียบ กฎหมาย
และพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดๆ มี ลั ก ษณะการตกลงร ว มกั น หลายสถาบั น มิ ใ ช เ พี ย ง 2 สถาบั น มี
ลักษณะหลายภารกิจ มิไดจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเดียว เปนผลของการสนับสนุนระยะยาวและ
บริหารจัดการโดยทีมงานวิชาชีพ เปนการจัดกลุมเพื่อความรวมมือทางวิชาการ
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนนั้
จะตองอาศัย
ความรวมมือกันของผูท ี่มีสว นรวมเสี่ยงรวมกัน ไดรับผลประโยชนรว มกัน ในขณะเดียวกันเปนการ
เพิ่มพูนศักยภาพของแตละสถาบันที่จะบรรลุถึงภารกิจอันเปนเอกลักษณของตน ตอมาในทศวรรษ
ที่ 1990 ไดมีกระบวนทัศนใหมของพฤติกรรมองคกรซึ่งเนนความรวมมือ การประสานงาน และ
ทีมงาน จากรายงานของแลนด (Kaganoff,1998) ไดประมวลองคประกอบเรื่องที่สําคัญตอการ
จัดการโครงการความรวมมือตางๆ รวมทัง้ การจัดกลุม ของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ ประกอบดวย การ
มีวิสัยทัศนรวมกัน มีเปาหมายที่มนี ิยามที่ชัดเจน เนนปญหาที่แทจริง มีโครงสรางการตัดสินใจ
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เพื่อนําไปใชในลักษณะเดียวกันของสถาบัน มีการตัดสินใจในระดับทองถิ่น มีความตอเนื่องใน
การทํางานรวมกันของกลุมบุคลากร มีการสื่อสารอยางเปนระบบกับผูมีสวนรวมทัง้ หมดกับชุมชน
มีเวลาเพียงพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบัน มีการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมแก
บทบาทและความสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลจากการจัดกลุมใหม และมีการจัดสรรการ
พัฒนาวิชาชีพรวมกัน
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมมือทางวิชาการนัน้ และการรักษาใหคงอยูตอ ไป
ยิ่งเปนเรื่องซับซอน ในอดีตพบวา ความคาดหวัง ความกระตือรือรนในการทํางานโดยการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษารวมกันนัน้ มักจะไมยาวนาน รวมทัง้ รูปแบบเชิงองคกรที่ใชเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินการรวมมือดวย และสําหรับองคประกอบสําคัญของผูจัดการจากผูท ํางานในการจัดกลุม
ไดแก สถาบันทีม่ ีความรวมมือ ซึง่ ถือวาเปนสาระสําคัญอันจะกอใหเกิดความสําเร็จและความ
ยาวนานในการจัดกลุมสถาบันทางวิชาการ และการนําความรวมมือรวมใจในการอุทิศตนจาก
ระดับผูบริหาร การมีภารกิจและเปาหมายที่ชัดเจน การมีกลไกที่มีความสมดุลเพื่อกอใหเกิด
ความเสมอภาคระหวางสถาบันทีม่ ีความพรอม และสถาบันที่ดอยกวา การรวมมือรวมใจอุทิศตน
และการสงเสริมสนับสนุนในทุกๆ ดาน จากทุกฝายทีม่ สี วนรวม ความสามารถในการตัดสินใจ
ภารกิจของบุคคลที่สามที่เปนกลาง การรวมกันสนับสนุนทางการเงินสําหรับการริเริ่มและความ
สามารถที่จะลงทุนเมื่อจําเปน ขอตกลงที่ชัดเจนเกีย่ วกับการแบงปนคาใชจายและผลประโยชน
กลไกสําหรับวัดและประเมินความสําเร็จ โครงสรางที่มปี ระสิทธิภาพและระบบ เพือ่ การสื่อสารใน
กลุมของผูประสานงานรวมมือกันภายในแตละสถาบัน และความยืดหยุน ที่จะทําใหคลองตัวและ
สรางสรรคความสามารถที่จะทดลองและพัฒนาโปรแกรมนํารองใหมๆ ที่เกินความ สามารถของ
แตละสถาบัน
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความรวมมือนั้น จากการศึกษาพบวา มี 10 รูปแบบ
(พรชุลี อาชวอํารุง, 2543) ดังนี้
1. รูปแบบการจัดกลุมหองสมุดรวมกัน (SCOH : Southwestern Ohio Council for
Higher Education)
2. รูปแบบการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน และลงทะเบียนรวมกัน (Cross
Registration and joint Programs)
3. รูปแบบการแสวงหาและรับนักศึกษารวมกัน (Collaborative Admission and
Recruitment Practices)
4. รูปแบบการพัฒนาอาจารยทางการเรียนการสอนรวมกัน (Faculty Development:
Working Together to Improve Teaching and Learning)
5. รูปแบบการระดมทุนรวมกัน (Consortia fundraising)
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6. รูปแบบการจัดซื้อ/จัดจางรวมกัน เพื่อลดคาใชจาย (Cooperation of costeffectiveness in purchasing)
7. รูปแบบการใชเทคโนโลยีรวมกัน (Technology, consortia, and the relationship
revolution)
8. รูปแบบการรวมมือระดับนานาชาติ (Cooperating internationally)
9. รูปแบบการรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic development and
consortia)
10. รูปแบบการรวมมือกันของสถาบันขนาดเล็ก (What small college can do
together)
จาก 10 รูปแบบ การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความรวมมือนั้น พบวา รูปแบบที่
สามารถนํามาใชกับการดําเนินความรวมมือดานการวิจยั ไดแก รูปแบบการรวมมือระดับนานาชาติ
(Cooperating International) สวนประกอบที่สาํ คัญของรูปแบบนี้ในกลุมมหาวิทยาลัยทีเ่ ปน
สมาชิก คือ ปรัชญาพืน้ ฐาน องคประกอบสูความสําเร็จ และยุทธศาสตรการจัดกลุม ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
ปรัชญาพื้นฐาน ไดแก การกอใหเกิดประสบการณนานาชาติ การเนนการเรียนการสอนสห
สาขาวิชา การเรียนรูจากประสบการณตรงนอกชัน้ เรียนในบริบทโลก การขยายวิสัยทัศนทาง
วัฒนธรรม ภาษาคานิยม ตลอดจนจริยธรรม สําหรับประชาคมอุดมศึกษา และกอใหเกิดความ
เขาใจระหวางประเทศอันเปนรากฐานของสันติภาพโลก โดยมีองคประกอบสูความสําเร็จคือ การ
มีโอกาสเทาเทียมกันในกลุม สมาชิก มีการตลาดที่ดี ทําใหมีสถาบันและประชาคมสนใจรวมงาน
เพียงพอ กระบวนการตัดสินใจทีก่ ําหนดไว มีความแนนอนและชัดเจน งบประมาณเพียงพอ ถา
เสี่ยงตองรับทราบลวงหนา มีการทําประกัน มีความเปนผูนาํ ทีม่ ีพลังสูงที่เปนรูปธรรม มีแนวทาง
ยกเลิกถาไมประสบผลสําเร็จ
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ และระดับความรวมมือพบวา ความรวมมือมีหลาย
รูปแบบและหลายระดับ ขึน้ กับวัตถุประสงค และลักษณะของการจําแนกประเภทความรวมมือ
และการนําไปใชประโยชนของแตละองคกร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6.1 ความหมายของความรวมมือ (Collaboration)
ความรวมมือ (Collaboration) เปนกระบวนการในการมีสวนรวมของประชาชน กลุม และ
องคกรในการทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไวรวมกัน การเริ่มตนใน
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การสรางความรวมมือนั้นเกิดจากปจจัยหลายประการ เชน การเผชิญปญหารวมกัน การแบงปน
วิสัยทัศนรวมกัน การมุง หวังในผลผลิตรวมกัน เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้จะเปนตัวกําหนด
วิสัยทัศน และผลลัพธในการสรางความรวมมือขององคกรในดานตางๆ เชน การกําหนดเปาหมาย
การบริหารจัดการ บุคลากร การจัดสรรทรัพยากร เปนตน
คํานิยามของ ความรวมมือ (Collaboration) นั้น จากพจนานุกรมศัพทฉบับภาษาอังกฤษ
ไดนิยามวา “ความรวมมือ (Collaboration)” หมายถึง การที่บุคคลมีการทํางานรวมกันกับบุคคล
อื่นๆ เพื่อจุดมุงหมายรวมกัน (Collin Plain English Dictionary, 1996) และจากการศึกษา
สารานุกรมนานาชาติทางสังคมศาสตร (International Encyclopedia of the Social Sciences,
1972) พบวา ไมมีนิยามของ “ความรวมมือ หรือ Collaboration” มีเพียงนิยามของ “ความรวมมือ
แบบรวมแรงรวมใจ หรือ Cooperation “ ซึ่งนิยามไววา เปนความรวมมือแบบทางพฤติกรรม
ศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงกัน โดยมีเปาหมายและกําหนดผลประโยชนรวมกัน เนนการแลกเปลี่ยน
หรือการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อวัตถุประสงคหนึ่งๆ มีหลากหลายประเภท เชน ความรวมมือแบบ
สมัครใจ (Voluntary) ความรวมมือไมสมัครใจ (Involuntary) ความรวมมือแบบทางตรง (Direct)
ความรวมมือแบบทางออม (Indirect) ความรวมมือแบบเปนทางการ (formal) ความรวมมือแบบ
ไมเปนทางการเปนตน (Informal) เปนตน ซึ่งความรวมมือเหลานี้มีตงั้ แตในกลุมขนาดเล็กตั้งแต 2
องคกรขึ้นไปจนถึงระดับประเทศ
6.2 ขอดีและขอเสียของการสรางความรวมมือ
การสรางความรวมมือระหวางองคกรนัน้ เปรียบเสมือนดาบที่มีสองคม ซึ่งมีทงั้ ขอดีและ
ขอเสีย การไดรับผลประโยชนจากการเขาไปรวมมือกันนั้น อาจไดรับผลในระยะเวลาสั้นหรือระยะ
ยาวก็ได อาจจะเปนผลประโยชนทางตรงหรือทางออม ซึ่งบางครั้งอาจมีหนุ สวนบางรายอาจไดรับ
ผลประโยชนมากกวารายอื่น ดังนั้น สิง่ สําคัญที่ผูเขามาเปนหุน สวนในการสรางความรวมมือนั้น
ตองตระหนักวาผลประโยชนที่พงึ ไดรับ ขึ้นอยูกับน้ําหนักของการมีสว นรวมในความรวมมือนั้นๆ
(Dalhi, 1990)
ขอดีของการสรางความรวมมือไดแก การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ความกาวหนา
ทางด า นนวั ต กรรมทางด า น การบริ ห ารทั ก ษะบุ ค ลากร การพั ฒ นาองค ค วามรู การให ค วาม
ชวยเหลือและการจัดสรางวัสดุอุปกรณและการบริการ โดยการเชื่อมโยงทรัพยากรระหวางองคกร
ตางๆ สามารถทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ใชงบประมาณและทรัพยากรเทาเดิม
(Rossy,1982) การรวมมือกันระหวางองคกรชวยใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร ใหมี
ความตื่นตัวและผลักดันใหเกิดการปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุง
คุณภาพการสื่อสารกันระหวางองคกร จะชวยใหหุนสวนขององคกรสามารถที่จะแบงปนขอมูล
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ระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางองคกร (Jackson
and Maddy, 2005)
การสรางความรวมมือระหวางองคกรนัน้ มักจะประสบปญหาหลักๆ ไดแก การขาดความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน การตัดสินใจที่ลาชา ขอจํากัดในเรือ่ งของทรัพยากร เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น
ความรวมมือระหวางองคกรจะลดระดับลง ซึ่งการเปนหุน สวนกันนัน้ หากขาดความไววางใจซึง่ กัน
และกัน ก็จะไมสามารถสรางสรรคแนวความคิดใหมๆ หรือการแบงปนทรัพยากรไดเลย ดานการ
ตัดสินรวมกันของกลุมทีม่ ีความรวมมือระหวางกัน (consensus) เปนอีกประเด็นหนึง่ ทีท่ ําใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินการใดๆ
เนื่องจากตองใชเวลาคอนขางมากจึงจะเกิดความเห็นพอง
ตองกันในกลุม สมาชิกได
ดานขอจํากัดในเรื่องของทรัพยากรสมาชิกบางรายอาจไมสามารถ
สนับสนุนดานทรัพยากรได ดังนัน้ สมาชิกที่มีความพรอมหรือศักยภาพสูงกวาอาจตองลงทุนดาน
ทรัพยากรมากกวา ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการถอนตัวออกจากลุมไดในภายหลัง ตลอดจนเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตหรือปญหาความขัดแยงขึ้นภายในกลุม ระดับความรวมมือระหวางกลุม สมาชิกอาจมี
การลดระดับลงได เชน การลดงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงกลุมผูบริหาร หรือการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ เปนตน เหลานี้ลว นสงผลกระทบตอการสรางความรวมมือแบบหุน สวนระหวางกลุม
สมาชิกไดโดยเฉพาะการถอนตัวของสมาชิกที่เปนแกนนําความรวมมือ (Jackson and Maddy,
2005)
6.3 รูปแบบของความรวมมือ
จากการศึกษา รูปแบบความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ของ วัชรวี
จันทรประกายกุล (2543) พบวา มีรูปแบบของการรวมมือระหวางสถาบันในหลายรูปแบบ ดังนี้
กีซเลอร และรูเบนสไตน (Geisler and Rubenstein, 1989) ไดศึกษาประเภทของการ
จัดการรูปแบบความสัมพันธและระบบความรวมมือ (Models of Intersection and Some
Mechanisms) ซึ่งสามารถแบงประเภทไดดังนี้
1. การขยายบริการของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Extension Services) มี
ลักษณะของการใหบริการหรือความรวมมือ ดังนี้ ใหคําปรึกษาและการถานโอนขอมูล จัด
กิจกรรม Workshops, Classes จัดตั้งกองทุนใหแกมหาวิทยาลัย ใหทุนแกมหาวิทยาลัย ภาควิชา
ศูนยตางๆ หองทดลอง ใหความชวยเหลือดานผูชว ยวิจยั ทางอุตสาหกรรม
2. การใหบริการ (Procurement of Services) มีลักษณะของการใหบริการหรือ
ความรวมมือคือ ภาคอุตสาหกรรมใหความชวยเหลือแกมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาตนแบบและ
ทดสอบผลิตภัณฑ การฝกงานใหนักศึกษา มหาวิทยาลัยใหความชวยเหลือแกภาคอุตสาหกรรม
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โดยจัดการศึกษาและฝกอบรมพนักงาน การทําสัญญาการวิจัยรวมกัน การบริการคําใหปรึกษา
สมาคมอุตสาหรรมใหคาธรรมเนียมแกมหาวิทยาลัยเพื่อใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
3. การใหความรวมมือดานการวิจัย (Cooperative Research) มีลักษณะของการ
ใหบริการหรือความรวมมือ ดังนี้ รวมมือกันวางแผนและบริหารการวิจัย การมีสวนรวมของ
อาจารยและนักศึกษาโครงการรวมมือวิจยั
ที่เปนการรวมวิจัยโดยตรงระหวางภาคอุตสาหกรรม
และมหาวิทยาลัย แบบมีผลประโยชนรว มกัน การรวมมือวิจัยโดยรับผิดชอบเงินเดือนผูวิจยั ของแต
ละองคกรดวยตนเอง จัดตั้งโครงการโอนยายบุคลากรชั่วคราวเพื่อดูแลงานวิจยั การจัดโปรแกรม
การรวมมือวิจยั เพื่อสนับสนุนโครงการวิจยั ของภาคอุตสาหกรรม
โดยมหาวิทยาลัยทํางานวิจยั
เฉพาะทางใหกับบริษัทตางๆ และการจัดตั้งกลุมวิจยั รวมกัน (Research consortia) ภายใน
มหาวิทยาลัยเดียว ระหวางหลายบริษทั
การวิจยั เฉพาะทางทัง้ ทางวิจัยพื้นฐานและการวิจยั
ประยุกตของกลุมบริษัทในภาคอุตสาหกรรม
4. อุทยานวิจยั (Research Parks) มีลักษณะของการใหบริการหรือความรวมมือ
ดังนี้ มีความรวมวิจยั ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการมีปฏิสัมพันธกันอยางไมเปน
ทางการ การใหความชวยเหลือทางดานการวิจยั และการมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา การจัด
สัมมนา และการจัดการศึกษาตอเนื่อง และการทําสัญญารวมกัน เพื่อใหเกิดการวิจัยที่ยั่งยืนของ
องคกร
โบเฮซ ทาบูแคนนอน (Bohez Tabucanon, 1999) ไดจัดประเภทรูปแบบการเปนหุน สวน
หรือการรวมมือของบริษัทอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย 5 ประเภท ดังนี้
1. รูปแบบที่ไรรูปแบบ (No-Model Model) มหาวิทยาลัยดําเนินการรวมมือกับ
บริษัท/องคกรแตละแหงดวยตนเอง เปนรายกรณีไป
2. รูปแบบตัวแทนองคกร (Agency Model) มหาวิทยาลัยและบริษัท/องคกร
ติดตอกันผานทางตัวแทนองคกรที่จัดตั้งขึน้ เพื่อใหบริการในการติดตอและประสานงานระหวาง
มหาวิทยาลัยและบริษัท/องคกร โดยเฉพาะ
3. รูปแบบสมาชิกภาพ (Membership Model) มหาวิทยาลัยและบริษัท/องคกร
และชวย
ติดตอกันผานทางหนวยงานกลางในมหาวิทยาลัยที่ตงั้ ขึน้ เพอดูแลโดยเฉพาะ
ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัท/องคกร โดยเฉพาะ
4. รูปแบบอุทยานวิจยั (University-Industry Research Oriented Park) การ
มีความรวมมือทางดานการวิจัยพื้นฐานและการวิจยั เชิงประยุกตที่มหาวิทยาลัยและบริษัท/องคกร
มีการติดตอประสานงานกันอยางตอเนื่อง
โดยมีลําดับของการปฏิสัมพันธจากกลุมที่มีรูปแบบ
ความรวมมือในระดับทีง่ ายไปสูระดับที่ซับซอนขึ้นจาก Research Parks, Innovation Center,
Science Park, Technology Park และBusiness-Oriented Parks ตามลําดับ
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5. รูปแบบอุทยานธุรกิจ (Business-Oriented Parks) บริษัท/องคกร ทีม่ ีการรวมมือ
กันโดยการรวมทุนกับบริษทั ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยการจัดสิ่งแวดลอมทีเ่ หมาะสมใหกบั
บริษัท/องคกรที่เขารวมสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณตาง ๆ ได
ซาวเดอร (Sounder, 1993) ไดศึกษาประเภทของความรวมมือ (Types of
Collaborations) ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทความรวมมือแบบไมเปนทางการ (Informal Type) เปนความรวมมือที่
เกิดขึ้นภายในกลุมเล็กที่ไมตองมีพนั ธะสัญญา เปนการรวมตัวกันเพื่อการประชุมเสวนาในกลุมที่มี
ความสนใจเดียวกัน เชน โครงงานของนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา การประชุมเสวนาเฉพาะ
กิจในบางเวลา หรือการจัดกลุมเสวนาเพื่อหาขอตกลง การใหความรวมมือในการใหคําปรึกษา
ระหวางกลุม หรือการแบงปนขอมูลขาวสาร ในเครือขายที่มีความสนใจรวมกัน
2. ประเภทความรวมมือแบบกึง่ ทางการ (Semi Formal Type) เปนความรวมมือที่
มีการแบงปนทรัพยากรตางๆ ระหวางกลุม คอนขางมีแบบแผน เชน การขอความรวมมือในการ
ติดตามขอขอมูลของบัณฑิตหลังจากการศึกษาจากบริษัทผูประกอบการตางๆ หรือการกําหนด
ขอตกลงใดๆ รวมกัน ความรวมมือในกลุมคณะกรรมการองคกรทางอุตสาหกรรม และความ
รวมมือที่เกิดจากคณะกรรมการดานมาตรฐานขององคกร เปนตน
3. ประเภทความรวมมือแบบเปนทางการ (Formal Type) เปนความรวมมือที่เกิด
ขึ้นเฉพาะกลุมบุคคลหนึ่งๆ ทีม่ ีวัตถุประสงคในการดําเนินงานรวมกันอยางมีแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง มีการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางการศึกษา หรือ ความรวมมือดานการวิจยั
รวมกัน มีการจัดตั้งองคกร/ หนวยงานเพือ่ ดูแลดานการดําเนินงาน เชน การทําสัญญาขอตกลง
เพื่อความเขาใจอันดีระหวางองคกร (MOU)
โบแนคคอซี่ และพิคคาลูกา (Bonaccorsi and Piccaluga, 1994) ไดศึกษาเกีย่ วกับการ
จําแนกประเภทความสัมพันธระหวางองคกร ของมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (Taxonomy
for Industry – University Interorganizational Relations) โดยจําแนกประเภทไวตา งกันดังนี้
1. ความสัมพันธดานขอมูลขาวสารของบุคคล
(Personal
Information
Relationships) เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นแบบรายบุคคล เชน การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล
อาจเปนการใหคําปรึกษาแบบมีคาใชจาย หรือไมมีก็ได การเสวนากลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติรวมกันแบบไมเปนทางการ การเผยแพรงานวิจัย เปนตน
2. ความสัมพันธแบบเปนทางการระดับบุคคล (Presonal Formal Relationships)
เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้น โดยการเชื่อมโยงกันในดานการใหทุนและการศึกษาหลังปริญญาตรี
การจัดหลักสูตรระหวางสถาบัน และหลักสูตรการฝกงานของนักศึกษา หรือการแลกเปลี่ยน
บุคลากร
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3. ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก (Third Parties) เปนความสัมพันธทเี่ กิดขึ้น
โดยมีองคจากหนวยงานภายอกเขามามีปฏิสัมพันธดว ย เชน สถาบันวิจัยประยุกต หรือหนวยงาน
ที่คอยใหความชวยเหลือประสานงานทั่วไป หรือหนวยงานที่ใหคําปรึกษาแกสถาบัน เปนตน
4. ความสัมพันธแบบเปนทางการทีม่ ีการกําหนดขอตกลงรวมกันอยางมีเปาหมาย
เชน การทําสัญญาในการทําวิจัย การฝกอบรมพนักงาน การรวมมือกันทําโครงการวิจัย หรือสราง
หลักสูตรรวมกัน
5. ความสัมพันธแบบเปนทางการ ที่ไมกําหนดขอตกลงลวงหนา (Formal NonTargeted Agreements) การสรุปขอตกลงของคณะกรรมการ การใหทุนสนับสนุน หรือการจัดตั้ง
โครงการพิเศษ
6. การริเริ่มโครงสรางโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน (Creation of Focused Structures)
เชน การทําสัญญาของสมาคม การประชุมรวมกันของกลุมความรวมมือวิจัย ของมหาวิทยาลัยกับ
ภาคอุตสาหกรรม การจัดตั้งศูนยความรวมมือวิจัยของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม การ
จัดตั้งศูนยนวัตกรรม การจัดตั้งอุทยานการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการควบ
รวมองคกร หรือหนวยงาน เปนตน
ทาว (Tao, 2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม และ
มหาวิทยาลัย (The Industry – University Models) พบวามีความรวมมือใน 3 รูปแบบ คือ ความ
รวมมือของบริษัทแหงเดียว กับหลายมหาวิทยาลัย (Single Company - Multiple Universities)
ความรวมมือของมหาวิทยาลัยแหงเดียว กับหลายบริษัท (Single University - Multiple
Companies)
และความรวมมือของบริษัทหลายแหง กับหลายมหาวิทยาลัย
(Multiple
Companies - Multiple Universities)
6.4 ประเภทของความรวมมือ (Types of Collaboration)
การสรางความรวมมือนั้นมีหลากหลายรูปแบบและหลายประเภท เครือขายความรวมมือ
แหงชาติ (National Network for Collaboration: NNCO, 2005) ไดกําหนดขอบเขตของรูปแบบ
ความรวมมือระดับองคกร จําแนกตามโครงสรางพื้นฐานได 5 ประเภท ไดแก เครือขาย
(Networking) พันธมิตร (Cooperation or Alliance) หุน สวน (Coordination or Partnership)
กลุมผนึกกําลัง (Coalition) และกลุมรวมพลัง (Collaboration) โดยความรวมมือแตละประเภท
มีรายละเอียดดังนี้
1. เครือขาย (Networking) มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสในการพบปะสนทนา
ระหวางองคกร สรางความเขาใจรวมกัน เปนแหลงเก็บรวมขอมูล และใหการสนับสนุนพื้นฐาน
ระหวางสมาชิกภายในกลุม ไมมีลําดับชั้นการบริหาร ลักษณะการเชือ่ มโยงองคกรเปนแบบยืดหยุน
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กําหนดบทบาทความรับผิดชอบแบบหลวมๆ การเชื่อมโยงกันในกลุม สมาชิกเปนแบบขั้นตน หรือ
ระยะพืน้ ฐาน ไมมีความซับซอน ภาวะผูนําภายในเครือขายอยูในระดับต่ํา ระดับการตัดสินใจ
เกิดขึ้นนอย ความขัดแยงพบไดนอย มีลกั ษณะการสื่อสารแบบไมเปนทางการ
2. พันธมิตร (Cooperation or Alliance) มีวัตถุประสงคเฉพาะในการรวมกลุม
เพื่อสรางความรวมมือที่เหมาะสมตามความจําเปน มุง เนนความสําเร็จของงาน ลดความซ้ําซอน
ในงาน หรือการบริการของสมาชิกกลุม เนนการเปนศูนยกลางการติดตอสื่อสาร ลักษณะการ
เชื่อมโยงองคกรเปนแบบกึง่ ทางการ มีการกําหนดบทบาทชัดเจนการเชื่อมโยงเปนลักษณะของ
การแนะนําเนนการเพิ่มผลผลิตทางการเงิน ภาวะผูนาํ ของความสัมพันธนี้ ผูน ําจะเปนผูใหความ
ชวยเหลือ ระดับการตัดสินใจคอนขางซับซอนและพบวามีความขัดแยงกันบางเล็กนอย มีลกั ษณะ
การสื่อสารแบบเปนทางการ
3. หุน สวน (Coordination or Partnership) มีวัตถุประสงคเพื่อแบงปนทรัพยากรใน
กลุมสมาชิกทีม่ ีเปาหมายเดียวกัน เนนการรวมทรัพยากรเพื่อการสรางผลผลิตใหม (Productivity)
เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารของกลุมผูบ ริหาร ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการ มี
การกําหนดบทบาทชัดเจน และมีการรวมพัฒนาทรัพยากร และรวมลงทุนดานการเงิน ภาวะผูน าํ
มีอํานาจอิสระแตจํากัดตามขอบเขตความรวมมือทีก่ ําหนดไว
ระดับการตัดสินใจมีทั้งตัดสินใจ
รวมกัน และแยกกลุมในการตัดสินใจการสือ่ สาร สม่ําเสมอและชัดเจน
4. กลุมผนึกกําลัง (Coalition) มีวัตถุประสงคเพื่อแบงปนความคิด และใชทรัพยากร
รวมกัน เพื่อสรางพันธะสัญญาในการพัฒนารวมกัน โดยมีระยะเวลาอยางนอย 3 ป และสมาชิก
ทั้งหมดรวมกันตัดสินใจ มีการกําหนดบทบาทและระยะเวลาทีช่ ัดเจน ลักษณะการเชื่อมโยง แบบ
เปนทางการ ภายใตขอตกลงรวมกัน ลักษณะภาวะผูน ํา มีการแบงปนกัน ระดับการตัดสินใจ แบบ
เปนทางการ และการสื่อสาร เปนไปตามลําดับความสําคัญ
5. กลุมรวมพลัง (Collaboration) มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนความสําเร็จ จากการ
สรางระบบที่ตองพึ่งพากัน
กําหนดวิสยั ทัศนรวมกัน และมีการเทียบเคียงผลกระทบที่เกิดขึน้
ระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อกําหนดประเด็นและโอกาสรวมกัน
สมาชิกทั้งหมดมีการตัดสินใจ
รวมกันอยางเปนเอกฉันท (Consensus) มีการกําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิก
ในกลุม กําหนดระยะเวลาและการประเมินผลชัดเจน ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปน
ทางการ ภาวะความเปนผูนําอยูในระดับสูง มีความไววางใจสูง และสามารถสรางผลิตภาพสูง
(Productivity) มีการแบงปนความคิดและการตัดสินใจในระดับเทากัน การสื่อสารแบบเปน
ทางการ มีการพัฒนาอยูในระดับสูง
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สําหรับพัฒนาการของความรวมมือในระหวางกระบวนการดําเนินงานนั้น ประเภทความ
รวมมืออาจมีการพัฒนาไปสูระดับที่สูงขึน้ ได ขึ้นกับความพรอมและศักยภาพของกลุมทีเ่ พิม่ ขึ้น
ระหวางดําเนินงาน (NNCO, 2005) นอกจากนี้สารานุกรมนานาชาติทางดานสังคมศาสตร
(International Encyclopedia of the Social Sciences, 1972) ไดกลาวถึง ประเภทความรวมมือ
ทางดานสังคมมนุษย (Types of cooperation) ซึ่งเกีย่ วกับงานดานการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม ไว 5 ประเภท ดังนี้
1. ความรวมมือแบบอัตโนมัติ (Automatic) เปนความรวมมือแบบสังคมวิทยา เกิด
และไดรับผลประโยชน
จากการพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกันของคนกับสิ่งแวดลอมไมทํารายกัน
รวมกัน เปนความรวมมือที่มีความสัมพันธมีความซับซอนเกีย่ วเนื่องกันทัง้ ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ
และตติยภูมิ ในยุคสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม
2. ความรวมมือแบบจารีตประเพณี (Traditional) เปนความรวมมือทีเ่ กี่ยวกับบรรทัด
ฐานของสังคม เชน การชวยเหลือกันระหวางคนในครอบครัว การใหความชวยเหลือทางดาน
อาหารสําหรับคนยากไรในสังคม การเปนพันธมิตรกันในการทําสงคราม เปนตน ความรวมมือนี้
อยูบนรากฐานของศีลธรรม และการชวยเหลือเพื่อแบงปนประโยชนรว มกัน
3. ความรวมมือแบบพันธะสัญญา (Contractual) เปนความรวมมือที่พบไดมากใน
ยุคสังคมเศรษฐกิจยุคใหม
การรวมมือกันกลุมนีเ้ นนการรวมมือแบบกําหนดขอตกลงรวมกันที่
ชัดเจน และเจาะจงประเด็นในการรวมมือกัน โดยอาจอยูภายใตกฎหมาย หรือ กฎระเบียบใดๆ
เชน ความรวมมือกันระหวางกลุม ผูผลิตและผูบริโภค การเปนพันธมิตรดานการเงิน การรวมกลุม
ทางดานอสังหาริมทรัพย การวางแผนที่เนนการมีผลประโยชนรว มกัน ลักษณะพันธะสัญญาทีพ่ บ
มากมักจะเปนแบบไมเปนทางการ
4. ความรวมมือแบบทางตรง (Directed) เปนความรวมมือโดยนํามาจากระบบ
ทหาร เนนความรวมมือแบบสั่งการโดยตรง ในสังคมปจจุบันไดนํารูปแบบความรวมมือดังกลาวมา
ใชในกลุมองคกรทางธุรกิจ กลุมสหภาพแรงงาน และระบบโรงเรียน แตตอมาไดมกี ารปรับเปลี่ยน
รูปแบบความรวมมือเปนแบบยืดหยุน มากขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน จากการ
ศึกษาวิจัยพบวา ความรวมมือลักษณะนีพ้ บมากในการดําเนินงานดาน
5. ความรวมมือดวยตนเอง (Spontaneous) เปนความรวมมือทีเ่ กาแก และเปน
ธรรมชาติที่สุด แนวทางในการปฏิบัติเปดกวางไมยึดติดกับธรรมเนียมประเพณี พันธะสัญญา หรือ
คําสั่ง เปนความรวมมือโดยเนนหลักการของการเปนพันธมิตรระหวางกลุม เชน ครอบครัว เพื่อน
บาน หรือ การรวมกลุมเพื่อสูรบในสงคราม ไมวา จะอยูในสถานการณใดก็ตาม เปนตน
จากการศึกษาพบวา ความรวมมือแบบอัตโนมัติ (Automatic) พบมากในการดําเนินงาน
ดานมนุษยและสังคมวิทยา (Human ecology) ความรวมมือแบบจารีตประเพณี (Traditional)
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พบมากในการดําเนินงานดานชาติพนั ธวทิ ยา และการกสิกรรม (Ethnology and Agricultural)
และความรวมมือแบบพันธะสัญญา (Contractual) พบมากในการดําเนินงานดานสังคมวิทยา
(Ecology) สวนความรวมมืออีกสองประเภท ไดแก ความรวมมือแบบทางตรง (Directed) และ
ความรวมมือดวยตนเอง (Spontaneous) นั้น มักจะพบในการดําเนินงานดานความสัมพันธทาง
อุตสาหกรรม และการรวมมือทางวิชาการ โดยความรวมมือแบบทางตรงจะเนนในการศึกษาความ
รวมมือระหวางกลุมอุตสาหกรรมและกลุมองคกรทางราชการ สวนความรวมมือดวยตนเองนัน้ มัก
พบในการดําเนินงานดานการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กหรือการเรียนรูทางดานจิตวิทยา
ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือดานการวิจยั
ความรวมมือดานการวิจัย เปนแนวทางที่สามารถเพิ่มศักยภาพดานการวิจยั และพัฒนา
และความเขมแข็งทางวิชาการใหกับสถาบันอุดมศึกษาและประเทศในภาพรวมได การสรางความ
รวมมือดานการวิจัยนั้น สุวทิ ย เมษิณทรีย (อางถึงใน สุกัญญา อามีน, 2548) ไดนําแนวคิด
“วงจรการสรางคุณคา/มูลคา (Value Creation Circle) ในการนําไปประเทศสูการมีสภาพ
เศรษฐกิจที่มนั่ คงยัง่ ยืน (Sustainable Economy) ผานกระบวนการสําคัญ 3 C คือ การรวมมือกัน
สรางสรรค (Co-creation) เพื่อรวมกันสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)
เพื่อไปสูการมีฐานความเจริญเติบโตรวมกัน (Co-prosperity) มาประยุกตใชกับการวิจัยวา จากนี้
ไปการวิจัยจะตองไมเปนการวิจัยเพียงเรื่องเดียว (Stand alone research) แตตองเปนการรวมมือ
(Collaboration) ระหวางสาขาวิทยาการ (Interdisciplinary) ระหวางบริษทั (Inter firm) หรือ
ระหวางหนวยงาน (Interagency) ดวย นวัตกรรม (Innovation) หลายอยาง ซึง่ จะเกิดจากคนหนุม
สาวยุคใหมทจี่ ะเปนผูประกอบการ (Interagency) ในอนาคต ตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
มหาวิทยาลัย บริษัทที่ดําเนินการดังกลาวอยูแลว เขาไปเชื่อมตอในแงการการสรางคุณคา/มูลคา
(Value creation) OTOP เปนตัวอยางของการรวมมือสรางสรรค (Collaboration และ
Co-creation) ดวยการนําการจัดการแบบมืออาชีพ (Professional management) ของภาคเอกชน
มารวมกับความคิดสรางสรรคจากปญญาชน รวมทัง้ ใหสถาบัน อุดมศึกษาตางๆ และนักศึกษา
มารวมสรางสรรคและหลอมรวมกับวัฒนธรรม (Culture) และนํามุมมองที่เปนภายนอก (Outside
In) ผสมกับมุมมองจากภายใน (Inside) ที่มาจากชุมชนในที่สุด OTOP สามารถทีจ่ ะจัดตั้งกลุมเอง
เปนกลุมฐานความรู (Knowledge Based Cluster) ที่มีปญญาชน ชุมชนและเอกชนมาทํางาน
รวมกันอยางมีพลัง ดังนั้น การทํางานแบบรวมมืออยางสรางสรรค (Co-creation) เพื่อใหเกิด
นวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ ไดนนั้ จะตองประกอบดวยการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ
(Collaborative network) ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยนําจุดแข็งของทุกภาคสวนมาเสริมกัน
ในลักษณะที่เปนเครือขายความรวมมือตอไป
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7.1 ความหมายของความรวมมือดานการวิจัย (Research Collaboration)
แคส และ มารติน (Katz and Martin, 1997) ไดนิยามคําวา “ความรวมมือดานการวิจัย
หรือ Research Collaboration “ หมายถึง “การทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย เพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายเดียวกันในการผลิตองคความรูใ หมในศาสตรนั้นๆ” และในรายงานการศึกษาเกีย่ วกับ
ภาระหนาที่ของหุน สวน (Responsible Partnering) ของกลุมประเทศสหภาพยุโรปที่ศกึ ษา
เกี่ยวกับบทบาทของหุน สวนในการดําเนินความรวมมือดานการวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร การบริหาร
จัดการ และภาพรวมที่มีผลตอการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร ไดใหคําจํากัดความคําวา “ขอตกลง
ความรวมมือดานการวิจัย หรือ Collaborative Research Agreement” หมายถึง สัญญา
ขอตกลงที่กาํ หนดเปาหมาย วัตถุประสงค และเงือ่ นไขในการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัย
หรือโครงการใดๆ รวมกัน” (European Commission, 2005)
ความรวมมือดานการวิจัยในปจจุบัน ถือเปนความตองการในระดับประเทศ และเปนสิ่งที่
ควรสนับสนุนอยางมากสําหรับวงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาองคความรู ประกอบกับการพัฒนา
เครือขายความรวมมือระหวางองคกรในระดับชาติ และนานาชาติ สวนใหญแลวความรวมมือดาน
การวิจัยที่เกิดขึ้นระยะแรกจะเปนการเริ่มตนจากระดับนักวิจัยรายบุคคลที่มีการทํางานวิจัยรวมกัน
และพัฒนาขึ้นการวิจัยรวมกันเปนกลุมนักวิจัย จากนั้นจึงพัฒนาเปนองคกรเพื่อมาดูแล เชน ศูนย
ความเปนเลิศ หรือพัฒนาเปนกลุมนักวิจัยที่มีความรวมมือแบบสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)
การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยนั้น ซึ่งตองมีการสงเสริมในระดับนโยบายของประเทศมี
นโยบายดานการวิจัยที่ชัดเจน และกําหนดแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อใหเกิดการพัฒนาไดอยางแทจริง จากนโยบายการสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยของ
ประเทศตางๆ นั้น ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเนนความรวมมือดานการวิจัยระหวาง
มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก โดยรัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนในการเพิ่มความ
รวมมือดานการวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ (Katz, and Martin, 1997) การพัฒนาความรวมมือ
ด า นการวิ จั ย นั้ น ตอ งมี การพัฒ นานโยบายดา นการวิจั ย ใหมี ก ารสนับ สนุ น และกระตุ น ใหเ กิ ด
ความรวมมือดานการวิจัยใหมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการประหยัดงบประมาณและเพิ่มผลผลิตดาน
การวิจัยเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือดานการ
วิจัย (Research Collaboration) ไวหลายประเด็น เชน การวัดและประเมินผลความรวมมือดาน
การวิ จั ย ป จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย บทบาทของการสื่ อ สารและ
ผลกระทบทางกายภาพและสังคม ที่สงผลตอความรวมมือดานการวิจัยขององคกร และผลผลิต
จากความรวมมือด านการวิจั ยส งผลกระทบตอความรวมมือดานการวิจัยในอนาคต ซึ่ง มีราย
ละเอียดดังนี้
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1. การวัดและประเมินผลความรวมมือดานการวิจัย ตัวชี้วัดหนึง่ ที่สามารถใชในการ
ประเมินการวัดและประเมินผลความรวมมือดานการวิจยั ไดแก จํานวนนักวิจัยรวมที่ปรากฏในการ
รายงานวิจัยทีเ่ ผยแพรตอสาธารณะ ซึ่งถือเปนเกณฑพนื้ ฐานในการพิจารณา ดังเชน งานวิจัยของ
สมิธ (M. Smith,1958) ที่ไดศึกษารายงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 4,189 ชิน้ จาก วารสาร
นักจิตวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Psychologist) ในระหวางชวงป ค.ศ.19461957 พบวา จํานวนนักวิจยั รวมตอผลงานวิจยั 1 ชิ้น มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จาก 1.3 เปน 1.7 และ
จํานวนนักวิจยั รวม สามารถนํามาเปนตัวแปรในการวัดและประเมินความรวมมือดานการวิจัยขั้น
พื้นฐานได สอดคลองกับงานวิจัยของ เดอ ซอยลา พริ้นซ (De Solla Prince,1963) ที่พบวา การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนงานวิจัยที่มีนกั วิจยั รวมหลายคน (ตอ 1 งานวิจัย) แสดงถึงอัตราการเติบโตของ
ความรวมมือดานการวิจัย โดยที่รายชื่อนักวิจยั ที่รวมนําเสนอในผลงานวิจยั นัน้ ตองเปนผูว ิจัยดวย
ตนเอง ไมเพียงแตมีชื่ออยูในงานวิจัยดวยเหตุผลทางสังคมเทานัน้ นอกจากนี้ จํานวนนักวิจยั รวม
ในงานวิจัยหนึง่ ๆ ยังแสดงถึงการใชความสามารถทางปญญารวมกันและอิทธิพลทางสังคมดวย
เชนกัน (Edge, 1979 และ Strokes and Hartley, 1989) การใชรายชื่อจํานวนนักวิจยั รวมตอ
ผลงานวิจยั 1 ชิ้น เปนตัวชีว้ ัดที่ไดรับการยอมรับและเชือ่ ถือไดในระดับหนึง่ เนื่องจากเปนขอมูลที่
สามารถตรวจสอบยอนหลังได และในการเก็บขอมูลไมตองใชงบประมาณสูง แตตัวชี้วัดดังกลาว
สามารถวัดไดเพียงความเติบโตของความรวมมือดานการวิจัยเทานัน้ ไมครอบคลุมถึงกระบวนการ
ของความรวมมือ (Katz, J. Sylvan and Martin, Ben R, 1997)
2. ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย ในทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีนักวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบในการเพิ่มจํานวนนักวิจัยรวมในความรวมมือ
ดานการวิจัยพบวา มีหลายองคประกอบที่สามารถชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย
ดังนี้ (Katz, J. Sylvan and Martin, Ben R, 1997)
1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหเงินทุนสนับสนุนดานการวิจัย
2. ความมุง มัน่ ในการทําวิจัยของนักวิจัยในการสรางผลงานวิจยั ที่เปนทีย่ อมรับ
3. นโยบายเพิ่มการผลิตกําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
4. ความตองการทางดานวัสดุอุปกรณทางการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น
5. ความกาวหนาของศาสตรทมี่ ีความเฉพาะทางมากขึ้น
6. ความตองการผูเชี่ยวชาญในศาสตรดานวิทยาศาสตรเปนผูรวมวิจัยมากขึ้น
7. ความจําเปนในการพัฒนาศาสตรเฉพาะทางใหมีความกาวหนา โดยเฉพาะ
ระยะเริ่มตน
8. ความจําเปนในการเพิ่มพูนประสบการณวิจัยใหกับนักวิจัย
9. ความมุง มัน่ ในการพัฒนาองคความรูขามสาขาวิชา
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10.ความจําเปนในการทํางานรวมกับนักวิจัยอื่นๆ เพื่อเรียนรูแนวคิดและวิธีการ
ทํางานวิจยั นํามาพัฒนาตนเองของนักวิจยั
3. บทบาทของการสื่อสารและผลกระทบทางกายภาพและสังคม
การสื่อสารกัน
ระหวางนักวิจยั ดวยกันโดยเฉพาะในระดับบุคคล นับเปนจุดเริ่มตนของการสนับสนุนความรวมมือ
ดานการวิจัย โดยการสื่อสารกันในระยะเริ่มแรกระหวางนักวิจัยนั้นเริ่มตนแบบไมเปนทางการและ
นําไปสูความรวมมือดานการวิจัยในระดับองคกร การสื่อสารดังกลาวสามารถชวยลดระยะทางใน
การสรางความรวมมือดานการวิจยั ระดับองคกรไดเปนอยางดี (Katz, J. S., 1993) ดังนัน้
ระยะหางในการสื่อสารระหวางนักวิจัยแตละคน เปนตัวชี้วัดที่สาํ คัญในการพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจัยดวยเชนกัน
4. ผลผลิตงานวิจัยและผลกระทบจากความรวมมือดานการวิจัย จากการศึกษาพบวา
ผลผลิตงานวิจัยเปนสัดสวนตามที่สัมพันธกับระดับความรวมมือ นั่นคือ องคกรใดที่มีระดับความ
รวมมือดานการวิจัยสูงทั้งในระดับบุคคลและกลุม ก็มีแนวโนมที่จะผลิตผลงานวิจัยไดสูงเชนกัน
(Katz, J. Sylvan and Martin, Ben R, 1997)
7.2 รูปแบบความรวมมือดานการวิจยั (Research Collaboration Model)
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความรวมมือดานการวิจัยพบวา
มีหลากหลายรูปแบบ
ดังตอไปนี้
7.2.1 รูปแบบความรวมมือดานการวิจยั แบบจัดกลุม (Consortium Research)
ความรวมมือแบบจัดกลุม หรือ Consortium นั้น มีการกําหนดวัตถุประสงคการสราง
ความรวมมือแบบจัดกลุมทางการศึกษา (Consortium) นัน้ มีหลากหลายรูปแบบ กลาวคือ บาง
กลุมจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง่ โดยเฉพาะ เชน ความรวมมือแบบจัดกลุมของ
มหาวิทยาลัยฝงตะวันตกดานกิจกรรมนานาชาติ หรือ MUICA (Midwest Universities
Consortium for International Activities) เปนการรวมตัวของมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญที่มชี ื่อเสียง10 แหง กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1964
ไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิฟอรด (Ford Foundation) เนนภารกิจทางดานการสอน การวิจยั
และการบริการ เปนตน หรือกลุมที่จัดตัง้ ขึ้นเพื่อวัตถุประสงคหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเปนกลุมเฉพาะ
บางพื้นทีห่ รือเฉพาะมลรัฐ เชน The Association of Eastern North Carolina Colleges, Inc. ที่
โดยเปนการรวมกลุมของสถาบันการศึกษาทั้ง
เปนกลุมที่มีความสนใจเกีย่ วกับดานภูมิศาสตร
ภาครัฐและภาคเอกชน ในทางเหนือของมลรัฐแคโรไลนา เปนตน
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บางกลุม มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีหลายวัตถุประสงค เชน คณะกรรมการความรวมมือของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือ CIC (Committee on Institutional Cooperation) เปนการจัดกลุมของ
มหาวิทยาลัยวิจัย 12 แหง มีจุดมุง หมายในการรวมกลุมนักวิชาการเพื่อความเลิศทางวิชาการ
แบงปนทรัพยากร และสนับสนุนความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม เชน
การรวมกันแกปญหา การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรวมมือทางวิชาการ การสงนักศึกษาไป
ฝกงาน การรวมมือวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการสอน เปนตน ตัวแทนสมาชิกของกลุมมาจาก
ผูบริหารระดับสูงของสถาบัน เชน อธิการบดี เปนตน บางกลุม จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลาง หรือ
เปนการรวมกลุมของสถาบันทางการศึกษา (Educational Cluster) เชน The Kansas City
Regional Council on Higher Education, The Five College Cooperation (Massachusetts)
หรือ ความรวมมือแบบจัดกลุมของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการศึกษาและการวิจยั ทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี หรือ ที่เรียกวา CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and
Technology for Education and Research) ซึง่ เปนการรวมกลุมของมหาวิทยาลัยในกลุม
ประเทศยุโรป 15 ประเทศ เพื่อความเลิศทางการวิจัยและการศึกษาดานวิศวกรรม วิทยาศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร (CLUSTER, 2005)
ความรวมมือดานการวิจัยแบบจัดกลุม (Consortium Research) นั้น มีการรวมตัว
กันของสถาบันวิจยั สถาบันการศึกษาตางๆ มากมาย เพื่อดําเนินการสรางความรวมมือทางดาน
การวิจยั ในดานตางๆ สําหรับความรวมมือดานการวิจัยแบบจัดกลุมทางดานสังคมศาสตรนนั้ มี
กลุมความรวมมือทัง้ ในกลุม ประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา เชน กลุมประเทศทวีปยุโรป มีความ
รวมมือดานการวิจัยแบบจัดกลุมทางสังคมวิทยา หรือ ECSR (European Consortium for
Sociological Research) เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจยั ดานสังคมวิทยาในทวีปยุโรป
โดยสนับสนุนความรวมมือระหวางศูนยการวิจัยตางๆ มุงเนนที่การปรับปรุงทรัพยากร เพื่อเพิ่ม
ชองทางในการสื่อสารกันระหวางนักวิจัย
และใหความชวยเหลือในการรวมมือวิจัยและการจัด
ฝกอบรมทางดานสังคมวิทยา สมาชิกในกลุม ECSR ไดแก มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานวิจัยใน
สถาบัน ศูนยวิจัย หรือหนวยงานสนับสนุนจากสถาบันอื่นๆ จาก 21 ประเทศ ที่เนนการวิจยั
ทางดานสังคมวิทยา (Sociological Research) การบริหารจัดการความรวมมือแบบจัดกลุมทาง
การศึกษา (Consortium) มีการกําหนดสภากลุมทางการศึกษา (Consortium council) และจัด
ใหมีการประชุมสภาฯ ทุก 3 ป กําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการบริหาร (The Executive board)
ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะคัดเลือกจากตัวแทนสมาชิก จัดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุกป และตองมีการนําเสนอรายงานประจําปของกลุม (ECSR , 2005)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรวมมือดานการวิจัยแบบจัดกลุมทางดานสังคมและ
การเมืองระหวางมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ หรือ ICPSR (Inter-University Consortium for
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Political and Social Research) เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1962 เพื่อเปนแหลงรวบรวม
ขอมูลที่สําคัญทางดานสังคมศาสตรดานการวิจยั และการสอน การจัดหลักสูตรฝกอบรม และ
สนับสนุนโครงการวิจยั รวมกันของนักวิจยั ทางดานสังคมศาสตร สมาชิกของกลุม ไดแก วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวกับการวิจยั สังคมและการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่
มีสมาชิกกวา 950 แหง
7.2.2 ความรวมมือดานการวิจัยแบบเครือขาย (Research Network)
การสรางเครือขาย (network) สามารถทําไดในหลายระดับ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค
และนานาชาติ โดยมีเปาหมาย เพื่อการแบงปนและการเรียนรูโอกาสตางๆ รวมกัน ซึ่งการสราง
เครือขายสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบขึ้นกับวัตถุประสงค โดยในแตละรูปแบบก็ใหผลตางกัน
ไปในดานนโยบาย การสนับสนุนดานเงินทุน และความพยามยามในการดําเนินงาน เครือขาย
ระดับสถาบัน จะเนนทีก่ ารความเชื่อมโยงเฉพาะในกลุม ที่มีความสนใจเชิงลึกในดานเดียวกัน สวน
เครือขายที่อยูใ นระดับที่สงู ขึ้น ไดแก เครือขายระดับรัฐบาล โดยการเชือ่ มโยงในประเด็นใดประเด็น
หนึง่ โดยเฉพาะ เชน เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Network : AUN) เปน
การรวมตัวกันระหวางรัฐบาลในกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มุง เนนในการสรางหุน สวน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสรางผลประโยชนรวมกัน
การสรางเครือขายมีแนวทางสูความสําเร็จมี 4 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดเปาหมายที่
ชัดเจนเปนรูปธรรมและครอบคลุมปญหา การวางแผนประเมินโครงการจัดตั้งเครือขายระหวาง
การจัดตั้งเครือขายโดยเฉพาะเครือขายทีม่ ีองคกรใหการสนับสนุน
การกําหนดโครงสรางการ
บริหารจัดการที่ดีและการวางแผนกลยุทธที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยยังคงวัฒนธรรมความ
สัมพันธอยางไมเปนทางการของเครือขาย (United Nations, 1999) มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นแรก การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและครอบคลุมปญหา การสราง
เครือขายการวิจัย จําเปนตองมีความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางกลุม สมาชิก
เพื่อสามารถกระตุนใหผูสนใจเขารวมเปนสมาชิก และเกิดความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมวิจยั
ของเครือขาย ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ขั้นที่สอง การวางแผนประเมินโครงการระหวางการจัดตั้งเครือขาย เปนการเตรียม
ความพรอมทีจ่ ะชวยในการหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได และชวยในการประเมินความสําเร็จ
ในการจัดตั้งเครือขายวิจัย
ขั้นที่สาม การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการที่ดี เปนปจจัยสําคัญที่นาํ ไปสู
ความ สําเร็จในการจัดตั้งเครือขายการวิจัย เนื่องจากากรบริหารจัดการที่ดีจะนําไปสูการตัดสินใจ
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ที่ดี และยังเปนภาพสะทอนภาพภายนอกของการวิจัยของเครือขาย ทัง้ ดานการเมือง สังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
ขั้นสุดทาย การวางแผนกลยุทธที่สามารถนําไปปฏิบตั ิไดจริง การวางแผนกลยุทธ
สามารถนํามากําหนดแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ การใชทรัพยากรอยางพอเพียง และการ
ประเมินผล ของการทํากิจกรรมวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดได ซึ่งควรทีจ่ ะคงวัฒนธรรม
ความสัมพันธอยางไมเปนทางการของเครือขาย
เครือขายการวิจัยมีจุดแข็งอยูที่การกระจายการปฏิบัติงาน โดยอยูบนรากฐานของ
ความสัมพันธอยางไมเปนทางการซึ่งเนนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสนับสนุน และการ
จัดทําโครงการวิจัย มีกฎขอบังคับภายในกลุม ไมเนนการจัดตั้งองคกรมาดูแลโดยเฉพาะ ดังเชน
คณะกรรมาธิการองคการสหประชาชาติดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (The United
Nations Commission for Science and Technology for Development : UNCSTD) ไดจัดทํา
เครือขายการวิจัยระหวาง North-South research networks ขึ้นในการประชุมที่ประเทศมอลตา
เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน ค.ศ.1998 และที่ประเทศเจนีวา เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม ค.ศ.1998 โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มุ ง เน น ด า น
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ โดยเน น โครงการความร ว มมื อ วิ จั ย สนั บ สนุ น ด า นเงิ น ทุ น วิ จั ย โดยองค ก ร
นานาชาติ (United Nations, 1999)
ลักษณะความสัมพันธของเครือขายการวิจัย ระหวาง North - South Research
Networks นั้น แบงประเภทของเครือขายการวิจัยตามลักษณะการปฏิบัติงาน ได 3 ประเภท ดังนี้
1. เครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย (Information exchange networks)
เนนการจัดการและการใหความชวยเหลือในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารวิจยั ระหวางกลุมสมาชิก
ในเครือขาย ทั้งดานการระดมความคิด แลกเปลี่ยนผลงานวิจยั โดยยึดหลักของการแบงปนขอมูล
(Sharing information) เปนสําคัญ เครือขายวิจัยในกลุมนี้สวนใหญเปนสถาบันการพัฒนาระดับ
นานาชาติ เชน AGREN (Agricultural Research and Extension Network) มีสมาชิกมากกวา
1,400 ประเทศ และ RDFN (The Rural Development Forestry Network) มีสมาชิกมากกวา
2,300 ประเทศ
2. เครือขายประสานงานวิจยั (Research coordination networks) เนนการทํา
โครงการวิจยั ที่มีลักษณะงานวิจยั ที่มมี ีความสนใจในการทําวิจยั ในกลุม สาขาหรือประเด็นเดียวกัน
แตการปฏิบัติงานมีความอิสระ ตัวอยางที่ดีของเครือขายวิจยั ในลักษณะนี้ คือ เครือขายสินคา
(Commodity networks) เปนเครือขายทีน่ ักวิจัยรวมกันวิจยั เพื่อแกปญหา โดยใชวิธีหลายรูปแบบ
แลวนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกัน เชน สถาบันใหคําปรึกษาดานวิจัยเกษตรกรรมนานาชาติ
(The Institutes of the Consultative Group on International Agricultural Research: CGIAR)
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ที่เปนผูก ระตุนใหเกิดเครือขายความรวมมือวิจัยทางเกษตรกรรม และเครือขายเชือ่ มโยงนักวิจัย
โครงการเทคโนโลยีชวี ภาพของคาสซาวา (The Cassava Biotechnology Network : CBN)
เปนตน
3. เครือขายใหคําปรึกษาดานนโยบายวิจยั (The research policy consultation
networks) เนนเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดานนโยบายวิจัยและการสนับสนุนการวิจยั
เชน
เครือขายการสนับสนุนการวิจัยทางเกษตรกรรม (CGIAR) ที่มีสมาชิกเปนสถาบันวิจยั ทางเกษตร
กรรมระดับนานาชาติ 16 แหง เครือขายการวิจัยปาเขตรอนแถบยุโรป (The European Tropical
Forestry Research Network : ETFRN) เครือขายการพัฒนาเกษตรกรรมในทวีปยุโรปเขตโซน
รอน (The network of European agricultural tropically and sub-tropically oriented
universities and scientific complexes related to agricultural development : NATURA) ที่มี
สมาชิกเปนมหาวิทยาลัยทางเกษตรกรรมและสถาบันวิจัยในกลุมยุโรปมากกวา 35 ประเทศ เปน
ตน
การพัฒนาในปจจุบันเปนตัวกระตุนใหเกิด เครือขายของเครือขาย (Networks of
networks)ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เชน สมาคมวิจยั ความเขมแข็งทางวิจัยเกษตรกรรม
ในทวีปแอฟริกากลางและตะวันออก (The Association for Strengthening Agricultural
Research in Eastern and Central Africa : ASARECA) เปนตน จากการศึกษาเครือขายการ
วิจัยในปจจุบนั พบวา มีเครือขายการวิจยั คอนขางมากโดยเฉพาะในตางประเทศ เชน เครือขาย
ความรวมมือแหงชาติ (National Network for Collaboration: NNCO) เปนเครือขายความ
รวมมือของกลุม มหาวิทยาลัย Land Grant (มีมหาวิทยาลัยเปนสมาชิกรวม 21 แหง) ของประเทศ
สหรัฐอเมริการวมกับ องคกร CSRESS (Cooperative State Research, Education, and
Extension Service) โดยกลุมมหาวิทยาลัย Land Grant เปนกลุมที่จัดขึ้นเพือ่ สนับสนุนความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อมุงลดปญหาการแบงชนชั้นในสังคมอุดมศึกษาใหผใู ช
แรงงานในสังคมเกษตรกรรม และสังคมอุตสาหกรรมมีโอกาสในการศึกษาหาความรู เพื่อเพิม่
ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน เครือขายความรวมมือแหงชาติ (NNCO) มุงเนนการ
ขยายฐานความรูและขยายทักษะความรวมมือระดับตางๆ ระหวางนักวิชาการ องคกร หุน สวน
ตางๆ ขององคกร เยาวชน และประชาชน โดยการกอตั้งเครือขายความรวมมือระดับชาติขึ้น เพือ่
แกปญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับรากหญา โดยเนนให
เกิดการใชองคความรู ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการ พรอมสงเสริมใหเกิดความรวมมือแบบยัง่ ยืน
ภายในชุมชน และไดจัดทํากรอบแนวคิดความรวมมือ (Collaboration Framework) เพื่อชวยเหลือ
นักวิจัยและผูป ฏิบัติงานในการเริ่มตนสรางความรวมมือ
โดยอยูบนกรอบของหลักการพืน้ ฐาน
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(Core Foundation) ไดแก การแบงปนวิสยั ทัศน พันธกิจ หลักการ แคุณคาขององคกร และการมี
สวนรวมของผูเ กี่ยวของตางๆ (NNCO, 2005)
7.3 เครือขายการวิจยั
รูปแบบเครือขายการวิจัยนัน้ ระยะแรกเริ่มตนจากการรวมกลุมของนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญที่มี
ความสนใจในเรื่องเดียวกัน
โดยมีกลุมองคกรหนึ่งที่มีบทบาทหลักใหการสนับสนุนทางดาน
เครื่องมือ ตลอดจนนโยบายการวิจัย ตอมาจึงมีการจัดตั้งองคกรมาดูแลโดยตรง จัดใหมีเจาหนาที่
อํานวยความสะดวกในการทําวิจยั
คอยประสานงานในการสรางความรวมมือกันในเครือขาย
รวมกัน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู การทําสัญญาระหวางกลุมสมาชิก และการเผยแพร
ผลงานออกสูส าธารณะ และพัฒนาเปนองคกรที่มีโครงสรางการบริหารทีม่ ีลักษณะเปนทางการใน
การสรางความรวมมือวิจัยในระหวางกลุมสมาชิก (United Nations, 1999)
7.3.1 โครงสรางเครือขายการวิจัย
โครงสรางเครือขายการวิจัย ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก จํานวนสมาชิกของ
เครือขาย โครงสรางการบริหารจัดการ เลขานุการความรวมมือของเครือขาย และกิจกรรมวิจยั
ภายใตเครือขาย เชน บริการขอมูลขาวสาร โครงการวิจยั รวม การประชุม สัมมนา เปนตน ซึง่ ใน
แตละองคประกอบมีรายละเอียดดังนี้ (United Nations, 1999)
1. จํานวนสมาชิกของเครือขาย (Network membership) โดยทัว่ ไปแลวสมาชิก
เครือขายวิจัยจะเปนสถาบันทีมีลกั ษณะเปนองคกรเดี่ยว หรือองคกรที่มีศักยภาพในตนเอง และ
ไมจํากัดจํานวนสมาชิก
2. โครงสรางการบริหารจัดการ (Governance structures) เครือขายการวิจัยมีการ
กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการไดหลากหลาย
ซึ่งขึ้นกับลักษณะของกลุมสมาชิกในแตละ
เครือขาย โดยองคกรทีเ่ ปนผูจัดตั้งเครือขายมักจะเปนผูน ําและดูแลกําหนดโยบาย วางทิศทางของ
เครือขาย จัดการประชุมเครือขายเพื่อเชื่อมโยงนักวิจยั หรือสถาบันวิจยั เฉพาะทางในระหวาง
ภูมิภาค หรืออาจมีการประชุมเลือกองคกรที่จะทําหนาที่ดังกลาวโดยการออกเสียงของกลุมสมาชิก
หรือ หากเปนกลุมเครือขายขนาดใหญ จะมีการจัดตั้งแผนกหรือฝายทีท่ ําหนาทีน่ ี้โดยตรง
3. เลขานุการความรวมมือของเครือขาย (Coordinating secretary) เครือขายมี
ความจําเปนทีจ่ ะตองมีหนวยงานที่ทาํ หนาที่ดานการบริหารและสนับสนุน โดยเฉพาะในระยะแรก
เลขานุการของเครือขายจําเปนตองมีศักยภาพในการประสานงานบริหาร
และตองสามารถ
ซึง่ ถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึง่ ทีน่ ําไปสูความ
ประสานกับองคกรผูใหทุนและกลุมสมาชิก
สําเร็จของเครือขาย
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4. กิจกรรมวิจัย (Research network activities) การจัดกิจกรรมวิจัยโดยมาก
มักขึ้นอยูก ับเงินทุนที่ไดรับในการสนับสนุนเครือขายวิจยั
ซึง่ ลักษณะกิจกรรมวิจัยของเครือขาย
มีหลายประเภท เชน เครือขายการเผยแพรผลงานวิจยั (จดหมายขาว เอกสารสรุปการประชุม
สัมมนา) เครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการวิจัย (ฐานขอมูลหองสมุด บริการถาม-ตอบ
ขอมูลวิจัย) เครือขายความรวมมือโครงการวิจัย เครือขายทีป่ รึกษานโยบายวิจัย เปนตน
7.3.2 การบริหารจัดการเครือขายวิจยั (Managing research networks)
การบริหารจัดการเครือขายสูความสําเร็จนั้น การสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
สมาชิกในกลุม และความอดทนเปนสิ่งจําเปนสําหรับพัฒนาการของความรวมมือ (NNCO, 2005)
และการบริหารจัดการเครือขายวิจยั นัน้ ไมมีกฎตายตัว ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของแตละเครือขาย
โดยแนวทางปฏิบัติพื้นฐานทีค่ วรปฏิบัติ (United Nations, 1999) มีดงั นี้
1. การบริหารเวลาและทรัพยากรของสมาชิก (Activate members’ time and
resources)เพื่อใหสมาชิกในกลุมเกิดแรงผลักดันในการรวมกิจกรรม และนําไปสูเปาหมายที่ตงั้ ไว
2. กําหนดเปาหมายในการประสบความสําเร็จรวมกัน (Achieve win-win
situations) การสรางเครือขายวิจยั ควรกําหนดสถานการณ หรือเปาหมายในการดําเนินกิจกรรม
ใหสมาชิกในกลุม ไดรับผลประโยชนรว มกัน โดยสมาชิกในกลุมควรมีการลงทุนรวมกันอยางเทา
เทียมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. การจํากัดคาใชจาย (Limit interaction costs) การบริหารจัดการที่ดี จําเปน
ที่จะตองมีเลขานุการเครือขายทีม่ ีประสิทธิภาพ สามารถที่จะควบคุมคาใชจายเกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสมและมีประโยชนสูงสุด ประหยัดทัง้ เวลาและทรัพยากร
4. การสรรหาคณะกรรมการ โดยคัดสรรจากสมาชิกทีม่ ีความสนใจในการดําเนิน
กิจกรรมแตละโครงการ ซึง่ จะนําไปสูการทํางานที่มีคุณภาพ และประสบความสําเร็จ โดยการสรร
หากรรมการ ดําเนินการไดหลากหลาย ตัง้ แตการตกลงดวยวาจา การทําเอกสารอยางเปนทางการ
และการทําสัญญา
5. การกําหนดคุณภาพของผลผลิต และดําเนินการอยางโปรงใส โครงการวิจยั
รวมอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก รวมถึงการดําเนินงานที่อาจมีสมาชิกบางกลุม
หวังผลประโยชนสวนตน โดยเฉพาะในเครือขายขนาดเล็ก ดังนั้น การกําหนดคุณภาพของผลผลิต
และดําเนินการอยางโปรงใสในการดําเนินกิจกรรมวิจยั ของเครือขายจึงเปนสิง่ สําคัญ
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7.3.3 กลไก และระบบการบริหารโครงการวิจยั
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดกําหนดแนวทางกลไกการดําเนิน
งานดานการสงเสริมและการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยทีม่ ีระบบบริหารจัดการที่ดี
และ
โปรงใส เพื่อใหผลงานวิจัยที่สรางขึน้ มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง โดยมี
การจัดวางกลไก และระบบการบริหารโครงการวิจัย ดังนี้ (พีรเดช ทองอําไพ, 2541)
1. การพัฒนาขอเสนอโครงการที่มีคณ
ุ ภาพ ทําไดโดยการเชิญผูใชขอมูล
นักวิจัย ผูใหขอ มูล ผูท รงคุณวุฒิ มารวมกันพิจารณาปญหาและสรางกรอบการวิจยั หรือโจทย
วิจัย จากนัน้ จึงมีการเสาะหานักวิจัยที่มศี ักยภาพมารวมในการวิจยั นั้น
2. การสงเสริมนักวิจยั ใหทํางานอยางมีคุณภาพ เมื่อมีการอนุมัติโครงการ
แลว สกว. ตองมีการติดตามดําเนินงานในระหวางการวิจยั เปนระยะ ในลักษณะของการมี
ผูทรงคุณวุฒปิ ระจําโครงการ หรือผูประสานงานชุดโครงการเพื่อทําหนาทีเ่ ปนตัวกลางระหวาง
สกว. และตัวนักวิจัย นอกจากนี้ยงั ทําหนาที่ใหขอเสนอแนะและชวยแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้
ใหกับโครงการวิจัยนัน้
3. การสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ แนวคิดของ สกว. คือ เมื่อมีการสราง
ขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีโอกาสในการทํางานไดอยางเต็มความสามารถ ก็เชื่อวาจะได
ผลงานที่มีคุณภาพออกมาไดเชนกัน ดังนั้นเมื่อการจัดการดานตางๆ ขางตน สามารถทําไดแลว
ประกอบกับระบบการติดตามดําเนินงานที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ก็เปนที่คาดคะเนไดวาผลงาน
ที่ออกมาจะไดคุณภาพ ดังนั้น งานวิจัยที่ผานการวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและมีการกําหนด
วัตถุประสงคหรือ ผลผลิตการวิจัย (Output) ของโครงการอยางชัดเจน มีการระบุผูใชประโยชน
จากผลงานวิจัย กลาวคือ ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยตรง และผลงานมีศักยภาพที่
จะกอใหเกิดผลกระทบ (Impact) สูงในการพัฒนา โครงการนั้นก็มีโอกาสไดรับการอนุมัติให
ดําเนินการ นอกจากนี้ สกว. พยายามผลักดันใหนักวิจัยมีวิธีการจัดการโครงการที่ดี มีการจัดการ
การเงินและบัญชีอยางโปรงใส และพรอมที่จะใหความชวยเหลือหรือขอแนะนําในการจัดการ
ดังกลาว การบริหารโครงการวิจัยใหไดผลผลิตการวิจัยที่ตองการนั้น จําเปนตองมีการวางแผนการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดเฉพาะการวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ โดยเนนการแกปญหา
ตามความตองการของผูใชขอมูลเปนหลัก ไมใชเพื่อความตองการของนักวิจัยแตเพียงฝายเดียว
และยังสงเสริมใหมีการพัฒนาขอเสนอโครงการที่ดี และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ในการนี้ สกว. มี
การสนับสนุนโดยใหทุนสงเสริมการพัฒนาขอเสนอโครงการ (Project Development Grant)
เพื่อใหนักวิจัยพัฒนาขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพขึ้นมาได นอกจากนี้ตองมีการติดตามโครงการ
และประเมินผลการดําเนินงานอยางใกลชิดเปนระยะจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้เปาหมายของ
การติดตามและประเมินผลคือ การใหความชวยเหลือแกหัวหนาโครงการในการแกปญหาตางๆ ที่
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เกิดขึ้น และเนนวาการประเมินโครงการเปนการสงเสริมนักวิจัยใหสามารถสรางผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ขึ้นมาได และผลจากการประเมินโครงการในระหวางที่ยังไมสิ้นสุดโครงการนั้นสามารถนํามาใชใน
การปรับปรุงโครงการตอไปได โดยไมใชการจับผิดนักวิจัย
4. การประเมินผลโครงการวิจยั
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดกําหนดวิธกี ารประเมินผลโครง
การวิจยั เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนานักวิจยั
ไมใชการจับผิดนักวิจยั
ดังนั้นเปาหมายในการ
ประเมินผลงานวิจยั จะเนนทีแ่ นวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยนั้นๆ ใหดีขึ้น สําหรับวิธีการในการ
ประเมินโครงการวิจยั นัน้ มี 2 ระบบใหญๆ คือ
4.1 วิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) เปนวิธีที่นิยมในวงการ
วิทยาศาสตรและเศรษฐศาสตร แตอาจไมเหมาะกับงานทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เนื่องจาก อาจขัดกับความเปนธรรมชาติของคน วิธีเชิงระบบนี้มีวิธีการเก็บขอมูลในลักษณะของ
โครงสรางที่คอนขางตายตัว มีระบบ และเปรียบเทียบไดหรือวิเคราะหไดทางสถิติ นั่นคือ เปน
ระบบที่พยายามแปลงคุณคาในเชิงคุณภาพ (Qualitative data) วิธีการเชนนี้เปนวิธีการที่อาจ
เรียกไดวาตรงไปตรงมา โดยสวนใหญแลวแบบสอบถามหรือแบบเก็บขอมูลจะมีลักษณะเชิงปรนัย
คือ มีตัวเลือกวางไวลวงหนา การใสความรูสึกสวนบุคคลลงไปมีโอกาสคอนขางนอย ซึ่งขอนี้อาจ
เปนทั้งจุดเดนและจุดดอยของวิธีเชิงระบบนี้ จุดเดนคือการใหความเห็นเปนไปในเชิงตรงไปตรงมา
ลดอคติและความไมเทากันในพื้นฐานของผูประเมินแตละคนไดมาก แตขอเสียคือไมสามารถใส
รายละเอียดปลีกยอยลงไปไดมาก
4.2 วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) เปนวิธีที่ไมเปนระบบ
ตายตัว ไมมีโครงสรางการเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐานหรือตายตัว เปนการเก็บขอมูลในลักษณะ
ของอัตนัย เชน โดยการบรรยาย จากการสัมภาษณ ซึ่งผลดังกลาวมีความแปรปรวนสูงเนื่องจาก
ความไมเทากันของผูประเมินแตละทาน นอกจากนี้ผลจากการประเมินยังคงเปนลักษณะทาง
คุณภาพ ไมสามารถแปลงมาเปนลักษณะทางปริมาณไดและไมสามารถนํามาใชในการเปรียบ
เทียบ ระหวางของ 2 สิ่ง หรือ 2 โครงการ ไดอยางยุติธรรม วิธีการนี้นิยมใชในงานทางดาน
ศิลปศาสตร และมนุษยศาสตร
การประเมินโครงการของ สกว. มี 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ การประเมินกอนเริ่ม
โครงการ (Input Evaluation) ซึ่งไดแก การประเมินขอเสนอโครงการเปนหลัก ขัน้ ที่ 2 คือ การ
ประเมินระหวางการดําเนินงาน (Process Evaluation) โดยดําเนินการทุกระยะ 6 เดือน และ
ขั้นที่ 3 คือ การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Output Evaluation) ซึ่งอาจรวมไปถึง Impact
Evaluation หากเปนไปได การประเมินทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ใชวธิ ีเชิงระบบเปนเกณฑ สําหรับ
แนวทางในการประเมินผลงานวิจัยนั้นมีหลากหลาย แตที่นยิ มใชมี 2 แบบ คือ วิธยี ึดงานเปนหลัก

87

(Job-centered approach) และวิธียึดเปาหมายเปนหลัก (Objective-centered approach)
สําหรับ สกว. นั้น ใชวิธียึดเปาหมายเปนหลักเนนที่ผลงานที่ผลิตออกมาได และใหความสําคัญกับ
วิธีการดําเนินงานและความรับผิดชอบนั้นดวย โดยมีการประเมินโครงการ 3 ขั้นตอน การประเมิน
ขอเสนอโครงการ การประเมินระหวางการดําเนินงาน และการประเมินเมื่อสิน้ สุดโครงการนัน้
มีเปาหมายแตกตางกันออกไป ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. การประเมินขอเสนอโครงการ (Input Evaluation) เปนการประเมิน
โดยอาศัยวิธีการเชิงระบบ เพื่อใหไดเปาหมายที่ชัดเจนและตรวจสอบได และเห็นศักยภาพในการ
นําไปใชประโยชน เพื่อใหไดขอเสนอโครงการที่มีศักยภาพสูง และนําไปสูการวางเปาหมายที่
ชัดเจนในการประเมิน โดยวิธียึดเปาหมายเปนหลักตอไป
2. การประเมินระหวางการดําเนินงาน (Process Evaluation) เปน
การประเมินโดยอาศัยวิธีเชิงระบบอยางตอเนื่อง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะยึดงาน
เปนหลักสวนหนึง่ และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของโครงการ
เพื่อใหเขาสูเปาหมาย หรือใหมีความพรอมสําหรับการประเมิน โดยการยึดเปาหมายเปนหลัก
ตอไป
3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Output Evaluation) เปนการ
ประเมินเชิงระบบ โดยใชวิธยี ึดเปาหมายเปนหลัก เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายทีต่ ั้ง
ไวแตแรก
ในการประเมินทัง้ 3 ขัน้ ตอนนี้ มีเครื่องมือที่ใชแตกตางกันออกไปตามเปาหมาย
ที่ตองการประเมิน แตมีความคลายกันคือ เปนวิธกี ารประเมินผลตามขีดขนาด หรือสเกล
(Rating scale method) ผลที่ไดจากการประเมินสามารถระบุออกมาไดเปนคะแนน หรือเมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ก็อาจจัดลําดับของแตละโครงการได พรอมกันนี้ ยังสามารถ
ระบุแนวทางการแกไข (Immediate action) สําหรับประเด็นที่สาํ คัญเพื่อดําเนินการแกไขอยาง
เรงดวนตอไปได
โครงการวิจยั สวนใหญมักถูกประเมินโดยผูใหทนุ สนับสนุนโครงการวิจยั เอง
สําหรับ สกว. ไดมีการจัดระบบโครงการแบบชุดโครงการเปนสวนใหญ ซึง่ ผูประสานงานมีความ
ใกลชิดกับโครงการตางๆ และในหลายกรณีมีการตั้งผูท รงคุณวุฒิประจําโครงการ เพื่อคอยให
คําปรึกษาหรือชวยเหลือในดานตางๆ ดังนั้น ผูประสานงานอาจมีสว นในการรวมกับผูทรงคุณวุฒิ
ในการประเมินโครงการ และเนื่องจากการประเมินโครงการดังกลาวเปนไปในลักษณะสรางสรรค
เพื่อปรับปรุงใหโครงการมีคณ
ุ ภาพหรือวิธกี ารดําเนินงานที่ดีขึ้น ไมใชการจับผิด ดังนัน้ หัวหนา
โครงการและผูรวมโครงการอาจมีสวนรวมในการประเมินตนเองได และอาจใชหวั ขอหรือเกณฑใน
การประเมินเปนเสมือนแบบตรวจสอบตนเอง (Checklist) สําหรับโครงการ เพือ่ ใหไดโครงการที่
สมบูรณแบบตามเกณฑทวี่ างไวตอไป วิธีประเมินโครงการในเชิงระบบนี้ สามารถแปลงลักษณะ
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ทางคุณภาพใหเปนตัวเลข ซึ่งใชในการเปรียบเทียบหรือวิเคราะหทางสถิติได ดังนัน้ จึงสามารถ
นํามาเฉลี่ยตามคุณภาพในลักษณะของภาพรวมของ สกว. เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงาน
ดานการวางแผน การสรางความเชื่อถือใหกับผูสนับสนุนงบประมาณ (รัฐบาล) และเปนขอมูลที่
บงบอกความสามารถในการดําเนินงานของ สกว. เอง ไดอีกดวย นอกจากนี้ ผลในเชิงตัวเลข
คาเฉลี่ยของแตละโครงการ สามารถนํามาใชเพื่อเปนเกณฑในการใหรางวัลตาง ๆ กับนักวิจัยที่มี
คุณภาพสูงตอไปในอนาคต
7.3.4 การสรางเครือขายอยางยั่งยืน (Network Sustainability)
เครือขายที่มีความเขมแข็งนัน้
ตองประกอบไปดวยความสามารถในดานตางๆ
ไดแก ความสามารถในการเลือกสถาบันมาเชื่อมโยงเปนเครือขาย ความสามารถในการสราง
เครือขายใหเกิดขึ้น และความสามารถในการรักษาเครือขายดํารงอยูอยางยัง่ ยืน นอกจากนี้
สมาชิกในเครือขายจะตองตระหนักและใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในเครือขาย และจําเปน
ตองกําหนดจุดเนนของสถาบันตนเองใหชดั เจน พรอมทั้งมีการแบงปนทรัพยากรใหกับเครือขาย
อยางพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของเครือขาย (Pornthip Kanjananiyot, 2005)
Malcolm Baldrige National Quality Award ไดนําเสนอแนวทางระบบการ
ดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมาย (Systematic approaches) โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นแรก
ตอบสนองตอปญหา โดยการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายเชิง
ปฏิบัติของเครือขายในการแกปญหาดังกลาว
ขั้นที่สอง การกําหนดระบบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ขั้นที่สาม การปฏิบัติตามแนวทางที่กาํ หนดไว และขั้นตอนสุดทาย การดําเนิน
งานแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงเครือขายทําใหเกิดความยั่งยืนในที่สดุ
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ี
ศักยภาพมีความพรอมและไดรับการสนับสนุนที่ดีจากทีมผูบริหาร คณาจารย นิสิตนักศึกษา
ตลอดจนมีทรัพยากรที่เพียงพอจะไดรับบทบาทในการเปนสถาบันเจาภาพ ในการเปนศูนยกลาง
การติดตอของเครือขาย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันเจาภาพที่เปนศูนยกลาง
ในการประสานความรวมมือระหวาง ศูนยยโุ รปศึกษา (European Studies Center) และ
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) เปนตน
การดําเนินการสรางเครือขายใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนนัน้
ตองมีองคประกอบ
ดานบริหารจัดการที่สาํ คัญ 6 ประการ ไดแก ภาวะความเปนผูนาํ (Leadership) ขอตกลงเชิง
นโยบาย (Commitment in terms of policy) ทรัพยากรตางๆ (Resources) การทําสัญญา
ขอตกลงรวมกันที่อยูบนพื้นฐานของการมีผลประโยชนรว มกัน (Mutual benefits agreement)
บรรยากาศในการทํางานที่มคี วามเปนมิตรและสนุกกับงาน (Work enjoyable and friendly) และ
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การสนับสนุนดานเงินทุน (Funding) นอกจากนีก้ ารดําเนินการจัดการเครือขายใหประสบความ
สําเร็จอยางยัง่ ยืนนั้น จําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และทักษะในการ
ดําเนินงานรวมกันภายในภูมิภาค เพื่อเรียนรูวธิ ีการดําเนินงานที่ดี (Best practices) และนําไป
ปรับปรุงตามความตองการ เปาหมาย และบริบทของแตละประเทศ
พรทิพย กาญจนนิยศ ผูอ ํานวยการฝายบริหาร มูลนิธิฟุลไบรท ไดจําแนกระดับ
ของความสัมพันธแบบหุน สวนระหวางสถาบัน (Bilateral partnerships) โดยใชการประชาสัมพันธ
เปนตัวชีว้ ัดสามารถแบงได 4 ระดับ ดังนี้ (Pornthip Kanjananiyot, 2005)
ระดั บ แรก การสร า งหุ น ส ว นของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระยะเริ่ ม ต น เป น การ
ประชาสัมพันธการลงนามสัญญาขอตกลงรวมกันของสถาบันอุดมศึกษาโดยผูบริหารระดับสูง
ผานทางจดหมายขาวของสถาบัน
ระดับที่สอง การดําเนินกิจกรรมรวมกันของหุนสวน เปนการประชาสัมพันธ
กิจ กรรมระหว า งสถาบั น ที่ มี ก ารวางแผนการดํ า เนิ น งานร ว มกัน ต อ สาธารณชน แตไ ม มุ ง เน น
ผลสําเร็จตามเปาหมาย
ระดับที่สาม เมื่อความรวมมือพัฒนาขึ้น สมาชิกในกลุมจะมุงเนนที่การวางแผน
และการทํากิจกรรมระยะยาวรวมกันเพื่อมุงสูความสําเร็จ และลดระดับของการประชาสัมพันธลง
ขณะเดียวกันก็มุงเนนในการหาหุนสวนใหมๆ มารวมกลุมเพิ่มขึ้น
ระดับที่สี่
เปนระดับที่ทงั้ สองฝายเนนในการวางแผนและการทํากิจกรรมใน
ภาพรวม รวมทั้งวางระบบการประเมินผลพรอมแนวทางในหารปรับปรุงเพื่อมุง สูความสําเร็จในการ
รวมมือของกลุม
ในระดับนี้การประชาสัมพันธจะมีความสําคัญเทียบเทากับการดําเนินกิจกรรม
ของกลุม
จากกระแสโลกาภิวัตนสง ผลกระทบอยางมากตอวงการการศึกษาไทย
ทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ การสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
สรางนักคิด นักวิชาการ ที่มคี วามสามารถใหไดใชความรู และความสามารถเพื่อการพัฒนาองคกร/
สถาบันและประเทศชาติได สถาบันอุดมศึกษาไดมกี ารสรางความสัมพันธแบบหุนสวนระหวาง
สถาบันมากขึ้นเรื่อยๆ (Bilateral partnerships) และไดพัฒนาความสัมพันธแบบหุน สวนไปในวง
กวางมากขึ้น (Widened partnerships) เปลี่ยนสถานะเปนเครือขายทางการอุดมศึกษา จาก
การศึกษาขอมูลทางสถิตพิ บวา สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยหลายแหงเริม่ ตระหนักวาการ
ทําสัญญาขอตกลงระหวางสถาบัน (Agreement) แสดงถึงศักยภาพทางดานการศึกษาในระดับ
ชาติและนานาชาติของสถาบัน โดยในชวงป ค.ศ. 2003-2004 นั้น มีสถาบันอุดมศึกษาของไทยทํา
สัญญาขอตกลงระหวางสถาบันรวมกับมหาวิทยาลัยของประเทศญีป่ ุนกวารอยละ 40 ทําใหอัตรา
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การทําสัญญาขอตกลงระหวางสถาบัน เพิม่ สูงขึ้นจากป ค.ศ. 1999 ซึ่งมีจํานวน 1,189 ฉบับ
เพิ่มขึ้นเปน 1,536 ฉบับ ในป ค.ศ.2004 (Pornthip Kanjananiyot, 2005)
7.3.5 การจัดสรรเงินทุนเพื่อเครือขายวิจยั ที่ยั่งยืน (Financial sustainability)
การสร า งเครื อ ข า ยวิ จั ย โดยทั่ ว ไปมี แ นวทางการได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
2 แนวทาง ไดแก การขอรับเงินสนับสนุนจากองคกรตางๆ โดยอาจขอความสนับสนุนจากองคกร
เอกชน และการเก็บคาสมาชิกเครือขาย โดยการใหบริการที่เกี่ยวกับการวิจัยเปนการแลกเปลี่ยน
เชน ขอมูลสารสนเทศทางการวิจัย หรือบริการถาม-ตอบ เกี่ยวกับการวิจัย การประชาสัมพันธ
ขาวสาร การเผยแพรผลงานวิจัย เปนตน แตวิธีการนี้ไมยั่งยืน เพราะองคกรที่ใหทุน หรือสมาชิก
อาจถอนตัวได ดังนั้นแนวทางการหาเงินทุนสนับสนุนเครือขายวิจัยที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาระบบ
การจัดสรรเงินที่ยั่งยืน โดยเครือขายจะตองมี สถาบันนวัตกรรม การวางแผนกลยุทธและการ
ทดลองใช (United Nations, 1999)
7.4 ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินความรวมมือ
การดําเนินกิจกรรมความรวมมือตางๆ ระหวางองคกร เปนวิธีการทีพ่ ัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆ ขององคกรใหมีความแข็งแกรง โดยใชความเชี่ยวชาญของหนวยงาน/องคกรตางๆ เปนฐาน
ในการพัฒนารวมกัน นอกจากนี้การสรางความรวมมือระหวางองคกรยังเปนการสรางเครือขาย/
พันธมิตรระหวางองคกรใหมากขึ้น ซึง่ การดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางองคกรใหประสบ
ความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองมีปจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม นักวิชาการหลายทานไดศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินความรวมมือไวหลากหลาย ดังนี้
แมททิชและคณะ (Mattessich and other, 2001) ไดสรุปปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินความรวมมือไว 20 ปจจัย ซึ่งสามารถจัดแบงเปน 6 กลุม ไดแก สิ่งแวดลอม
(Environment) ลักษณะของสมาชิก (Membership Characteristic) กระบวนการ (Process) การ
สื่อสารและทําความเขาใจ (Communication) วัตถุประสงค (Purpose) และการจัดสรรทรัพยากร
(Resources) มีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงคของความรวมมือ
1.1 การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคความรวมมือที่ชดั เจน
1.2 การแบงปนวิสยั ทัศนของทีมวิจัย/ผูรวมวิจยั
1.3 การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงของทีมวิจยั /ผูรวมวิจัย
2. สิง่ แวดลอมในการสรางความรวมมือดานการวิจัย
2.1 ความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกันที่มมี ากอนของทีมวิจัย/ผูรวมวิจัย
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2.2 ศักยภาพและความเชีย่ วชาญของทีมวิจัย/ผูรวมวิจัย
2.3 นโยบายขององคกร /ภาครัฐ ที่เอื้อตอการทําโครงการความรวมมือวิจยั
3. ลักษณะของสมาชิกใน เครือขายการวิจัย/ โครงการวิจัย
3.1 ความเขาใจในวัตถุประสงคของความรวมมือดานการวิจัย ความไววางไว
และเคารพซึ่งกันและกันของทีมวิจัย/ผูรวมวิจัย
3.2 การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกันของทีมวิจยั /ผูรวมวิจัย
3.3 การรับทราบผลประโยชนที่ตนจะไดรับจากการดําเนินความรวมมือของ
ทีมวิจยั /ผูรวมวิจัย
3.4 การประนีประนอมในการตัดสินใจและการแกปญหาภายในของทีมวิจยั /
ผูรวมวิจัย
4. กระบวนการทํางานในความรวมมือดานการวิจัย
4.1 การมีสวนรวมในการทํางานและรวมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นของทีมวิจัย/
ผูรวมวิจัย
4.2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจของทีมวิจัย/ผูรวมวิจัย ตั้งแตผูบริหารถึง
ผูปฏิบัติ
4.3 ความยืดหยุน และปรับเปลี่ยนไดในการดําเนินงาน
4.4 การกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของทีมวิจยั /ผูรวมวิจัย
4.5 การเตรียมพรอมในการประยุกต/ปรับเปลี่ยน กระบวนการทํางาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนแปลง
4.6 การพัฒนานโยบายและบทบาทในการมีสวนรวมของทีมวิจัย/ผูรวมวิจัย
อยางเหมาะสม
5. การสื่อสารระหวางสมาชิกที่มีความรวมมือ
5.1 การประชุม ติดตอสื่อสาร และทําความเขาใจอยางเปดเผย และสม่ําเสมอ
ของทีมวิจัย/ผูร วมวิจัย
5.2 การประชุม ติดตอสื่อสาร และใหขอมูลอยางทัว่ ถึงของทีมวิจยั /ผูรวมวิจัย
6. ดานการจัดการทรัพยากรเพื่อความรวมมือ
6.1 การมีแหลงทุนสนับสนุนความรวมมือวิจัยที่เพียงพอ
6.2 ทักษะความสามารถดานการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพของทีมวิจัย/ผูร วมวิจัย
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แมคลอริน และซันเนลวอลด (Maglaughlin and Sonnenwald , 2005) ไดศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอความรวมมือดานสหวิทยาการ (Factors that Impact
Interdisciplinary Collaboration) พบวามีปจจัยหลัก 4 ดาน ดังนี้
1) ปจจัยกระตุนในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการสอนและการเรียนรู ดานการคนพบ
องคความรูใหม ความสนุกและสนใจในการเรียนรู และดานรางวัลจากภายนอก
2) ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย ความเชีย่ วชาญของบุคคล เครือขายทางสังคม
(Social Networks) ความไววางใจระหวางกัน ความสามารถสวนบุคคล และความชํานาญพืน้ ฐาน
ของแตละบุคคล
3) ปจจัยดานภูมหิ ลังทั่วไป ประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพขององคกรในการ
สรางความรวมมือ รูปแบบการสนับสนุนในการสรางความรวมมือขององคกรวิจัยแตละแหง การ
ไดรับยอมรับในการสรางความรวมมือแบบสหสาขา ความสามารถเฉพาะทางดานภาษา และการ
เชื่อมโยงความเขาใจระหวางผูที่รวมมือกัน
4) ปจจัยดานทรัพยากร ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ การ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทางดานวิทยาศาสตร การศึกษางานวิจัยและผลงานที่ตพี ิพม
เผยแพรตางๆ การเผยแพรผลงานวิจยั บุคลากรที่เขารวม และเวลา
สภาวิจัยทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร The Social Science and
Humanities Research Council: SSHCR, 1999) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการสรางความ
รวมมือแบบหุน สวนวิจยั กับองคกรอื่นๆ (Guidelines for Building Research Partnerships)
พบวามีปจจัยหลัก 7 ดาน ไดแก
1) ปรัชญา ความเชื่อและคุณคาในการสรางความรวมมือ เชน ความคาดหวังในผลที่
ไดรับจากการสรางความรวมมือที่แตกตางกันของแตละองคกร
2) วัตถุประสงคในการสรางความรวมมือ เชน การกําหนดวัตถุประสงคหลักและรองใน
ความรวมมือดานการวิจัยนัน้ ๆ ของแตละองคกร การมีวัตถุประสงครวมกันในการสรางความ
รวมมือ และการเชื่อมตอความรวมมือระหวางหนวยงานในการดําเนินงานรวมกัน
3) ทรัพยากรในการสรางความรวมมือรวมกัน เชน การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในการ
ดําเนินความรวมมือวิจัยของแตละองคกร
ความยืดหยุน ในการจัดการทรัพยากรเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
4) บทบาทของแตละหนวยงานที่รวมมือกัน เชน บทบาทของแตละหนวยงานในการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอน กระบวนการตัดสินใจในการดําเนินงาน และการทําสัญญาขอตกลง
รวมกันอยางเปนทางการในการสรางความรวมมือนั้นๆ
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5) การสรางความรวมมือภายในทีม
เปนการสรางความพรอมและตอเนื่องในการ
ทํางาน และการเตรียมแผนการรับมือในกรณีที่หัวหนาทีมถอนตัวจากการทํางาน
6) การจัดการกับความขัดแยง การประเมินผลงาน และความเปนเจาของผลงาน ใน
การสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน/องคกรจําเปนตองมีขอตกลงที่ชัดเจนเกีย่ วกับ
ผลประโยชน สิทธิในการเปนเจาของผลงานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือที่สรางขึน้
7) การสื่อสารระหวางสามชิกทีร่ วมมือกันทัง้ ภายในและระหวางหนวยงาน/องคกร ทีม่ ี
ความรวมมือกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ เชพเฟริ์ด (Shepherd, Murray, 2004) ไดศึกษาปจจัยที่มีสวนชวยในการ
สรางความรวมมือระหวางองคกรพบวามีปจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก
1) การรับรูความจําเปนและผลประโยชนทพี่ ึงไดรับจากการสรางความรวมมือ
ซึ่ง
หัวหนาโครงการจะตองพยายามสรางการรับรูดังกลาวใหแกสมาชิกไดเขาใจใหมากที่สุด เพื่อให
เกิดการรวมมืออยางเต็มที่
รวมไปถึงการแบงปนทรัพยากรระหวางองคกรในการสรางความ
รวมมือดังกลาวดวย
2) ทันศคติเชิงบวกของสมาชิก เชน การเคารพและไววางใจระหวางกัน ความเต็มใจใน
การเรียนรูและความเขาใจวัฒนธรรมการทํางานของแตละองคกรทีม่ คี วามแตกตางกัน ความ
ประนีประนอมของผูนาํ
การใชเวลาในการสรางความสัมพันธเพื่อความรวมมือระหวางองคกร
การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอยางมีเหตุผลและระมัดระวังระหวางสมาชิก ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน
3) การสื่อสารระหวางสมาชิกทัง้ ภายในและระหวางองคกร ตองมีความตอเนื่องและ
ชัดเจนในการสื่สารไปยังสมาชิกทุกคนที่รว มงาน โดยจะตองมีการสรางความสันพันธที่ดีระดับ
บุคคลและมีกลยุทธใยการสือ่ สารที่ดีประกอบกันทั้งในลักษณะทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ
4) วิสัยทัศน ภารกิจ และจุดมุงหมายในการสรางความรวมมือ ซึ่งสมาชิกแตละองคกร
จําเปนตองกําหนดใหชดั เจน และตองกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และจุดมุงหมายรวมกันในการ
สรางความรวมมือนัน้ ๆ และแจงใหสมาชิกทุกคนทราบโดยทัว่ ถึงกันทั้งเปาหมายระยะสะนและ
ระยะยาว
ตอนที่ 8 การวางแผนกลยุทธ
การวางแผนกลยุทธเปนการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและภาย
นอกขององคกร เพื่อวิเคราะหสถานการณ จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององคกรใน
ปจจุบัน (วัฒนา วงศเกียรติรัตน, 2548) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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8.1 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) มี 5 ขั้นตอน
ประกอบดวย
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง
จุดออน” ภายในองคกร และ “โอกาส ภัยอุปสรรค” จากภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยเงื่อนไขที่มี
อิทธิพลตอการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ทั้งที่เปนปจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่
ผานมา และทีจ่ ะเปนปจจัยเงื่อนไขในอนาคต
2. การจัดวางทิศทางองคกร (Establishing Organizational Direction) ในขั้นตอนนี้
เปนการจัดวางทิศทางขององคกรภาครัฐจะมีมุมมองที่ตา งกัน คือ องคกรภาครัฐจะพิจารณา
ภารกิจขององคกร (Organizational Mission) ซึ่งเนนเหตุผลในการมีองคกร และเปาประสงคของ
องคกร (Organizational Objectives) ซึ่งเนนประโยชนที่ไดรับจากการมีองคกร สวนในองคกร
ภาคธุรกิจเอกชนนัน้ จะพิจารณากําหนดวิสัยทัศนขององคกร (Organizational Vision) ซึ่งเปน
จุดหมายปลายทางที่องคกรตองการไปใหถึงภารกิจขององคกร (Organizational Mission) และ
วัตถุประสงคขององคกร (Organizational Objectives) ตามลําดับ
3. การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ
ที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจากการวิเคราะหทางเลือกดวยเทคนิคตางๆ
4. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ (Strategy Implementation) โดยดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธที่กําหนดไวใหเปนไปอยางราบรื่น คํานึงถึงโครงสรางขององคก ร
(Organizational Structure) และวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) เพื่อนําสูความ
สําเร็จตามที่พึงประสงค
5. การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic Control) โดยวิธกี ารติดตามผลการปฏิบัติงานและ
วิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จขององคกร
8.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) หมายถึง การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายในระหวางจุดแข็งและจุดออน
และผลการ
ประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอกระหวางโอกาสและภัยอุปสรรค
โดยกําหนด
สถานภาพของสภาพแวดลอมภายในระหวางจุดแข็งและจุดออนวามีสถานภาพโนมเอียงไปในทาง
เดนหรือดอย และกําหนดสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอกระหวางโอกาสและภัยอุปสรรควา
มีสถานภาพโนมเอียงไปในทางเอื้อหรือไมเอื้อ ซึง่ ทําใหเกิดกรณีโนมเอียง 4 กรณี (Wright et. al,
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1992: 69-79) ไดแก กรณี “เดนและเอือ้ ” ควรจะเลือกกลยุทธการสรางความเติบโต (Growth
Strategy) โดยการขยายกิจการดวยตนเอง หรือการขยายกิจการดวยการรวมทุนกับองคกรอื่น
กรณี “ดอยและไมเอื้อ” ควรจะเลือกกลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) โดยการตัด
บางกิจกรรมออกไป หรือตัดบางสวนขององคกรออกไป หรือเลิกกิจการ กรณี “เดนแตไมเอื้อ” และ
“เอื้อแตไมเดน” ควรจะเลือกกลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยเลือก
ดําเนินงานชนิดของกิจการหรือประเภทของกิจการทีก่ ําลังดําเนินการอยู และจะไมขยายไปดําเนิน
กิจการประเภทอื่น
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ถูกใชเปนรากฐานของการกําหนดกลยุทธ เพื่อ
บรรลุภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร ขอมูลที่รวบรวมไดจากการวิเคราะหอาจเสนอแนะวา
องคกรควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจวัตถุประสงค นโยบาย หรือกลยุทธขององคกร (สมยศ นาวีการ,
2544) ดังนั้น การวิเคราะหสภาพแวดลอมจึงมีประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินงานขององคกรและ
การวางแผนกลยุทธตอไปในอนาคต
การกําหนดกลยุทธ วัฒนา วงศเกียรติรัตน (2542) ไดเสนอขั้นตอนของการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT) ไวดังนี้
1. การวิเคราะหตําแหนงสถานภาพขององคกร เปนการประเมินสถานภาพของ
องคกรในปจจุบันวาอยูในตําแหนงที่มีความโนมเอียงไปในทางที่พึงประสงคหรือไมเพียงใดจาก
การสังเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร และการสั งเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
องคกรพรอมกับสรุปลักษณะเดนเชิงโอกาสและลักษณะดอยเชิงอุปสรรค ในขณะเดียวกันก็สรุปจุด
แข็งและจุดออนเชิงทรัพยากร แลวจึงกําหนดตําแหนงในตาราง 2x2 วาอยูในตําแหนงที่ “เอื้อและ
แข็ง” “เอื้อแตออน” “ไมเอื้อแตแข็ง” และ “ไมเอื้อและออน”
2. พิจารณาทางเลือกกลยุทธในระดับองคกร เชน เลือกกลยุทธการรักษาเสถียรภาพ
(Stability Strategies) โดนดําเนินงานเฉพาะแผนงานที่มีความรูความชํานาญเพียงชนิดเดียว และ
จะไมขยายแผนงานดวยการทําแผนงานอื่น หรือเลื อกกลยุทธการสรางความเติ บโต (Growth
Strategies) โดยขยายงานดวยการทําแผนงานอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรือ
เพิ่มงาน/โครงการใหมที่มีหนวยงานที่มีสมรรถนะที่เพียงพอในการจัดทํา หรือเพิ่มกิจกรรมใหมที่จะ
ชวยใหงาน/โครงการเดิมมีความสมบูรณมากขึ้น หรือสงเสริมโครงการที่สนับสนุนใหภาคธุรกิจ
เอกชนเข า มามี ส ว นร ว ม โดยการจ า งเหมา หรื อ เลื อ กกลยุ ท ธ ก ารตั ด ทอน (Retrenchment
Strategies) โดยยกเลิ ก แผนงานที่ ห มดความจํ า เป น ออกไป หรื อ ยกเลิ ก แผนงานประเภทที่ มี
หนวยงานอื่นทําไดดี ดีกวา ออกไป หรือลดกิจกรรมบางประเภทในงาน/โครงการที่ยังตองทําอยูให
เอกชนไปทํา
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3. การวิเคราะหตําแหนงของสถานภาพของแผนงาน เปนการประเมินสถานภาพของ
แผนงานขององคกรที่เลือกจะจัดทําวา อยูในตําแหนงที่มีความโนมเอียงไปในทางที่พึงประสงค
หรือไมเพียงใด พรอมกับสรุปลักษณะเดนเชิงโอกาสและลักษณะดอยเชิงอุปสรรค ในขณะเดียวกัน
ก็สรุปจุดแข็งและจุดออนเชิงทรัพยากร แลวจึงกําหนดตําแหนงในตาราง 2x2 วาอยูในตําแหนงที่
“เอื้อและแข็ง” “เอื้อแตออน” “ไมเอื้อแตแข็ง” และ “ไมเอื้อและออน”
4. พิจารณาทางเลือกกลยุทธในระดับของแผนงาน เชน เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิ
ภาพในการผลิตและการใหบริการ ปรับปรุงระบบการวางแผน การติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และ
การประเมินงาน/โครงการ สงเสริมการประสานงาน/โครงการ ภายใตแผนงานเดียวกัน สลับ
สับเปลี่ยนผูบริหารระดับกองและฝาย เพื่อใหมปี ระสบการณในงานขององคกรอยางกวางขวาง
สรางขวัญและแรงจูงใจของบุคลากรในการดําเนินงาน/โครงการ
สนับสนุนการมีสว นรวมของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับบริการ
คนควาวิธีลดตนทุนในการดําเนินงาน/โครงการและระดมทุนจากเงินนอกงบประมาณ แผนดิน
5. การวิเคราะหตําแหนงของสถานภาพของงาน/โครงการ ประเมินสถานภาพของ
งาน/โครงการขององคกรที่เลือกจะจัดทําวาอยูในตําแหนงที่มีความโนมเอียงไปในทางที่พงึ ประสงค
หรือไมอยางใด พรอมกับสรุปลักษณะเดนเชิงโอกาสและลักษณะดอยเชิงอุปสรรค ในขณะเดียวกัน
ก็สรุปจุดแข็งและจุดออนเชิงทรัพยากร แลวจึงกําหนดตําแหนงในตาราง 2x2 วาอยูในตําแหนงที่
“เอื้อและแข็ง” “เอื้อแตออน” “ไมเอื้อแตแข็ง” และ “ไมเอื้อและออน”
6. พิจารณาทางเลือกกลยุทธในระดับของงาน/โครงการ เชน ปรับปรุงรูปแบบของการ
ผลิตและการใชบริการ สงเสริมการประสานงานกิจกรรมภายใตงาน/โครงการเดียวกัน ศึกษาความ
เหมาะสมของคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรทั้งในดานความรูและทักษะในการ
ทํางาน และสงเสริมความรูแกประชาชนผานการฝกอบรม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) เปนประโยชนตอการวางแผนกลยุทธ 3 ประการ
(สมยศ นาวีการ, 2544) ดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) จะใหขอบเขตที่มีเหตุผลเพื่อการประเมิน
ฐานะปจจุบันและอนาคตขององคกรแกผูบริหาร
2. ผูบริหารสามารถกําหนดกลยุทธทางเลือกขององคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ
บนรากฐานของการวิเคราะห SWOT ไดเปนอยางดี
3. การวิ เ คราะห SWOT เป น ระยะๆ จะช ว ยให ผู บ ริ ห ารรู ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในขององคกรอยูตลอดเวลา
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ตอนที่ 9 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของในการพัฒนางานวิจัยและความรวมมือดาน
การวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปไดดังนี้
สุนทรี จิตติอรุณชัย (2535) ไดศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพของการสงเสริมการ
วิจัยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ในดานนโยบาย แผนงาน/โครงการ
โครงสรางการบริหารการวิจยั การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย การดําเนินงานและลักษณะ
กิจกรรม ปจจัยพืน้ ฐาน เพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลงานวิจัยดีเดน และการเผยแพรผลวานวิจยั และ
ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการวิจยั ในสถาบันทั้ง 2 แหง ในชวงของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 6 โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารเปนหลักและใชการสัมภาษณประกอบ
ผลการวิจยั พบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนโยบายมุงพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจยั โดย
กําหนดใหการวิจัยมีความสําคัญทัดเทียมกับการผลิตบัณฑิตและสัมพันธกับการเรียนการสอน มี
การบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝายวิจัย
และมีองคกรบริหารการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย
ไดแก คณะกรรมการการวิจัย คณะกรรมการการประสานงานวิจยั และฝายวิจัย สําหรับ
งบประมาณเพื่อการวิจัย ผลการวิจยั พบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับเงินอุดหนุนการวิจัย
จากแหลงภายนอกมาที่สุด เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินอยูในสัดสวนเกือบคงที่ และมี
แนวโนมใชเงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยมากขึน้ เพือ่ สนับสนุนกลไกการดําเนินงานในรูปตางๆ
เชน หนวยปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจยั คณะกรรมการปฏิบัติการวิจัย อาศรมความคิด และ
สิ่งประดิษฐ ซึ่งสวนใหญเนนการวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเผยแพรผลงานวิจัย มี
โครงการเผยแพรผลงานวิจัยทําหนาทีห่ ลัก ปญหาและอุปสรรค ไดแก อาจารยที่ใหความสนใจและ
มีความสามารถในการทําวิจยั ที่มีคุณภาพยังไมมีมากเทาที่ควร ขาดหลักเกณฑมาตรฐานในการ
พิจารณาผลงานวิจัย ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนการวิจัย สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นพบวา
ปญหาและอุปสรรค คือ การขาดองคกรที่ทาํ หนาที่ประสานงานระดับนโยบายแผนงาน การ
ปฏิบัติงาน และปญหาการประสานงาน ในการกระจายเอกสารตํารา เอกสารเรียนการสอนออกไป
ยังศูนยบริการการศึกษานอกพืน้ ที่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพนื้ ทีก่ ระจายออกไปหลายแหง
จากการศึกษาสภาพปญหาทางดานการวิจัยพัฒนาของประเทศไทยพบวา การบริหาร
จัดการและการดําเนินงานยังขาดการประสานกลมกลืนระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งสงผลใหขาดศักยภาพในการผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ นอกจากนี้ภาครัฐ
ยังใหความสําคัญตองานทางดานวิจัยและพัฒนานอยเกินไป (ปรัชญา เวสารัชช, 2546) และดาน
การดําเนินงานการวิจยั ของภาคเอกชนในประเทศไทยนัน้ กลุมบริษทั ขนาดใหญมกี ารดําเนินงาน
ทางดานการวิจัยและพัฒนาเปนของตนเองและมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึน้
แตในกลุม บริษัทเอกชน
ขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนมากยังไมมีการวิจยั และพัฒนาที่เขมแข็งเพียงพอเนือ่ งจาก มีขอ
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จํากัดเรื่องของเงินทุน และขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางดานเทคนิคและการวิจัย
(ทนุสทิ ธิ์ สกุณวัฒน, 2547) สําหรับสถาบันอุดมศึกษานัน้ วิจารณ พานิช (2546) กลาววา การ
ทํางานดานการวิจัยและพัฒนาสวนใหญทาํ โดยอาจารย แตเนื่องดวยอาจารยมีภาระงานสอนมา
สงผลใหอาจารยไมมีเวลาผลิตงานวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและเปนจุดเริม่ ตนของการตอ
ยอดจากการวิจัยนําไปสูการวิจัยและพัฒนาที่เพียงพอ
ดานระบบการวิจัยประเทศไทย พบวา (วิจารณ พานิช, 2546 และ ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน,
2547) มีปญหาในดานของการประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัย สงผลใหงานวิจัยของประเทศมีคุณภาพอยูในระดับปานกลางถึง
ต่ํา มีเพียงสวนนอยที่เปนผลงานการวิจัยในระดับคุณภาพสูง สวนผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสูงก็
มีการเผยแพร และถูกนําไปใชประโยชนเพียงสวนนอยเทานั้น และผลงานวิจัยสวนใหญเปน
งานวิ จั ย เฉพาะบุ ค คล เปน วั ฒ นธรรมนัก วิ จัย เดี่ ย ว และจํ า กั ด เฉพาะในแต ล ะสาขาวิช า ขาด
งานวิจัยสหสาขาวิชา ทําใหเกิดโครงการวิจัยเฉพาะที่หรือเฉพาะกิจ (Point Solution) ตามความ
ถนัดของนักวิจัย และในดานรูปแบบการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน เนนการจัด
เอกสารมากกวาการจัดการเนื้อหาวิจัย เนนการจัดการที่ใหแตละบุคคลดูแลกันเองหรือเปนความ
รับผิดชอบสวนบุคคล ไมเปนระบบ ขาดการจัดการเชิงสถาบัน ไมมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
หรือแผนงานวิจัยของสถาบันที่ชัดเจน และการดําเนินการวิจัยยังมีความรวมมือระหวางสาขานอย
มาก นอกจากนี้ยังขาดความรวมมือระหวางนักวิจัยตางสาขา งานวิจัยจึงขาดความสมบูรณหรือ
ขาดความครอบคลุม ดานเครือขายวิจัยยังไมมีความเขมแข็งเพียงพอ มีขอจํากัดคอนขางมากใน
การดําเนินการของเครือขายนักวิจัยทั้งภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือระหวางสถาบัน กับผูใช
ประโยชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ
การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมการ
วิจัยของอาจารยในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ ยังไมเอื้อตอการทําวิจัยของอาจารย อาจารยสวน
ใหญยังใหความสําคัญกับงานสอนมากกวางานวิจัย และมีเปาหมายในการทําวิจัยเพื่อตําแหนง
ทางวิชาการมากกวาเพื่อแสวงหาความรูใหม หรือเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และพบวา
มหาวิทยาลัยของรัฐยังขาดการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยสวนใหญยังมี
ลักษณะการรับองคความรูจากตางประเทศมากกวาการสรางองคความรูดวยตนเอง นักวิจัยที่มี
คุณภาพยังมีนอย และเนนการวิจัยเดี่ยวมากกวาการวิจัยแบบทีม ผลงานวิจัยสวนใหญมีลักษณะ
แยกสวน งานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชามีนอย และผลงานสวนใหญยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชประโยชนไดอยางแทจริง
ดานรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา มานิตย บุญประเสริฐ (2546) ได
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ
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เชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาไทยพบวา การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ มาเลเซีย และมองโกเลีย) มีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการแบบสมัยใหม (Modern Management) กลาวคือ การนําแนวคิดการจัดการทาง
บริหารธุรกิจมาใชในสถาบันอุดมศึกษา เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการบริหารวิชาการ
และการดําเนินการ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและสรางเครือขาย แสวงหารายได
และควบคุมรายจาย มีอิสระในการปกครองตนเอง และมุงเนนการควบคุมคุณภาพปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของสถาบัน และในดาน
การบริหารงานวิจยั สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น มุงเนนการพัฒนาสู
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ มีการจัดตั้งกองทุน
วิจัย (Research Fund) และศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence) สนับสนุนให
บุคลากรทําโครงการวิจัยรวมมือกับองคกรนานาชาติ เนนการตีพิมพเอกสารรายงานวิจัยเผยแพร
ในวารสารระดับนานาชาติและจัดตั้งหนวยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน สําหรับดานรูปแบบ
การบริหารจัดการภายในระดับมหาวิทยาลัยนั้นพบวา รูปแบบเครือขาย/ภาคี เปนรูปแบบการ
บริหารจัดการประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันมากในสถาบันอุดมศึกษาของตางประเทศ นอกเหนือไป
จากรูปแบบองคกรที่เนนกระบวนการ รูปแบบผูประกอบการหรือบริษัท และรูปแบบวิสาหกิจหรือ
นวัตกรรม
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการสรางความรวมมือ เชน งานวิจัย
ของ คิม (Kim, 2004) ที่ศึกษาเกีย่ วกับผลของความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
บริษัทเอกชนที่มีความชํานาญทางดานการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนการผลิตบุคลากรที่
มีความรูท างดานเทคโนโลยี การฝกอบรมอาชีพ การทําวิจัยรวมกัน และนําผลการวิจยั ไปใช
ประโยชนในบริษัทเอกชน ผลการวิจยั พบวา การสรางความรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา
และบริษัทเอกชนนัน้ สงผลใหมีการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขององคกรเติบโตขึ้น
ด า นกลยุ ท ธ ค วามร ว มมื อ ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม ระหว า งภาคอุ ต สาหกรรมและ
มหาวิทยาลัย วัชรวี จันทรประกายกุล (2543) ไดศึกษากลยุทธความรวมมือระหวาง
ภาคอุ ต สาหกรรมและมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ที่ จ ะหารู ป แบบความร ว มมื อ ที่ เ หมาะสมระหว า ง
อุตสาหกรรมไทยและมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งเสนอกลยุทธความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม
และมหาวิ ท ยาลั ย โดยเก็ บ ข อ มู ล จากเอกสาร อิ น เตอร เ น็ ต วารสารต า งประเทศการส ง
แบบสอบถามไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย ต า งประเทศ จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลทั้ ง ในส ว นราชการ
มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา ในประเทศตางๆ มีรูปแบบความรวมมือแบบ
อุทยานวิจัย (Research-Oriented Park Model) โดยจะมีความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม
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และมหาวิทยาลัยมากที่สุด ตามดวยแบบสมาชิกภาพ (Membership Model) และรูปแบบองคกร
ตัวแทน (Agency Model) ตามลําดับ และพบวา ความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
และมหาวิทยาลัยมีผลตอความรวมมือดวย โดยถามีความสามารถทางเทคโนโลยีสงู ความรวมมือ
ระหวางองคกรทั้งสองก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้น จากผลการวิจัยพบวามหาวิทยาลัยของไทย
มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยูในรูปแบบองคกรตัวแทนพบวา
การเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยนั้นยังต่ํามาก ดังนั้น วัชรวี จันทรประกายกุล
(2543) จึงไดนําเสนอกลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานภาพของ
ประเทศไทยควรเริ่มจากการพัฒนารูปแบบองคกรตัวแทนที่มีอยูเดิมใหแข็งแกรงกอน และรีบ
พัฒนาเขาสูรูปแบบสมาชิกภาพ หรือรูปแบบอุทยานวิจัยใหเร็วที่สุด และดําเนินความรวมมือ
ระหวางภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยภายใตเปาหมายคือ ความรวมมือแบบองคกรตัวแทนที่
มีประสิทธิภาพในการจัดการ และเขาสูรูปแบบอุทยานการวิจัยโดยมี 3 ขั้นตอน คือ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการการใหบริการแกอุตสาหกรรม สงเสริมสนับสนุนความรวมมือใหมากขึ้นโดยการขยาย
บทบาทขององคกรตัวแทนใหมากขึ้น และจัดตั้งรูปแบบอุทยานวิจัยขึ้น
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวความรวมมือดานการวิจัยพบวา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึก ษาได สํารวจโครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน การศึกษาอื่นๆ ในตา ง
ประเทศ จากขอมูลความรวมมือทางวิชาการในป พ.ศ. 2546-2547 (สกอ., 2548) พบวา ภูมภิ าคที่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานตางประเทศมากที่สุด
คือ ภูมิภาคเอเซีย โดยคิดเปนรอยละ 40 ของ MOU ทั้งหมด รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลีย คิดเปนรอยละ 16 และ 10 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากประเภทของกิจกรรมตาม
MOU พบวา สถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งรัฐและเอกชน มีกิจกรรมประเภทการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
บุคลากรเปนจํานวนมากที่สุด สวนกิจกรรมประเภทการทําวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนขอมูล และการ
จัดทําหลักสูตรปริญญาโท/เอกรวม มีจํานวนรวมนอยกวา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมความรวมมืออื่นๆ ซึ่งสามารถจัดกลุมตามลักษณะของกิจกรรม ไดแก ดาน
การประสานการศึ ก ษา ด า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ด า นการพั ฒ นาอาจารย / บุ ค ลากรป ญ หา/
อุปสรรคความรวมมือระหวางสถาบัน อุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ จัดกลุมตามลักษณะของ
ปญหาไดแก ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานการแลกเปลี่ยนนั กศึ กษา ปญหาดา น
อาจารย/บุคลากร ปญหาที่มีผลกระทบจากสภาพภายนอก จากการเปรียบ เทียบขอมูลระหวางป
พ.ศ. 25442 กั บป พ.ศ. 2547 พบว า สถาบัน อุด มศึก ษาไทย มี MOU กั บ สถาบั น อุดมศึก ษา/
หนวยงานตางประเทศเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 29 (จาก 1,189 ฉบับ เปน 1,536 ฉบับ) โดยมีจํานวน
ที่เพิ่มขึ้นทั้งสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน เมื่อพิจารณาจากประเทศที่สถาบันอุดมศึกษาไทยมี
MOU จํานวนมากที่สุด 5 อันดับแรกของชวงเวลาเปรียบเทียบทั้งสองชวง พบวา ยังคงเปนประเทศ
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เดิมทั้งหาประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน สาธารณารัฐประชาชนจีน และสหราช
อาณาจักร แตมีอัตราที่เพิ่มขึ้นและลดลงตางกันไปคือ ในป พ.ศ. 2547 สถาบันอุดมศึกษาใน
สหรั ฐอเมริก า ออสเตรเลี ย และสหราชอาณาจัก ร มีจํ า นวน MOU กับสถาบัน อุดมศึก ษาไทย
นอยลง สวนสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยูในภูมิภาคเอเชียทัง้ สอง
ประเทศ มีจํานวน MOU กับสถาบันอุดมศึกษาไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุน
มีจํานวน MOU เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว จากเดิมในป พ.ศ. 2542 มี MOU จํานวน 122 ฉบับ เมื่อถึงป
พ.ศ. 2547 มี MOU จํานวน 254 ฉบับ ชี้ใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไทยเริ่มใหความสําคัญกับ
ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ไดแก ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน แตก็ยังคง
ใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ คงเดิม ดังจะเห็นไดจากจํานวน MOU ที่ลงนามกับ
สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร แมจะมีจํานวนที่ลดลงแตก็
ลดลงไปจากเดิมไมมากนัก และสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่มีจํานวนโครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในตางประเทศมากที่สุด ไดแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน
268 ฉบั บ จากทั้ ง หมด 1,536 ฉบั บ (สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ 1,310 ฉบั บ และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 226 ฉบับ)
เมื่อพิจารณาจากประเภทของกิจกรรมตาม MOU พบวา สถาบันอุดมศึกษาไทยรวม 20
แหงมี MOU (กับสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานตางประเทศ) ที่ ไมมีการดําเนินกิจกรรม จํานวน
รวม 353 ฉบับ จาก 1,145 ฉบับ ที่สถาบันอุดมศึกษาดังกลาวลงนามคิดเปนรอยละ 30 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายสถาบัน พบวาสถาบันอุดมศึกษาไทย 9 แหงมี MOU ที่ไมมีการดําเนิน กิจกรม
มากกวารอยละ 30 และสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งรัฐและเอกชน มีกิจกรรมประเภทการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา/บุคลากรเปนจํานวนมากที่สุด สวนกิจกรรมประเภทการทําวิจัยรวม การแลกเปลี่ยน
ขอมูล และการจัดทําหลักสูตรปริญญาโท/เอกรวม มีจํานวนรวมนอยกวาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
บุคลากร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมความรวมมืออื่นๆ ซึ่งสามารถจัดกลุมตามลักษณะของกิจกรรม
ไดแก ดานการประสานการศึกษา ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการพัฒนาอาจารย/บุคลากร และ
ดานปญหา/อุปสรรคความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ จัดกลุมตาม
ลักษณะของปญหาไดแก ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ปญหาดานอาจารย/บุคลากร ปญหาที่มีผลกระทบจากสภาพภายนอก
สถาบัน อุดมศึกษาในตางประเทศใชก ลยุท ธการสรางความร วมมื อ ทางด านการวิจัย
(Research Collaboration) มาชวยในการพัฒนาสถาบันใหมีความเขมแข็งดานองคความรูและ
วิชาการ ทําใหสถาบันมีความโดดเดนและมีศักยภาพดานงานวิจัยเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังไดพันธมิตรที่มี
ความตองการในการผลิตผลงานวิจัยในศาสตรสาขาเดียวกันเพิ่มขึ้นอีกดวย ตลอดจนสามารถ
พัฒนาอาจารย บุคลากรดานการวิจัยของสถาบันใหมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณการ
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ทํางานวิจัยที่มีความเปนสากลในระดับชาติ และนานาชาติไดอีกทางหนึ่ง ดังเชน งานวิจัยของ
ฮารมเวอรธ (Harmsworth, 2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการทํางานรวมกันระหวางองคกรทางดานการวิจัย Iwi-Crown
Research Institute และหนวยงานจากภายนอกไดแก Mäori Comminication ประเทศนิวซีแลนด
ซึ่งพบวา การสนั บสนุ นใหเ กิดความรวมมือทางดานการวิจัยนั้นตองมีการสรางความสั มพัน ธ
ระหวางองคกรที่ตอเนื่องและเขมแข็ง รวมทั้งตองมีการสรางพันธภาระ (commitment) ในระยะ
ยาวกับนักวิจัยที่ทํางานรวมกัน และในดานการทํางานวิจัยองคกรที่รวมมือกันตองมีสว นรวมในการ
กําหนดบทบาทและการทําวิจัยรวมกันดวย จากผลการวิจัยพบวา การสรางความรวมมือวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน นั้น มีรูปแบบของการสรางความรวมมือวิจัย
3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบองคกรเดียวเปนผูบริหารจัดการงานวิจัย (One-Organization led Model)
2. รูปแบบหลายองคกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการงานวิจัยรวมกัน
3. รูปแบบที่หนวยงานเฉพาะทางทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หนวยงาน
ภายนอก) เปนผูบริหารจัดการงานวิจัย และสถาบันที่รว มทําวิจยั เปนผูรวมปฏิบัติงานวิจัย (The
Science-provider participatory model)
จากการศึกษางานวิจยั พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือดานการวิจยั (Research
Collaboration) ไวหลายประเด็น เชน การวัดและประเมินผลความรวมมือดานการวิจัย ปจจัยที่
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจยั
บทบาทของการสื่อสารและผลกระทบทางกายภาพ
และสังคมที่สง ผลตอความรวมมือดานการวิจัยขององคกร และผลผลิตจากความรวมมือดานการ
วิจัยสงผลกระทบตอความรวมมือดานการวิจัยในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การวัดและประเมินผลความรวมมือดานการวิจัย ตัวชี้วัดหนึง่ ที่สามารถใชในการ
ประเมินการวัดและประเมินผลความรวมมือดานการวิจยั ไดแก จํานวนนักวิจัยรวมที่ปรากฏในการ
รายงานวิจัยทีเ่ ผยแพรตอสาธารณะ ซึ่งถือเปนเกณฑพนื้ ฐานในการพิจารณา ดังเชน งานวิจัยของ
สมิธ (M. Smith,1958) ที่ไดศกึ ษารายงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 4,189 ชิน้ จาก วารสาร
นักจิตวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Psychologist) ในระหวางชวงป ค.ศ.19461957 พบวา จํานวนนักวิจยั รวมตอผลงานวิจยั 1 ชิ้น มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จาก 1.3 เปน 1.7 และ
จํานวนนักวิจยั รวม สามารถนํามาเปนตัวแปรในการวัดและประเมินความรวมมือดานการวิจัยขั้น
พื้นฐานได สอดคลองกับงานวิจัยของ เดอ ซอยลา พริ้นซ (de Solla Prince,1963) ทีพ่ บวา การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนงานวิจัยที่มีนกั วิจยั รวมหลายคน (ตอ 1 งานวิจัย) แสดงถึงอัตราการเติบโตของ
ความรวมมือดานการวิจัย โดยที่รายชื่อนักวิจัยที่รวมนําเสนอในผลงานวิจยั นัน้ ตองเปนผูว ิจัยดวย
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ตนเอง ไมเพียงแตมีชื่ออยูในงานวิจยั ดวยเหตุผลทางสังคมเทานัน้ นอกจากนี้จาํ นวนนักวิจยั รวมใน
งานวิจยั หนึ่งๆ
ยังแสดงถึงการใชความสามารถทางปญญารวมกันและอิทธิพลทางสังคมดวย
เชนกัน (Edge, 1979 และ Strokes and Hartley, 1989) การใชรายชื่อจํานวนนักวิจยั รวมตอ
ผลงานวิจยั 1 ชิ้น เปนตัวชีว้ ัดที่ไดรับการยอมรับและเชือ่ ถือไดในระดับหนึง่ เนื่องจากเปนขอมูลที่
สามารถตรวจสอบยอนหลังได และในการเก็บขอมูลไมตองใชงบประมาณสูง แตตัวชี้วัดดังกลาว
สามารถวัดไดเพียงความเติบโตของความรวมมือดานการวิจัยเทานัน้ ไมครอบคลุมถึงกระบวนการ
ของความรวมมือ (Katz, J. Sylvan and Martin, Ben R, 1997)
2. ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีนักวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบในการเพิม่ จํานวนนักวิจยั รวมในความรวมมือ
ดานการวิจัยพบวา มีหลายองคประกอบที่สามารถชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย
ดังนี้ (Katz, J. Sylvan and Martin, Ben R, 1997)
1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหเงินทุนสนับสนุนดานการวิจัย
2. ความมุง มัน่ ในการทําวิจัยของนักวิจัยในการสรางผลงานวิจยั ที่เปนทีย่ อมรับ
3. นโยบายเพิ่มการผลิตกําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
4. ความตองการทางดานวัสดุอุปกรณทางการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น
5. ความกาวหนาของศาสตรทมี่ ีความเฉพาะทางมากขึ้น
6. ความตองการผูเชี่ยวชาญในศาสตรดานวิทยาศาสตรเปนผูรวมวิจัยมากขึ้น
7. ความจําเปนในการพัฒนาศาสตรเฉพาะทางใหมีความกาวหนา
โดยเฉพาะในระยะเริ่มตน
8. ความจําเปนในการเพิ่มพูนประสบการณวิจัยใหกับนักวิจัย
9. ความมุง มัน่ ในการพัฒนาองคความรูขามสาขาวิชา
10. ความจําเปนในการทํางานรวมกับนักวิจัยอื่นๆ เพื่อเรียนรูแนวคิดและวิธกี าร
ในการทํางานวิจัย นํามาพัฒนาตนเองของนักวิจัย
3. บทบาทของการสื่อสารและผลกระทบทางกายภาพและสังคม การสื่อสารกัน
ระหวางนักวิจยั ดวยกันโดยเฉพาะในระดับบุคคล นับเปนจุดเริ่มตนของการสนับสนุนความรวมมือ
ดานการวิจัย โดยการสื่อสารกันในระยะเริ่มแรกระหวางนักวิจัยนั้นเริ่มตนแบบไมเปนทางการและ
นําไปสูความรวมมือดานการวิจัยในระดับองคกร การสื่อสารดังกลาวสามารถชวยลดระยะทางใน
การสรางความรวมมือดานการวิจยั ระดับองคกรไดเปนอยางดี (Katz, J. S., 1993) ดังนัน้
ระยะหางในการสื่อสารระหวางนักวิจัยแตละคน เปนตัวชี้วัดที่สาํ คัญในการพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจัยดวยเชนกัน
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4. ผลผลิตงานวิจัยและผลกระทบจากความรวมมือดานการวิจัย จากการศึกษา
พบวาผลผลิตงานวิจยั เปนสัดสวนตามที่สมั พันธกับระดับความรวมมือ นัน่ คือ องคกรใดที่มีระดับ
ความรวมมือดานการวิจัยสูงทัง้ ในระดับบุคคลและกลุม ก็มีแนวโนมทีจ่ ะผลิตผลงานวิจยั ไดสูง
เชนเดียวกัน (Katz, J. Sylvan and Martin, Ben R, 1997)
งานวิจยั เกีย่ วกับความรวมมือดานการวิจยั และพัฒนาระหวางมหาวิทยาลัยและศูนยการ
วิจัยนั้น (Saez and Arribas, 2002) ไดมีผูศึกษาวิจัยกับลักษณะการดําเนินความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยและศูนยวิจยั ตางๆ โดยศึกษาลักษณะความรวมมือดานการวิจัยจากบริษัทตางๆ ใน
ประเทศสเปน 747 แหง และศึกษาประเภทของโครงการความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมรวมกัน ในระหวางป ค.ศ. 1994-1996 ผลการวิจัยพบวา ความรวมมือที่
ดําเนินการโดยศูนยวิจัยนั้น สวนใหญเปนงานวิจัยพืน้ ฐานภายใตการสนับสนุนของกลุมผูใหทุน
วิจัย โดยสนับสนุนใหวิจยั ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
โดยผลของความรวมมือระหวางองคกรที่มคี วามแตกตางกันนั้น บริษทั ตางๆ จะมีขอตกลงที่เปน
ทางการในการดําเนินความรวมมือดานการวิจัยที่แตกตางกันในแตละกลุมองคกร เชน กลุมคูแขง
กลุมผูสงสินคา กลุมลูกคา หรือกลุมศูนยวิจัยตางๆ โดยมีการกําหนดเปาหมายของความสําเร็จที่
แตกตางกัน
แนวคิดของความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเปนแนวคิดสําคัญใน
สังคม เพื่อเกิดการพัฒนาสูระบบนวัตกรรมของชาติ ไดมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความยัง่ ยืนของ
การดําเนินความรวมมือระหวางองคกร (Lee, 2000) โดยมุงที่ผลลัพธของการใหและรับระหวาง
สมาชิก ทั้งในมหาวิทยาลัยและบริษทั /ภาคอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยนี้สาํ รวจ ในป ค.ศ. 1997
โดยการจัดสัมมนา 2 กลุม สําหรับคณาจารยมหาวิทยาลัย และผูจดั การในบริษทั /อุตสาหกรรม
ดาน เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา สิง่ ที่ทาํ ใหการดําเนินความรวมมือระหวางองคกรเกิดความ
ยั่งยืน คือ ผูม ีสวนรวมในความรวมมือจะตองไดรับผลประโยชนทงั้ สองฝายทัง้ ผูที่คาดหวังและไม
คาดหวังผลประโยชน โดยผลประโยชนทสี่ ําคัญที่สุดของบริษัทในภาคเอกชนคือ การเพิม่ ขึ้นของ
ผลงานวิจยั และการคนพบใหมๆ และสําหรับผลประโยชนของมหาวิทยาลัยคือ การที่มหาวิทยาลัย
ไดทําการศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูใหมๆ โดยไดรับเงินสนับสนุนดานเงินทุน และนักศึกษา
ปริญญาโทไดศึกษาวิจัยจากประสบการณตรง และไดคนหาแนวทางการวิจัยใหมเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพปจจุบันและปญหาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และศึกษารูปแบบความรวมมือดานการวิจัย พรอมทั้งพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกร
ภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทขอมูลเอกสาร ในการวิจัยนี้ ไดแก
1.1 เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตตางๆ ที่เกีย่ วกับ นโยบาย โครงการงานวิจัยที่เกีย่ วกับ
การสนับสนุนสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
1.2 จํานวนผลงานวิจยั ที่เกิดจากความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/
องคกรอิสระไมแสวงกําไร
2. ประเภทขอมูลจากบุคคลในการวิจัยนี้ ไดแก
2.1 ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจยั สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระดับสถาบัน/
คณะ/สํานัก/ศูนย และหนวยงานบริการวิชาการ
2.2 ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจยั สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ องคกรภาครัฐ
และองคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร
2.3 ผูรับผิดชอบโครงการความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก/ศูนย ไดแก ประธานหนวยงานความรวมมือดานการวิจยั และ
หัวหนาโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร
3. ประเภทคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐ ได แ ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ที่ มี ก ารเป ด หลั ก สู ต รในกลุ ม วิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา ตามสาขาวิชา ISCED 6 สาขาวิชา ไดแก
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3.1 ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู ไดแก การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา
สุขศึกษา การศึกษาผูใหญ บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศิลปศึกษา
ฯลฯ
3.2 มนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา ไดแก โบราณคดี อักษรศาสตร
วรรณคดีเปรียบเทียบ ศาสนาและเทววิทยา ประวัติศาสตร ภาษาศาสตร ภาษาและวรรณคดี
ปรัชญา ฯลฯ
3.3 วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก มัณฑนศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ ศิลปกรรม ศิลปะการละคร ประวัติศาสตรศิลปะ ฯลฯ
3.4 นิติศาสตร ไดแก กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวิธพี ิจารณา และ
ธรรมนูญศาล กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายการปกครอง
และกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา กฎหมายระหวางประเทศ ฯล
3.5 สังคมศาสตร แบงเปน 4 กลุมวิชา ไดแก
3.5.1 สังคมและพฤติกรรมศาสตร ไดแก เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร จิตวิทยา
ภูมิศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ประชากรศาสตร ฯลฯ
3.5.2 การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ ไดแก พาณิชยศาสตร การบัญชี
การธนาคารและการเงิน การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การประกันภัย ฯลฯ
3.5.3 การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร ไดแก วารสารศาสตร
การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร การประชาสัมพันธ บรรณารักษศาสตร ฯลฯ
3.5.4 คหกรรมศาสตร ไดแก ผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตรศึกษา พัฒนาการครอบครัวและเด็ก ฯลฯ
3.6 วิชาอืน่ ๆ ไดแก เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิง่ แวดลอมศึกษา การจัดการ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ มีดังนี้
1. ประเภทคณะ/หนวยงานวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
กลุมตัวอยางประเภทคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการวิจัยครั้งนี้ไดคดั เลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยมีเกณฑในการเลือกประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังนี้
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1.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มงี บประมาณสนับสนุนดานการวิจัยดานสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 3 กลุม ไดแก สูง ปานกลาง ต่ํา พิจารณาจากฐานขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ป 2546 และคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากทัง้ 3 กลุมๆ ละ 1 สถาบัน โดยใหมีความ
สอด คลองกับเงื่อนไขดานพันธกิจดานการวิจัย และการเปดหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
1.2 สถาบั น อุ ดมศึ กษาของรัฐที่มี ก ารกํา หนดพัน ธกิจมุง เน นการวิจัย เนื่อ งจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีเปาหมายในการพัฒนางานวิจัยจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการวิจัย
ทั้งในระดับยุทธศาสตร กลยุทธ และการปฏิบัติ
1.3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทีม่ ีการเปดหลักสูตรในสาขาวิชาทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ตาม ISCED ใน 6 สาขาวิชา
จากเกณฑการคัดเลือกขางตน กลุมตัวอยาง คือ คณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวม 23 หนวยงาน ดังนี้
สถาบัน
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รวม

จํานวน
11
9
3
23

2. ประเภทบุคคล
กลุมตัวอยางประเภทบุคคล ไดแก ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจยั จาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับสถาบัน/คณะ/หนวยงานวิจยั ตางๆ ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริม
การวิจยั สถาบันจากองคกรสนับสนุนการวิจัยของประเทศ
และผูทรงคุณวุฒิดา นการวิจัยทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมจํานวน 53 คน มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทบุคคล
ผูบริหารดานการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูบริหารดานการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูบริหารดานการวิจัย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผูบริหารดานการวิจัย องคกรสนับสนุนการวิจัย
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และภาครัฐ
รวม

จํานวน
21
13
9
5
5
53
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของประกอบดวย แบบสัมภาษณ 1 ชุด แบบสํารวจ 1 ชุด และ แบบสอบถาม 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้ (ภายในภาคผนวก ข)
1. แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจยั จากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐระดับสถาบัน/คณะ/หนวยงานวิจัยตางๆ ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจัยสถาบัน
จากองคกรสนับสนุนการวิจยั ของประเทศ
และผูทรงคุณวุฒิดานการวิจยั ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา จํานวน 53 คน เก็บขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย เครือขาย
การวิจยั และรูปแบบความรวมมือดานการวิจัย ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาความ
รวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. แบบสํารวจ
แบบสํารวจ สําหรับคณะ/หนวยงานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 23 แหง เพื่อสํารวจขอมูลความรวมมือดานการวิจยั
ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพดานการวิจยั ของคณะ/หนวยงาน ประกอบดวยขอมูลบุคลากร
ดานการวิจัย จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร จํานวนงบประมาณอุดหนุนและสงเสริม
โครงการความรวมมือวิจัย
และจํานวนโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จําแนกขอมูลรายป พ.ศ. 2544-2548 และประเภทของ
แหลงทุน
ตอนที่ 2 จํานวนเครือขายการวิจัย และจํานวนองคกร/หนวยงาน ที่มีความรวมมือดาน
การวิจัย จําแนกตามความสัมพันธระหวางองคกรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร
ตอนที่ 3 จํานวนโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ จําแนกขอมูลรายป พ.ศ. 2544-2548 และระบุชื่อหัวหนาโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัย
3. แบบสอบถาม
แบบสอบถามเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงานโครงการความรวมมือดานการ
วิจัย ปจจัยที่เปนความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือวิจัย และความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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สําหรับหัวหนาโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 290 ชุด แบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการโครงการความรวมมือวิจัย/เครือขายวิจัย
ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือวิจัย
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตร
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจยั นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสัมภาษณ แบบสํารวจและแบบสอบถามที่ผูวจิ ัยสรางขึน้ โดยผานความเห็น
ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร จํานวน
6 คน เพื่อตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนของการใชภาษา
เพื่อใหเครื่องมือวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
2. นําแบบสอบถามที่ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาและปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกับผูบริหารฝายสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
หัวหนาโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน
30 ชุด เพื่อวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ ครอนบาคแอลฟา
(Coefficient Aplha’s Cronbach) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว ิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการดําเนินการ ดังนี้
1. ขอมูลจากเอกสาร
ผูวิจัยศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ นโยบาย แผนพัฒนา แหลงทุน สถาบัน
วิจัย เครือขายความรวมมือดานการวิจัย โครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรวมมือ รูปแบบความรวมมือ ระดับ
ความรวมมือ การบริหารจัดการความรวมมือ ยุทธศาสตรและกลยุทธในการดําเนินความรวมมือ
ดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งไทยและตางประเทศ
2. ขอมูลจากแบบสัมภาษณ
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย เครือขายการ
วิจัยและรูปแบบความรวมมือดานการวิจัย ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาความ
รวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จากผูบริหารฝายสนับสนุน
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ส ง เสริ ม การวิ จั ย ระดั บ สถาบั น /คณะ/หน ว ยงานวิ จั ย ทางสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจัยจากองคกร
สนับสนุนการวิจัยของประเทศ และผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมจํานวน 53 คน โดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูลดังนี้
2.1 นัดหมายผูทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ โดยผานทางเลขานุการ แผนกธุรการ และ
ติดตอโดยตรงไปยังผูทรงคุณวุฒิ โดยใชการโทรศัพท ไปรษณียอิเล็คโทรนิกส (email) เมื่อได
กําหนดนัดหมายแลว ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเองทั้ง 3 สถาบัน โดยสัมภาษณในชวง
พฤศจิกายน 2549 – มีนาคม 2550
3. ขอมูลจากแบบสํารวจ
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ โครงการรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจากคณะ/หนวยงานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง 3 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง รวม 23 หนวยงาน โดยขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจมีขั้นตอนในการ
เก็บขอมูลและขอจํากัดดังนี้
3.1 สงแบบสํารวจไปยังฝายวิจัยของคณะ/หนวยงานทีม่ ีงานวิจัยทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา โดยไมนับรวมคณะ/หนวยงานดานวิทยาศาสตร และติดตามความกาวหนาของการ
เก็บขอมูลทางโทรศัพทและไปรับขอมูลดวยตนเอง
โดยสงแบบสํารวจไปพรอมกับที่เดินทางไป
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในคณะ/หนวยงานตางๆ ของทัง้ 3 สถาบัน
3.2 สําเนาและคัดแยกขอมูลโครงการความรวมมือวิจยั ดวยตนเอง เนื่องจากหลาย
หนวยงานไมมรี ะบบฐานขอมูลวิจัยที่ดีและแยกขอมูลเก็บไวหลายแหลง และไมไดแยกฐานขอมูล
เกี่ยวกับโครงการความรวมมือวิจัยไวเปนสัดสวน ผูว ิจยั จึงไดขออนุญาตสําเนาขอมูลโครงการวิจัย
ทั้งหมดและนํามาคัดแยกขอมูลโครงการความรวมมือวิจัยดวยตนเอง ซึ่งประกอบดวย ชื่อโครงการ
ความรวมมือวิจัย ชื่อหัวหนาโครงการ จํานวนงบประมาณวิจยั แตละโครงการ และแหลงทุน
อุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหจาํ นวนโครงการความรวมมือวิจัย และ
งบประมาณทีอ่ ุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัย นอกจากนีย้ ังไดรายชื่อหัวหนาโครงการวิจัย เพือ่
จัดสงแบบสอบถามตอไป
สําหรับขอจํากัดในการเก็บขอมูลในงานวิจยั นี้ ไดแก บางหนวยงานไมอนุญาตให
เผยแพรขอมูลงานวิจยั และบางหนวยงานขาดฐานขอมูลดานการวิจยั ที่สามารถอางอิงได ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เก็บขอมูลจากฝายวิจยั ของคณะ/หนวยงานที่มงี านวิจยั
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารวม จํานวน 16 หนวยงาน แตเก็บขอมูลจริงไดเพียง 11
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หนวยงาน เนื่องจากบางหนวยงานไมอนุญาตใหเผยแพรขอมูลงานวิจัย ไดแก สถาบันภาษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร และศูนยบริการวิชาการ (Unisearch) และบางหนวยงานขาด
ฐานขอมูลดานการวิจัยที่สามารถอางอิงได ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร
2) มหาวิทยาลัยขอนแกน เก็บขอมูลจากฝายวิจยั ของคณะ/หนวยงานที่มงี านวิจัยทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมจํานวน 9 หนวยงาน ไมนบั รวมคณะนิติศาสตร เนื่องจากเพิง่
กอตั้งคณะเมือ่ ป พ.ศ. 2549
3) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เก็บขอมูลจากฝายวิจยั ของคณะ/หนวยงานที่มีงานวิจัย
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมจํานวน 3 หนวยงาน เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยใหม เพิ่ง
เริ่มพัฒนางานวิจยั ของสถาบันอยางจริงจังเมื่อป พ.ศ.2548 ทําใหผลงานโครงการความรวมมือ
วิจัยที่ผานมามีจํานวนคอนขางนอย และมีโครงการความรวมมือวิจัยที่ยงั ไมแลวเสร็จ ซึ่งอยูใ น
ระหวางดําเนินการอีกหลายโครงการ แตในงานวิจัยนี้เก็บเฉพาะขอมูลที่แลวเสร็จเทานั้น
4) ขอมูลดานงบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัย และบทความวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง
เนื่องจากหลายหนวยงานมี
ฐานขอมูลที่ไมเปนระบบ ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลมาจากรายงานประจําปของแตละหนวยงานและ
ตรวจสอบขอมูลเปรียบเทียบกับขอมูลกลางที่จาํ แนกรายคณะ/หนวยงาน จากฝายวิจัยของสถาบัน
อีกครั้งหนึ่งเพือ่ ความถูกตองและความทันสมัยของขอมูล
4. ขอมูลจากแบบสอบถาม
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ลักษณะการดําเนินงานโครงการความรวมมือดาน
การวิจัย ปจจัยที่เปนความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือวิจัย และความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ สําหรับหัวหนาโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 290 ชุด โดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูลดังนี้
1) สงแบบสอบถามไปยังหัวหนาโครงการความรวมมือดานการวิจัย ซึ่งไดรายชื่อมา
จากขอมูลที่เก็บไดจากแบบสํารวจ จํานวน 290 รายชื่อ ที่มาจากคณะ/หนวยงานที่มีงานวิจัยทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง โดยรายชื่อหัวหนา
โครงการที่มีผลงานวิจัยหลายโครงการจะสงแบบสอบถามเพียงฉบับเดียว เพราะเปนการสอบถาม
ความคิดเห็นและประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินโครงการความรวมมือดานการวิจัย มิใชขอมูล
เฉพาะของแตละโครงการวิจัย
2) สงแบบสอบถามไปยังหัวหนาโครงการวิจัยทั้งหมด 290 ชุด โดยสงทางไปรษณีย
พรอมจดหมายแนะนําตัวผูวิจัยและรายละเอียดของงานวิจัยโดยยอ และแนบสอดซองเปลาติด
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แสตมป เพื่อใหผูตอบสงแบบสอบถามกลับคืนมายังผูวิจัย ใชระยะเวลาเก็บขอมูลในชวงเดือน
มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2550 ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 209 ชุด คิดเปนรอยละ 72.07
การวิเคราะหขอมูล
การดําเนินงานวิจยั นี้ ผูวิจยั วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอ มูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา อุปสรรค ของ
ความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริหารฝายสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หนวยงานภาครัฐ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ โดยใชคาเชิงสถิติ หาคาความถีแ่ ละรอยละ
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ หาคาความถี่
รอยละคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS และใชเกณฑ
วิ เ คราะห ป ระเภทความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดประเภทความรวมมือระดับองคกร (NNCO, 2005) โดยวิเคราะหใน
5 มิติ ไดแกวัตถุประสงค ลักษณะการเชื่อมโยงองคกร การแบงปนทรัพยากร การรวมลงทุนดาน
การเงิน และระดับการตัดสินใจขององคกร เพื่อใหไดผลสรุปของประเภทรูปแบบความรวมมือดาน
การวิจัยระดับองคกรของสถาบันอุดมศึกษาของ 5 ประเภท ดังนี้
1. เครือขายการวิจัย (Research Networking) หมายถึง ความรวมมือดาน
การวิจั ยขององคกร/สถาบัน ตางๆ มีวั ตถุ ประสงคเ พื่อสรางความเขา ใจรวมกัน เปน แหลงเก็บ
รวบรวมขอมูล และใหการสนับสนุนขั้นพื้นฐานดานการวิจัยระหวางสมาชิกภายในกลุม เชน การ
จัดประชุม สัมมนา ทางดานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย การประชาสัมพันธขาวสารดานการ
วิจัย เปนตน
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรเปน แบบยืดหยุน หรือไมเ ปนทางการ การ
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบเปนแบบหลวมๆ ไมตายตัว เปนการเชื่อมโยงขั้นตน ลักษณะการ
สื่อสารไมเปนทางการ ไมมีการแบงปนทรัพยากรหรือการลงทุนรวมกัน ภาวะผูนําอยูในระดับต่ํา
ระดับการตัดสินใจเกิดขึ้นนอย
2. พันธมิตรการวิจัย (Research Alliance) หมายถึง ความรวมมือดานการ
วิจัยขององคกร/สถาบันตางๆ มีวัตถุประสงคเฉพาะในการรวมกลุม มุงเนนความสําเร็จของงาน
และลดความซ้ําซอนของงาน โดยความรวมมือเกิดขึน้ ตามความจําเปน
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรเปนแบบกึ่งทางการ มีการกําหนดบทบาทของ
สมาชิกคราวๆ ลักษณะการสื่อสารเปนทางการโดยผานกลุม ประสานงานกลาง ลักษณะการ
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เชื่อมโยงมาจากการแนะนํา มุงเนนการเพิม่ ผลผลิต และเพิ่มอํานาจการตอรองของกลุม ระดับการ
ตัดสินใจของกลุมคอนขางซับซอน ความรวมมือแบบจัดกลุม (Consortium/ Cluster) จัดอยูใน
ความรวมมือประเภทนี้
3. หุนสวนการวิจยั (Research Partnership) หมายถึง ความรวมมือดาน
การวิจยั ขององคกร/สถาบันตางๆ
มีวตั ถุประสงคเพือ่ แบงปนทรัพยากรในกลุมสมาชิกใหบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน เนนการรวมทรัพยากรเพื่อสรางผลผลิตดานการวิจัยใหม มีการแบงปนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนรวมกัน
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการ โดยการทําสัญญา (Contract)
มีการกําหนดบทบาทชัดเจน ลักษณะการสื่อสารแบบเปนทางการ สม่ําเสมอ และชัดเจน มีการ
แบงปนทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรใหมรวมกัน มีการรวมลงทุนดานการเงิน ภาวะผูนาํ มี
อํานาจอิสระแตจํากัดตามขอบเขตความรวมมือที่กําหนดไว
ระดับการตัดสินใจมีทั้งตัดสินใจ
รวมกัน และแยกกลุมตัดสินใจ
4. กลุมวิจยั ผสมผสาน (Research Coalition) หมายถึง ความรวมมือดาน
การวิจยั ขององคกร/สถาบันตางๆ ที่มวี ัตถุประสงคเพื่อแบงปนความคิด มีกาํ หนดพันธะสัญญาของ
การพัฒนารวมกัน ระยะเวลาอยางนอย 3 ป
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการภายใตขอตกลงรวมกัน
(Formal Agreement) มีการกําหนดบทบาท และระยะเวลาที่ชัดเจน มีการแบงปนทรัพยากรและ
พัฒนาทรัพยากรใหมรวมกันโดยสมัครใจ มีการรวมลงทุนดานการเงิน มีการแบงปนภาวะผูนาํ กัน
ระหวางสมาชิกในกลุม ระดับการตัดสินใจแบบเปนทางการโดยสมาชิกทั้งหมดตัดสินใจรวมกัน
การสื่อสารเปนไปตามลําดับความสําคัญ
5. กลุมวิจัยรวมพลัง (Research Collaboration) หมายถึง ความรวมมือดาน
การวิจยั ขององคกร/สถาบันตางๆ มีวัตถุประสงคมงุ เนนความสําเร็จของงาน โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศนรวมกัน และมีการเทียบเคียงผลกระทบที่เกิดขึ้น สรางระบบที่ตองพึ่งพากันระหวาง
สมาชิกในกลุม เพื่อกําหนดประเด็นและโอกาสรวมกัน
ลักษณะการเชื่อมโยงองคกรแบบเปนทางการ
โดยการลงนามในสัญญา
ขอตกลงรวมกัน (Formal Agreement and written in work assignments) มีการกําหนดบทบาท
หนาที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุมชัดเจน มีกําหนดระยะเวลาและการประเมินผลที่แนนอน มีการ
แบงปนความคิดและการตัดสินใจในระดับเทากัน สมาชิกทั้งหมดมีการตัดสินใจรวมกันอยางเปน
เอกฉันท (Consensus) ภาวะความเปนผูนําอยูในระดับสูง มีระดับความไววางใจสูง มีผลผลิต
ทางการวิจัยสูง การสื่อสารแบบเปนทางการ มีการพัฒนาอยูในระดับสูง
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ตารางที่ 1 เกณฑการวิเคราะหขอมูลประเภทความรวมมือดานการวิจัยระดับองคกรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ประเภท
เกณฑการ
วิเคราะห
วัตถุประสงค

ลักษณะ
ความเชื่อมโยง
ระหวางองคกร

เครือขาย
การวิจัย
(Research
Networking)
เพื่อเปนแหลง
เก็บขอมูลดาน
การวิจัย
แบบไมเปน
ทางการ

พันธมิตร
การวิจัย
(Research
Alliance)

หุนสวน
การวิจัย
(Research
Partnership)

เพื่อความ
รวมมือเฉพาะ
เรื่องตามความ
จําเปน และ
ลดความซ้ําซอน
แบบกึ่งทางการ

เพื่อแบงปน และ
พัฒนาทรัพยากร
ดานการวิจัย
รวมกัน

กลุมวิจัย
ผสมผสาน
(Research
Coalition)

กลุมวิจัย
รวมพลัง
(Research
Collaboration)

เพื่อแบงปน
ความคิด และ
ใชทรัพยากร
รวมกัน

เพื่อกําหนด
วิสัยทัศนรวมกัน

แบบเปนทางการ แบบเปนทางการ
โดยทําสัญญา ภายใตขอ ตกลง
(Contract)
รวมกัน (Formal
Agreement)

การแบงปน
ทรัพยากร

ไมมี

ไมมี

แบงปน และ
ใชและพัฒนา
พัฒนาทรัพยากร ทรัพยากรใหม
ใหมรวมกัน
รวมกัน

การรวมลงทุน
ดานการเงิน

ไมมี

ไมมี

มีการลงทุนดาน
การเงินรวมกัน

ระดับการ
ตัดสินใจ

นอย

ซับซอน ไม
ชัดเจน

มีการลงทุนดาน
การเงินรวมกัน

มีทั้งตัดสินใจ
สมาชิกทั้งหมด
รวมกัน และแยก รวมตัดสินใจ
กลุมตัดสินใจ

แบบเปนทางการ
โดยลงนามใน
สัญญาขอตกลง
รวมกัน (work
assignments)
มีการแบงปน
และพัฒนา
ทรัพยากรใหม
รวมกันโดย
สมัครใจ
มีการลงทุนดาน
การเงินรวมกัน
สมาชิกทั้งหมด
รวมตัดสินใจ
อยางเปน
เอกฉันท
(Consensus)

4. วิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับความรวมมือดานการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อจัดทํา
กลยุทธความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อพัฒนากลยุทธ
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยแบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหาและอุปสรรค ของความรวมมือดานการวิจัย
ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกีย่ วของ ดังนี้
1.1 ศึกษาวิเคราะห แผน/นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนสงเสริมการวิจยั ของประเทศ
ไดแก นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และ
นโยบายและแนวทางการวิจยั ขององคกรทีส่ งเสริมการวิจยั ของภาครัฐ
1.2 ศึกษาวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบนั ปญหา อุปสรรค ของความรวมมือดานการ
วิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความรวมมือตางๆ
เชน รูปแบบความรวมมือ ระดับความรวมมือ การบริหารจัดการความรวมมือจากเอกสาร รายงาน
การวิจยั ที่ตพี มิ พเปนเอกสาร และเว็บไซตทั้งของไทยและตางประเทศ
2. ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหา อุปสรรค รูปแบบความรวมมือวิจัย และ
แนวทางการพัฒนาความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
กลุมตัวอยาง โดยเก็บขอมูลจากเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1) แบบสัมภาษณ เก็บขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยสัมภาษณผูบริหาร
ดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร จํานวน 53 คน
2) แบบสํารวจ สํารวจขอมูลเกี่ยวกับโครงการรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 23 แหง สําหรับผูบริหารฝายสนับสนุน
และสงเสริมการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก/ศูนย
3) แบบสอบถาม เก็บขอมูลปจจัยความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือวิจัย และ
ปญหา อุปสรรคในการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ สําหรับหัวหนาโครงการความรวมมือดานการวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีเ่ ปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 290 ชุด และไดรับกลับคืน 209 ชุด คิดเปนรอยละ 72.07
3. วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง 3 แหง และสรุปสภาพแวดลอมของการพัฒนา
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคม ศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใชเทคนิควิธีการ
วิเคราะห SWOT
4. รางกลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และตรวจสอบความเปนไปไดของกลยุทธ โดยจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เมื่อ
วันศุกรที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง 407 อาคาร 3 คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทํากลยุทธสาขาสังคมศาสตร/
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มนุษยศาสตร ผูบริหารฝายสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร รวมจํานวน
ผูทรงคุณวุฒิ 12 คน ดังนี้
1. ดร.จินตนาภา โสภณ
ที่ปรึกษาดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
2. ศ.เรืออากาศโท ดร.ทวีป ศิรริ ัศมี
กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา / ผูประสานงานโครงการ สกว.
3. รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
ประธานเครือขายการวิจัยภาคกลางตอนลาง
4. นางประไพพิศ มงคลรัตน
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. นายภูมิภักดิ์ พิทกั ษเขื่อนขันธ
ผูอํานวยการ สํานักบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
6. นายฉัตรชัย โรจนวิทิต
ผูอํานวยการ สวนบริการงานวิจยั
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
7. รศ.ดร.ทวีวงศ ศรีบุรี
ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและสิ่งแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. ผศ.ดร.สุวัฒธนา ธาดานิติ
ผูอํานวยการ โครงการศูนยผลึกความรู
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9. รศ.ดร.วัฒนา วงศเกียรติรัตน
อาจารย คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. รศ.ดร.วราภรณ บวรศิริ
อาจารย คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11. รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
อาจารย คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย
อาจารย คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. นําขอเสนอแนะจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิมาปรับแกไข และนําเสนอกลยุทธความ
รวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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ภาพที่ 5 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบัน
ปญหาและอุปสรรค ของความ
รวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐจากเอกสารและรายงาน
การวิจัย
ขั้นตอนที่ 2
ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบัน
ปญหาและอุปสรรครูปแบบความ
รวมมือวิจัย และแนวทางการ
พัฒนาความรวมมือดานการวิจัย
ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง
โดยใชเครื่องมือการวิจัย
ในการเก็บขอมูล ไดแก
แบบสัมภาษณ 1 ชุด
แบบสํารวจ 1 ชุด
แบบสอบถาม 1 ชุด

ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรขอสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ โดยใช SWOT

กระบวนการ
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ สภาพปจจุบนั
ปญหา อุปสรรค ของความรวมมือ
ดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ

1) แบบสัมภาษณ เก็บขอมูลสภาพ
ปจจุบัน ปญหาอุปสรรคและแนวทาง
การพัฒนาความรวมมือดาน
การวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2) แบบสํารวจ สํารวจขอมูล
โครงการรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง

ผลที่ไดรับ
กรอบแนวคิดการพัฒนากลยุทธ
ความรวมมือทางดานการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

วัตถุประสงค ขอที่ 1
ไดขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา
และอุปสรรค ความรวมมือดาน
การวิจัยทางสังคมศาสตร ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกร
ภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/
องคกรอิสระไมแสวงกําไร
วัตถุประสงค ขอที่ 2

3) แบบสอบถาม เก็บขอมูลลักษณะ
การดําเนินความรวมมือวิจัย และ
สภาพปญหาและอุปสรรคการพัฒนา
ความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรขอสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ

ไดรูปแบบความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกร
ภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/
องคกรอิสระไมแสวงกําไร

วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
ความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ

สภาพแวดลอมความรวมมือดาน
การวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ขั้นตอนที่ 4
รางกลยุทธฯ และตรวจสอบความ
เปนไปไดของกลยุทธ
โดยจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ

รางกลยุทธความรวมมือดานการวิจัย
ทางสังคมศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และตรวจสอบความเปนไปได
ของกลยุทธ

ขั้นตอนที่ 5
นําเสนอกลยุทธความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

นําเสนอกลยุทธความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
ตรวจสอบความเปนไปไดของกลยุทธ

วัตถุประสงค ขอที่ 3
กลยุทธความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั เรื่อง
การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และรูปแบบความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
องคกร
ภาครัฐและองคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร เพื่อพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการ
วิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษของรัฐ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอเปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอ มูลจากการสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอ มูลจากแบบสํารวจ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอ มูลสภาพแวดลอมของความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ตอนที่ 5 การกําหนดทิศทางการพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ตอนที่ 6 ผลการตรวจสอบกลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
จากผลสัมภาษณผูบริหารฝายสนับสนุน/สงเสริมการวิจยั ระดับสถาบัน/คณะ/หนวย
งานวิจยั หัวหนาโครงการความรวมมือวิจัยดานสังคมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
กลุมตัวอยาง และผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยจากหนวยงาน/องคกรอื่นๆ รวมจํานวน 53 คน
เกี่ยวกับการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดย
สรุปตามประเด็นคําถามดังนี้
1. ความสําคัญของงานวิจัยทางสังคมศาสตรเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยทางสังคมศาสตร รวมจํานวน 53 คน
วิเคราะหภาพรวมของความสําคัญของงานวิจัยทางสังคมศาสตรเปรียบเทียบกับงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรในดานตางๆ ไดแก ลักษณะเฉพาะของศาสตร ระเบียบวิธีวิจัย ผลงานวิจัย การวัด
และประเมินผล และการเชื่อมโยงงานวิจัยระหวางทั้งสองศาสตร สรุปขอมูลไดดังนี้
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1.1 ลักษณะเฉพาะของศาสตร
จากผลการสัมภาษณพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ 25 คน จาก 53 คน หรือรอย
ละ47.17 เห็นวา งานวิจัยทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร มีลักษณะเฉพาะของศาสตรที่
แตกตาง กันเพราะมีปรัชญาพื้นฐานที่ตางกัน งานวิจัยทางสังคมศาสตรเปนงานวิจัยที่เนนมิติทาง
สังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมมนุษย สามารถเขาถึงและใหประโยชนกับชุมชน/กลุมคนและชวย
แก ปญหาสังคมหรือประเทศนั้นๆ ได สามารถมองปญหาตางๆ ในภาพรวมที่เปนนามธรรม และ
บูรณาการไดเปนอยางดี ขณะที่งานวิจัยทางวิทยาศาสตรเนนการมองปญหาเฉพาะจุด เนนมิติ
ทางดานผลผลิต การวัดและประเมินผลที่เห็นผลชัดเจนในเชิงรูปธรรม ที่สามารถประเมินเปน
ตัวเลขและประเมินคาได เชน ผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร สิทธิบัตรตางๆ เปนตน
แตก็สามารถเอื้อประโยชนใหกับสังคมโลกไดกวางกวางานวิจัยทางสังคมศาสตร
1.2 ระเบียบวิธวี ิจัยและผลการวิจัย
จากผลการสัมภาษณพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ 32 คน จาก 53 คน หรือรอยละ
60.38 เห็นวา ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยทางสังคมศาสตรนั้นมีความหลากหลาย และไมตายตัว
สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพสิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสม ทั้งคํานิยามที่ใชในการทําวิจัย
แตละชิ้นมีคําจํากัดความที่แตกตางกันแมในคํานิยามเดียวกัน ขึ้นอยูกับขอบเขตการวิจัยที่ศึกษา
ซึ่งตางกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่มีระเบียบวิธีที่ชัดเจนกวา มีการควบคุมสภาวะแวดลอมที่
สามารถระบุตัวแปรได ทําใหผลการวิจัยของงานวิจัยทางวิทยาศาสตรมีความชัดเจนเปนรูปธรรม
ไดผลเร็วและผลงานวิจัยมีความเปนสากลที่สามารถนําไปประยุกตใชไดทั่วไป ขณะที่ผลงาน
วิจั ย ทางสั ง คมศาสตร นั้น มีค วามเฉพาะตัว สู ง สามารถนํ า ไปใช เ ฉพาะชุ ม ชนหรื อ ประเทศที่ มี
สิ่งแวดลอมใกลเคียงกันเทานั้น เชน การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมจะเปลี่ยนแปรไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สวัสดิการตางๆ เหลานี้มีผลกระทบกับงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร
คอนขางมาก การเก็บขอมูลทําไดยากกวาและใชเวลามากกวา แมวาปจจุบันจะมีการพัฒนา
ฐานขอมูลที่ดีขึ้นแลวก็ตาม
1.3 การวัดและประเมินผล
จากผลการสัมภาษณพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ 29 คน จาก 53 คน หรือ
รอยละ 54.72 เห็นวา ปจจุบันการวัดและประเมินผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรพบวา ใชหลักการ
ทางดานวิทยาศาสตรเปนตัวตั้ง ดังจะเห็นไดจาก การใชคา Impact Factor และการอางอิง
(Citation) เปนเกณฑในการประเมินคุณคาของงานวิจัย โดยเนนการนําผลงานไปใชอางอิงใน
ระดับสากลนั้นไมสอดคลองกับลักษณะเฉพาะและผลงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร เนื่องจาก
งานวิ จั ย ทางสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยาส ว นใหญ เป น งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สั ง คมและ
พฤติกรรมมนุษย มีความหลากหลายทั้งในดานสิ่งแวดลอมที่สะทอนใหเห็นความแตกตางและ
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ความเหลื่อมล้ําในสังคม เชน ปญหาดานการศึกษา แรงงานยายถิ่น ความยากจน เปนตน ซึ่งลวน
แตเปนปญหาเชิงนามธรรมที่ตองใชเวลาในการศึกษาวิจัย และเปนปญหาเฉพาะถิ่นเฉพาะกลุมที่
ไมสามารถนําไปปรับใชไดทั่วโลก นอกจากนี้การศึกษาวิจัยยังใชเวลานานและไดผลชากวาทาง
วิ ท ยาศาสตร ม าก แม ว า ผลการวิ จั ย ทางสัง คมศาสตร นั้น สามารถที่ จ ะนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช และ
แกปญหาสังคมไดตรงจุดกวาทางวิทยาศาสตรที่ตองมีการนําไปทดลองพัฒนาตอยอด เพื่อให
ผลิตภัณฑที่สามารถนําใชไดจริงหรือใหไดองคความรูที่สามารถเชื่อมโยงประยุกตใชกับสังคมได
1.4 การเชื่อมโยงงานวิจัยของวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
จากผลการสัมภาษณพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ 25 คน จาก 53 คน หรือ
รอยละ 47.17 เห็นวา ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งดานมิติทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรแมวาเปนสิ่งจําเปนที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงไดในสังคมโลกาภิวัฒน แตการพัฒนาประเทศจําเปนตองใชองคความรูที่หลากหลาย
และรอบดาน จากสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมากอีกทั้งปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น
มากมายจําเปนที่จะตองใชงานวิจัยทางสังคมศาสตรที่ประกอบดวยงานวิจัยดานสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเขามาชวยแกไข ปจจุบันจึงมีงานวิจัยเชิงบูรณาการเกิดขึ้นมากมายที่เนนการมอง
ปญหาอยางรอบดาน ทั้งมิติทางดานสังคม ศาสตรและวิทยาศาสตร เพราะบางครั้งความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรก็สงผลกระทบตอสังคมกอใหเกิดปญหาทางดานจริยธรรม เปนตน ดังนั้น
การพัฒนาความรวมมือวิจัยระหวางทั้งสองศาสตรจึงเปนสิ่งจําเปนและควรสนับสนุน
2. การพัฒนาความรวมมือวิจัยดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยทางสังคมศาสตร รวมจํานวน 53 คน
สามารถวิ เ คราะห ทิ ศ ทางการพั ฒ นาความร ว มมื อ วิ จั ย ด า นการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร ข อง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสภาพปจจุบันของการสนับสนุนความรวมมือวิจัยดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของภาครัฐ ไดดังนี้
2.1 พัฒนาการความรวมมือวิจัยดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
การวิจัยทางสังคมศาสตรมีจุดเริ่มตนเมื่อประมาณ 20 ปที่ผานมา เปนการวิจัยขั้น
พื้นฐานที่ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 3 และ 4 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อาศัยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทําวิจัยทาง
สังคมศาสตร โดยในยุคแรกมีสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตรแหงแรกคือ CUSSRI (Chulalongkorn
University Social Sciences Research Institution) ตั้งอยูที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบัน
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คือ สถาบันวิจัยสังคม สังกัดคณะรัฐศาสตร ในอดีตการวิจัยทางสังคมศาสตรยังไมมีการทําวิจัย
ในลักษณะปจเจกบุคคลที่นักวิจัยทําวิจัยเอง จะเปนการทําวิจัยผานการติดตอไปยังสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย คือ สถาบันวิจัยสังคมศาสตร โครงการสวนใหญจะเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ การ
ไฟฟา การสรางเขื่อน การใชแรงงานในชนบท ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความเขมแข็งในการ
ดึงอาจารยจากคณะตางๆ เขามาทําวิจัยได แตก็ยังเปนการทําวิจัยที่สังกัดอยูภายใตคณะ ดังนั้น
ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรในยุคแรกจึงมีการนําไปใชประโยชนคอนขางชัดเจนภายใตกรอบของ
มหาวิทยาลัยซึ่งไดรับความเชื่อถือในการตอบปญหาสังคมในหลายเรื่อง นักวิจัยทางสังคมศาสตร
ในยุคแรกๆ เปนนักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา และนักจิตวิทยา สวนใหญเปนอาจารยจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ถายทอดความรูใหนักวิจัยรุนตอมาและขยายวงไปยังสถาบันอืน่ ๆ เชน
สถาบันวิจัยสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนตน
ยุคตอมาเปนชวงที่มหาวิทยาลัยเขามามีบทบาทตอสังคมมากขึน้ งานวิจยั ในยุคนี้เปน
งานวิจยั ที่เนนลักษณะของการวิจัยแบบเนนพืน้ ที่ (Area-Based) ซึ่งมีการผลิตงานวิจัยออกมา
จํานวนมาก เปนยุคทีม่ หาวิทยาลัยไดรับทุนจากตางประเทศ เชน มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร (Rocky
Feller Foundation) และมูลนิธิตางๆ กอใหเกิดสถาบันวิจยั อีกแหงหนึง่ ทางดานสังคมศาสตร
เกิดขึ้น ไดแก สถาบันวิจัยสังคมและประชากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจยั ประชากร
ศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึง่ จะเนนดานประชากรอยางเดียว สําหรับนักวิจัยในยุคนี้
เปนนักวิจยั ทีเ่ ปนผลผลิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน ลูกศิษยหรือผูชวยวิจัย ทําใหเกิดการ
วิจยั ทางสังคมศาสตรที่กวางขวางขึน้ ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ และมีความรวมมือกับตางประเทศมาก
ขึ้น เชน มูลนิธิฟอรด (Ford Foundation) กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) และ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ในชวงนี้เริม่ มีการกอตัง้ หนวยงานวิจยั ทางดานสังคม
ศาสตรเพิ่มเติมอีกหลายแหง ไดแก สถาบันวิจยั ภาษาและการพัฒนาชนบทเนนดานภาษาศาสตร
และดนตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันไทยคดีศึกษา (Thai Studies) และโครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตศึกษาที่เนนเกีย่ วกับการศึกษาพื้นที่ (Area Study) ซึ่งเปนการวิจัยทางสังคม
ศาสตรที่เนนเฉพาะดานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแกนเริ่ม
ตื่นตัวเกีย่ วกับการวิจยั ทางสังคมศาสตรเพิม่ มากขึน้ โดยเนนการวิจยั ดานภูมิภาค ซึ่งนักวิจยั ใน
ชวงนั้นเปนผลิตผลจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สําหรับคุณภาพของผลงานวิจัยในระยะแรก
เนื่องจากมีความรวมมือดานการวิจัยของไทยกับตางประเทศโดยตลอด โดยนักวิจยั ไทยไดรวมวิจยั
กับนักวิจัยชาวตางชาติทมี่ ีชอื่ เสียงทําใหนกั วิจัยไทยไดมชี ื่อรวมในผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และ
ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเกิดการพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางตอเนือ่ ง
มาถึงปจจุบนั
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2.2 สภาพปจจุบันของการสนับสนุนความรวมมือวิจัยดานการวิจยั ทางสังคม
ศาสตรของภาครัฐ
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยทางสังคมศาสตร รวมจํานวน 53 คน
เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคของการสนับสนุนความรวมมือวิจัยดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งานวิจัยทางสังคมศาสตรที่ผานมาไมคอยไดรับความสนใจจากผูบริหารประเทศ
และขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาใชจายดานการวิจัย
ของประเทศกับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรแลวพบวา งบประมาณมีความแตกตางกันคอนขางมาก
แมวางานวิจัยและพัฒนา และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปนดัชนีชี้วัดที่
สําคัญที่แสดงถึงการพัฒนาของประเทศ แตแทจริงแลวการพัฒนาประเทศจําเปนตองมีการวิจัย
ทางสังคมศาสตรที่สมดุลกับงานวิจัยวิทยาศาสตร เพราะความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเพียง
อยางเดียวไมสามารถที่จะแกปญหาสังคมและชุมชนของประเทศได นอกจากนี้ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชวิธีทาง
สังคมศาสตรเขามาชวยในการเชื่อมโยงองคความรูเหลานั้นเขาสูชุมชนเพื่อนําไปสูการใชประโยชน
อยางแทจริง แตเ นื่องจากนโยบายภาครัฐที่ผานมาเนน การพัฒนางานวิจัยทางวิท ยาศาสตร
คอนขางมาก และละเลยงานวิจัยสังคมศาสตรไปทําใหงานวิจัยทางสังคมศาสตรออนแอไปมาก
นโยบายของรัฐบาลที่ผานมาไมไดใหความสนใจงานวิจัยทางสังคมศาสตร สวน
ใหญจะเนนงานวิจัยทางดานเศรษฐกิจ และวิทยาศาสตรคอนขางมาก เนนการสรางรายไดใหกับ
ประเทศ ทําใหจํานวนงบประมาณที่สนับสนุนทางดานสังคมศาสตรมีนอยกวาทางวิทยาศาสตร
คอนขางมาก สงผลใหการพัฒนาการเชื่อมโยงฐานขอมูลขององคกรกับการนําไปใชประโยชนที่
เปนระบบยังไมสมบูรณ ทั้งในเชิงการประยุกตใชขอมูลเพื่อการพัฒนาประเทศและการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลกับหนวยงานอื่น สวนหนึ่งเปนเพราะเกรงปญหาดานการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้การ
ขาดระบบการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่สมบูรณ เนื่องจากโครงการวิจัยสวนหนึ่งใหทุนโดย
สํานักงบประมาณ และขาดการเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทํา
ใหไมสามารถติดตามนักวิจัยในโครงการดังกลาวได และการยุบศูนยศึกษาและฝกอบรมนักวิจัย
ทางสังคมศาสตร ซึ่งเดิ มสํ านั กงานคณะกรรมการวิจัย แห งชาติ (วช.) ทําหนา ที่ในการอบรม
นักวิจัยใหม เปนการสรางเครือขายนักวิจัยทางสังคมศาสตรไดอยางดี เปนการอบรมใหความรูดาน
การวิจัย และรวมกันทําวิจัยโครงการใหญที่เนนการพัฒนาประเทศ ทําใหไดพัฒนานักวิจัยและ
ไดผลงานวิจัยระดับประเทศพรอมกัน ซึ่งเมื่อศูนยฯ ดังกลาวถูกยกเลิกไป เมื่อป พ.ศ. 2546 ทําให
งานวิจัยและเครือขายทางสังคมศาสตรออนแอไปมาก
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ปจจุ บันแมวานโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ
ฉบับที่ 10 เนนการสนับสนุนงานวิจัยทางดานสังคมศาสตรคอนขางมาก โดยเฉพาะเรื่องหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคมไปสูสังคมฐานความรู
โดยมีนโยบายดานสังคมที่เนนการใชคําวาสังคมฐานความรู ไมใชสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
เหมือนแตกอน แสดงถึงการเปดโอกาสในการพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตรไดอยางชัดเจน แต
การพัฒนางานวิจัยทางดานสังคมศาสตรยังคงมีปญหาและอุปสรรคหลายดาน จากการศึกษา
วิจัยปญหาการวิจัยของประเทศที่สําคัญพบวา ปญหาสําคัญลําดับแรก คือ ผูบริหารประเทศไมให
ความสําคัญกับการวิจัยทางสังคมศาสตรเทาที่ควร ตามมาดวยปญหาดานบุคลากรวิจัย ซึ่งพบวา
นักวิจัยทางดานสังคมศาสตรมีจํานวนมากแตมีปญหาดานคุณภาพโดยพิจารณาจากตัวชี้วัด
การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติและการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
พบวามีจํานวนผลงานวิจัยนอยกวาทางวิทยาศาสตรอยางมาก ปญหาดานระบบงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยของหนวยงาน/องคกรตางๆ ซึ่งอํานาจการตัดสินใจเปนของสํานักงบประมาณ
ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนฝายกําหนดนโยบายการวิจัยของชาติแต
ไมมีอํานาจการตัดสินใจดานงบประมาณ ทําใหการสนับสนุนงานวิจัยทําไดไมเต็มที่ สงผลกระทบ
ตอคุณภาพงานวิจัย และปญหาผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยมักจะอยูในกลุมนักวิจัยหนาเดิมๆ ที่
มีศักยภาพสูงและมีประสบการณ ทําใหนักวิจัยรุนใหมขาดโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อทํางานวิจัย
ระดับชาติ สงผลใหขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุนใหม
3. ความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูวิจัยได
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารฝายสนับสนุน/สงเสริมการวิจัยของภาครัฐ
และผูบริหารฝายวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง รวมจํานวน 42 คน เปน
การศึกษารูปแบบความรวมมือดานการวิจัยที่มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนตัวตั้ง ในการสราง
ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงาน/องคกรตางๆ โดยเนนศึกษารูปแบบความรวมมือดานการ
วิจัยที่มีอยูในปจจุบัน แลวนํามาจัดกลุมประเภทของความรวมมือ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํากล
ยุทธพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรตอไป สรุปผลตามหัวขอตอไปนี้
3.1 ความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
กลุมตัวอยาง
จากการสํารวจขอมูลจากเอกสารและเว็บไซต และการสัมภาษณผูบริหารฝายวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยางพบวา รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางสังคม
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ศาสตรของแตละสถาบัน มีดังนี้
3.1.1 ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนับสนุนใหมีการจัดตั้งเครือขายวิจัย/รวมกลุมของ
หนวยงานดานการวิจัย เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนางานวิจัยอยางกวางขวาง โดยการดําเนิน
ความรวมมือวิจัยดังกลาว มีทั้งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีบทบาทเปนแมขายและเปนสมาชิก
โดยมีการประสานงานกับหนวยงาน/องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอิสระไมแสวงกําไรทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) เครือขายการวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนลาง กลุม 2 และกรุงเทพ
มหานคร เครือขายการวิจยั ทางการศึกษาฯไดรับการเสนอแนวคิดในการจัดตั้งจากคณะกรรมการ
การศึกษาสาขาการศึกษา โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน เปนหนวยประสานงานให
เกิดเครือขายในภูมิภาคตางๆ มีรูปแบบของโครงสรางเครือขาย 4 ระดับ ไดแก ระดับชาติ (สภาวิจยั
แหงชาติ) ระดับภูมิภาค (กลุมจังหวัด) ระดับจังหวัด และระดับกลุมเครือขายยอย ลักษณะของการ
ดําเนินงานของเครือขาย เนนการพึ่งพาตนเอง การทํางานแบบเชื่อมโยง การรวมมือรวมพลัง และ
การวิจยั แบบ Area-based Research ดานการบริหารเครือขายนั้น เครือขายระดับภูมิภาคจะมี
กรรมการบริหารเครือขายซึ่งอาจเปนคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร หรือ ผูวา ราชการจังหวัด
หรือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนประธาน และกําหนดใหศูนยประสานงานเครือขายเปน
องคกรหลักในการบริหารและขับเคลื่อนเครือขาย โดยอาจใชสถานทีท่ ํางานของประธานเปนที่ตั้ง
ศูนยประสานงาน เครือขายการวิจัยทางการศึกษาประกอบดวย 12 เครือขาย ตามภูมิภาคตางๆ
ของประเทศ ซึ่งคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันแมขายของเครือขายวิจัย
การศึกษาภาคกลางตอนลางกลุม 2 และกรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันแมขายของเครือขายวิจัย
การศึกษาภาคกลางตอนลางกลุม 2 และกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก
เพชรบุรี ประจวบศีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร โดยการดําเนินงานของ
เครือขายอยูภายใต ศูนยเครือขายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งศูนยดังกลาวทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน องคกรระดับนโยบายและทองถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยเนนเปนพิเศษในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และภาคกลางตอนลางกลุม 2 ใหมีความสามารถดานการวิจัย สนับสนุนการวิจยั
และใชการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่เปาหมาย
และพัฒนาเครือขายการวิจัยทางการศึกษาในประเด็นที่เปนปญหาที่ตองการแกไขโดยเรงดวน โดย
มีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของพื้นที่ที่รับผิดชอบใหสูงขึ้นกวาเดิม
เนนการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ คือ การใชหลักการพึ่งพาตนเอง (Self-
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dependence) การทํางานแบบเชื่อมโยงศักยภาพ (Networking) หรือจุดแข็งขององคกรตางๆ เพื่อ
บรรลุเปาหมายเดียวกัน การทํางานแบบรวมมือรวมพลัง (Collaborative research) ในรูปแบบ
ที่เทาเทียมกั น และการแสวงหาแนวทาง การแกปญหาที่สอดคลองกั บบริบทของของทองถิ่น
(Area-based
research) และเนนการเผยแพรงานวิจัยในวงกวาง เพื่อเปนศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการวิจัย ขยายองคความรูและแพรกระจายความรูใหเปนที่เขาใจ
ทั่วถึง สงเสริมการใชประโยชนจากการวิจัยในการพัฒนางาน หรือองคกรที่สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศในการเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) กิจกรรม
ของเครือขายดานการพัฒนาบุคลากร คือ จัดการฝกอบรมระยะสั้นหรือสนับสนุนการฝกอบรมโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based training) และบริการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือในการ
ทําวิจัยที่สามารถทําใหทําวิจัยไดสําเร็จ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได
เพื่อใหกลุมครูอาจารยในสถานศึกษาหรือกลุมผูเกี่ยวของในพื้นที่ที่ประสงคจะทําวิจัย มีทักษะ
ความสามารถด า นการวิ จั ย ที่ นํ า ไปสู ก ารจั ด การศึ ก ษาโดยใช วิ จั ย เป น ฐานได ด า นการสร า ง
เครื อ ข า ยวิ จั ย การศึ ก ษาประกอบด ว ย เครื อ ข า ยครู ใ นโรงเรี ย น เครื อ ข า ยครู ร ะหว า งโรงเรี ย น
เครือขายกลุมสาระวิชา เครือขายคุณลักษณะที่พึงประสงค และเครือขายครูระหวางจังหวัด
2) เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา เปนโครงการความรวมมือระหวางสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหง
ประเทศไทย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ผลิตพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และรวมมือในการวิจยั และพัฒนาระบบและนวัตกรรมการ
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ ภายในเครือขายและระหวาง
เครือขาย ซึ่งประกอบดวย 12 เครือขาย เปนฐานในการดําเนินงานและสรางความรวมมือ โดยแต
ละเครือขายประกอบดวยกลุมจังหวัดตามแนวกลุม เศรษฐกิจหรือการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
มีคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนประธานเครือขาย โดยทัง้ 12 เครือขาย มีสถาบันแมขาย
ดังนี้
1) ภาคกลางตอนลางกลุม 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) ภาคกลางตอนลางกลุม 2 และกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) ภาคกลางตอนลางกลุม 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4) ภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางกลุม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางกลุม 2
8) ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
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9)
10)
11)
12)

ภาคเหนือตอนลาง
ภาคเหนือตอนบน
ภาคใตตอนลาง
ภาคใตตอนบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3) เครือขายการวิจัยเพื่อความยั่งยืนของภูมิภาคลุมน้ําโขง (SUMERNET:
Sustainable Mekong Research Network) เปนเครือขายการวิจัยที่ศูนยเศรษฐศาสตรนิเวศน
คณะเศรษฐศาสตร รว มเป น สมาชิก เครื อขา ยนี้เ ปนเครือขา ยความร ว มมื อวิจัย ที่ เ นน การวิจั ย
ประยุกตเชิงนโยบาย การพัฒนาเครือขายการวิจัย การระดมเงินทุน การเผยแพรผลงานวิจัย โดย
เนนการสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) ที่มุงเนนการใหการศึกษาในกลุมคนยากไร เพื่อลด
ความอดอยาก สนับสนุน ความเท า เทีย มกัน ของชายและหญิง ลดอัตราการตายของเด็ กและ
เยาวชน ตอสูกับปญหาโรคเอดสและสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กิจกรรมของ
เครือขายมีการดําเนินการวิจัย จัดการสัมมนา เผยแพรผลงานวิจัยทางหนังสือและวารสาร สมาชิก
เครือขายประกอบดวย สถาบันวิจัยอิสระจากตางประเทศ ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา องคกร
อิสระ เครือขายระดับภูมิภาคและนานาชาติ และสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ รวม 12 สถาบัน
4) เครือขายการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากร AGBEP (ASEAN Graduate
Business and Economic Program) เปนโครงการภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network) ประกอบดวยสมาชิกจากสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนที่มีคณะ
วิชาทางเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเขา
รวมเปนหนึ่งในสมาชิกของเครือขาย วัตถุประสงคของเครือขายเพื่อสนับสนุนความเขมแข็งทาง
วิชาการ พัฒนานักวิชาการและนักศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เนนการพัฒนา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและมุ ง ให เ กิ ด การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตร แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ ระดั บ
นานาชาติ กิจกรรมของเครือขายประกอบดวย การจัดสัมมนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร
การวิ จั ย ร ว ม และการจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ทางด า นเศรษฐศาสตร แ ละ
บริหารธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยเริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา และมีการ
จัดประชุมเครือขายเปนประจําทุกป โดยมีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ
5) การจัดกลุมความรวมมือของสถาบันการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจแหง
ประเทศไทย (TCOBS: Thailand Consortium of Business Schools) เปนการรวมตัวกันของ
สถาบันวิชาการทางดานบริหารธุรกิจของประเทศไทย สมาชิกของกลุมประกอบดวย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เครือขายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สนับสนุนการ ทําวิจยั รวมกัน
และเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยรวมกัน มีกิจกรรมความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ทรัพยากรระหวางกลุมสมาชิก สนับสนุนดานทุนวิจัยมุงเนนการพัฒนางานวิจัยสูระดับ
นานาชาติ
6) เครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน เครือขายนี้เริ่มจัดตั้งเปนทางการเมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547 เปนเครือขายการวิจัย 1 ใน 8 ของเครือขายบริหารการวิจัย
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต โ ครงการวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ถ า ยทอดเทคโนโลยี สู ชุ ม ชนฐานรากของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนการรวมตัวกันของสถาบันอุดมศึกษาในกลุมภาค
กลางตอนบนครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อางทอง
สิงหบุรี และสระบุรี มีภาคีความรวมมือของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนทั้งสิ้น
57 แหง โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันแมขาย และมีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนหนึ่งในสมาชิกเครือขาย พันธกิจหลักที่สําคัญคือ การระดมกําลังสมอง เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
บนฐานความรู โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือการทํางาน ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรดาน
งานวิจัย สรางทุนทางปญญาใหกับชุมชน มุงสูเวทีการแขงขันของประเทศและสากลและนําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน และการดําเนินงานของโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
สูชมุ ชนฐานราก มีบทบาทในการดําเนินงาน ดังนี้
1. สรางความรวมมือระหวางเครือขายบริหารการวิจัยกับชุมชนในการพัฒนา
โจทย งานวิจัยและนําเอาผลงานวิจัยไปประยุกตใช เพื่อพัฒนาความเขมแข็งเศรษฐกิจชุมชนใน
ระดับฐานราก
2. เนนการบูรณาการในการดําเนินโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
ประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เดียวกัน เพื่อทําใหสถาบันอุดมศึกษา
มีความเขมแข็งในเชิงวิชาการและการดําเนินงานวิจยั มากขึ้น
3.
สรางนวัตกรรมในการทํางานที่เนนความยุติธรรม มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได
4. เพื่อสรางความแข็งแกรงของสถาบันอุดมศึกษาในดานการวิจัย ดวยการเพิ่ม
โอกาสการวิจัยใหกับนักวิจัยรุนใหม
7) การจัดกลุมความรวมมือของมหาวิทยาลัยไทยดานการจัดการสิ่งแวดลอม
(TUCEM: Thai University Consortium for Environmental Management) กลุมนี้กอตั้งขึ้นในป
พ.ศ.2541 เป น การจั ด กลุ ม ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ไทย ด า นการจั ด การ
สิ่งแวดลอม กับกลุมนักวิชาการไทยในตางประเทศ (Association of Aboard Thai Professional)
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เชน อเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ไดแก ATPAC ATPER และ ATPIJ สําหรับในประเทศไทยเปนความ
รวมมือของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําภายในประเทศจํานวน 6 แหง คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และปจจุบันขยายความรวมมือไปยังสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขารวมกิจกรรมรวม 18 แหง การจัดกลุมดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางรูปแบบการบริหารงานแบบการจักลุมสถาบันอุดมศึกษา (Consortium) มีการบริหารที่
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน ประหยัดงบประมาณในการ
เชิญวิทยากรและจัดกิจกรรม และมีการทํากิจกรรมที่ตอเนื่องและสามารถขยายผลไปสูชุมชนได
กิจกรรมทางวิชาการ ไดแก การถายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยการจัดฝกอบรม สัมมนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร การใหคําปรึกษาในโครงการตางๆการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึก ษาและบุ ค ลากร การประสานงานกิจกรรมในตา งประเทศ การสรา งความร ว มมือกับ
หนวยงานในตางประเทศและการดําเนินงานวิจัยระดับสูง และการสรางความรวมมือในระดับ
นานาชาติ (Global Networking) โดยอาศัยนักวิชาการไทยในตางประเทศ เชน การจัดตั้งศูนย
ประสานของเครือขายนานาชาติ The Greening of Industry Network ประจําภูมิภาคเอเซีย มี
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงานสนับสนุนทุนวิจัยจาก ตางประเทศ เชน
จาก Council of State Governments ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.2 ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิ ท ยาลัยขอนแกน ได สนั บสนุน การจั ดตั้ งเครื อขา ยวิจัย /การรวมกลุม ของ
หนวยงานดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาการวิจัย โดยการดําเนินความรวมมือวิจัยดังกลาวมีทั้งที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทเปนแมขายและสมาชิกเครือขายการวิจัย/กลุมดังกลาว โดยมีการ
ประสานงานกับหนวยงาน/องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอิสระไมแสวงกําไรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) เครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เปนเครือขายการวิจัย 1 ใน 8 ของเครือขายบริหารการวิจัย ที่จัดตั้งขึ้นภายใต โครงการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
โดยใช ชื่อ เครือขายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุ มชนภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ประกอบดวยมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 25 แหง เครือขายดังกลาวมุงเนนการเปน
แกน กลางประสานเครือขายการวิจัย เพื่อพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนของสถาบันอุดม
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนและเสริมสรางการจัดการความรูเพื่อใหเกิดการวิจัย
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ
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ฐานรากและมุงเนนการบริหารจัดการใหเกิดการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีที่มีความตอเนื่องครบ
วงจร
2)
เครือขายพัฒนาวิชาการและขอมูลสารเสพติดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เครือขายนี้กอตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนรวม
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาดานขอมูลและวิชาการสารเสพติด มีหนาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการ
ตอการแกไขปญหายาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิสัยทัศนของเครือขายฯ มุงมั่นที่จะ
พั ฒ นาวิ ช าการและข อ มู ล สารเสพติ ด สนั บ สนุ น นโยบายการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ด ว ยการ
ประมวลผลเชิงบูรณาการ จากระบบฐานขอมูลตางๆ ที่มีอยูและขอมูลปฐมภูมิในพื้นที่มีความเปน
เลิศทางวิชาการและเปนขุมปญญาดานวิชาการสารเสพติดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของ
ประเทศ ซึ่งมีจุดมุงหมาย ดังนี้
1. เพื่อพั ฒ นาวิ ช าการสารเสพติดและสารปรั บอารมณทั้ ง ในดา นการป อ งกัน
ปราบปรามและบําบัดรักษาในทุกกลุมประชาชนเปาหมาย
2. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศ ในการติดตามสถานการณสาร
เสพติดและสารปรับอารมณที่เหมาะสม
3. สรางเครือขายนักวิชาการและกลุมผูสนใจ เปนการรองรับการทํางานเพื่อแกไข
ปญหาสารเสพติดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังขยายผลตอเนื่องไปยังระดับประเทศ
4. เพื่อประสานแลกเปลี่ยนองคความรูกับเครือขายในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ
ไดแก ภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคใต คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาคกลาง
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงาน ป.ป.ส. ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
5. เพื่อใหการศึกษาอบรมทางวิชาการดานสารเสพติดและสารปรับอารมณแก
ผูสนใจทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
ดานการวิจัยมีการกําหนดยุทธศาสตรใหเครือขายฯ สนับสนุนและดําเนินการวิจยั
โดยมุงเนนที่ตวั ยาที่เปนปญหาหลักของภูมิภาคไดแก ยาบา กัญชา สารระเหย ฯลฯ รวมทัง้ มุง เนน
กลุมเปาหมายหลักของภูมิภาค ไดแก กลุมผูใชแรงงานกลุมวัยรุน ฯลฯ นอกจากนี้จะเนนการวิจัย
เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดของภาครัฐ ทั้งในดานการปองกันและ
บําบัดรักษา ซึง่ ครอบคลุมไปถึงโอกาสการเขาไปเกี่ยวของและผูเสพผูคา
3) เครือขายทางวิชาการและวิจัยกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMSARN:
Greater Mekong Sub-region Academic and Research Network) เปนการรวมกลุมกันของ
มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแก ไทย ลาว กัมพูชา จีน พมา และเวียดนาม
ที่มีความโดดเดนทางดานวิชาการและการวิจัย โดยการสนับสนุนของ ADB (Asian Development
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Bank) รัฐบาลญี่ปุนและสถาบัน AIT (ประเทศไทย) และสถาบันอุมศึกษาของไทย จีน ลาว กัมพูชา
รวม 11 แหง ทําหนาที่สนับสนุนการมีบทบาททางสถาบันดานวิชาการและการวิจัยของประเทศ
ตางๆ ในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนนการสนับสนุนโครงการวิจัยรวม
ที่เนนการบูรณาการและกิจกรรมตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเนนการแกปญหา
ชายแดนและป ญ หารว มของกลุ ม อนุภู มิภาคลุม น้ํา โขง การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย และการ
เผยแพรขอมูลดานวิชาการและการวิจัยในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4) เครือขายการศึกษาระดับอุดมศึกษากลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMSTEC:
Greater Mekong Sub-Region Tertiary Education Trust) เครือขายนี้ไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลนิวซีแลนด ออสเตรเลีย และไทย โดยรวมกลุมกับมหาวิทยาลัยในอนุภมู ิภาคลุมน้าํ โขง
มีเปาหมายในการเชื่อมโยงงานดานวิชาการ และการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง นิวซีแลนด และออสเตรเลีย โดยสนับสนุนการจัดคอรสฝกอบรมใหความรูทางวิชาการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคลุม น้ําโขง และสนับสนุนงานวิจัยที่จะสรางผลงานวิจยั
ทางสังคมศาสตรในลักษณะบูรณาการ
เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาประเทศในอนุภูมภิ าคลุม
น้ําโขง และใหความสําคัญกับผลงานความรวมมือวิจัย โดยมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยตางๆ รวม
13 แหง ในการนี้สถาบันแมโขง (Mekong Institution) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขารวมเปน
สมาชิกของเครือขายนี้ โดยมีการจัดคอรสฝกอบรมใหความรูท างดานการวิจยั และวิชาการ เพื่อ
พัฒนาสูการเปนเครือขายวิจัย และสนับสนุนทุนการทําวิจัยที่เกีย่ วของกับการพัฒนาประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึง่ เริ่มตนดําเนินการสนับสนุนทุนวิจัยในป พ.ศ. 2550
5) เครือขายความรวมมือมหาวิทยาลัยไทย ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
(TUCEM: Thai University Consortium for Environmental Management) เครือขายนี้กอตั้ง
ขึ้นในป พ.ศ.2541 เปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายความรวมมือมหาวิทยาลัยไทย
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม กับเครือขายนักวิชาการไทยในตางประเทศ (Association of Aboard
Thai Professional) เชน อเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ไดแก ATPAC ATPER และ ATPIJ สําหรับใน
ประเทศไทยเปนความรวมมื อของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําภายในประเทศจํานวน 6 แหง คือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3.1.3 ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิท ยาลัยแม ฟา หลวง สนับสนุน ใหมีการจัดตั้ งเครื อขา ยวิจัย /รวมกลุมของ
หนวยงานดานการวิจัย เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนางานวิจัยอยางกวางขวาง โดยการดําเนิน
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ความรวมมือวิจัยดังกลาว มีการประสานงานกับหนวยงาน/องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
อิสระไมแสวงกําไรทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) เครือขายความรวมมือดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (GMS/UniNet on
NREM: GMS University Network on Natural Resources and Environmental Management)
เปนเครือขายที่กอตั้งขึน้ ภายใตโครงการ NREM (Natural Resources and Environmental
Management) มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรและสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย และมุง สรางความรวมมือวิจัยเชิงนโยบายดาน Economic Corridor เปนความ
รวมมือของกลุม ประเทศในภูมิภาคลุมน้าํ โขง โดยรวมกลุมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 6 ประเทศ (จีน พมา เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย) รวม 11 แหง ไดแก
Yunnan Agricultural University, Kunming University of S&T, Yangon Technological
University, Hanoi University of Technology, National University of Laos, Vietnam National
University-HCMC, Royal University of Phnom Penh, Royal University of Agricultural
(Cambodia) มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
ซึ่งเครือขายนีม้ ีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนแมขายในการประสานงาน
2) เครือขายของหนวยความรวมมือทางวิชาการฝรั่งเศส–อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
(French-Upper Mekong Sub-region Academic Cooperation Centre) หนวยความรวมมือ
ทางวิชาการฝรั่งเศสฯ เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมดานวิชาการและการ
คนควาวิจัย โดยเนนการนําเทคโนโลยีจากประเทศฝรั่งเศสมาวิจัยและแลกเปลี่ยนความรูกับ
ประเทศไทย ทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร สั ง คมศาสตร และมนุ ษ ยศาสตร ในเชิ ง วิ ช าการและการ
ประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม พรอมทั้งสงเสริมใหมีการวิจัยรวมกันระหวางนักวิจัยไทยและ
ฝรั่งเศส โดยการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยในประเทศไทยและฝรั่งเศส นอกจากโครงการวิจัยรวม
แล ว หน ว ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการฝรั่ ง เศสฯ มี ก ารจั ด สั ม มนาอบรมเกี่ ย วกั บ องค ค วามรู
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีจากประเทศฝรั่งเศสและไทยอยางสม่ําเสมอ
3) เครือขายการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปนเครือขายการวิจัย 1 ใน 8 ของ
เครือขายบริหารการวิจัยที่จัดตั้งขึ้นภายใตโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
สูชุมชนฐานรากของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนการรวมตัวกันของสถาบันอุดม
ศึกษาในกลุมภาคเหนือตอนบนมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนแมขาย และมีการบริหารจัดการ
เครือขายโดยคณะกรรมการเครือขาย สมาชิกเครือขายประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษา 15 แหง
โดยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดเขารวมกิจกรรมของเครือขายการวิจัยภาคเหนือตอนบน ตั้งแตป
พ.ศ. 2547 เปนตนมา
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3.2 รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจัยจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระดับสถาบัน/คณะ/หนวยงานวิจัยตางๆ ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริม
การวิจัยจากองคกรสนับสนุนการวิจัยของประเทศ และผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยารวมจํานวน 53 คน และขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร/เว็บไซต พบวา
ปจจุ บัน การดํ าเนิน ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน อุดม
ศึกษาของรัฐยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร มีลักษณะตางคนตางทําตามพันธกิจหรือเปาหมาย
ของหนวยงานไมมีการรวมมือกันในระดับสถาบัน และขาดการประสานงานเพื่อดําเนินกิจกรรม
วิจัยรวมกัน สําหรับความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พบวา เปนการรวมกลุมของคณะ/หนวยงานวิจัยในสาขาวิชาเดียวกัน ซึ่งเปนความรวมมือระดับ
องคกรกับสถาบัน/หนวยงานตางๆ โดยสวนใหญมีรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะเครือขายการ
วิจัย (Networking) และบางสวนมีรูปแบบความรวมมือแบบพันธมิตรการวิจัยประเภทการจัดกลุม
สถาบัน (Consortium) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของการดําเนินความรวมมือดานการวิจัย
พบวา เปนการสรางความรวมมือดานการวิจัยและวิชาการควบคูกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อมุงพัฒนางานวิจัยและวิชาการเฉพาะสาขาวิชารวมกับหนวยงานอื่นๆ
ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเดียวกัน
สําหรับดานการดําเนินงานพบวา รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยแบบเครือขาย
การวิจัย (Networking) และการจัดกลุมสถาบันเพื่อการวิจัย (Consortium) ของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐมีการจัดตั้งหนวยประสานงานหลักขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนแมขาย มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารการวิจัยและมีการทําขอตกลงระหวางสถาบัน/องคกรในการดําเนินความ
รวมมือรวมกันที่ชัดเจน ดานการดําเนินกิจกรรมวิจัยและวิชาการตางๆ จะมีการนัดประชุมเปน
ครั้งๆ ไป โดยบางเครือขาย/กลุม อาจมีการจัดสัมมนารายป เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน
สําหรับลักษณะของการสรางความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่มีอยูในปจจุบัน แบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
กลุมแรก ความรวมมือดานการวิจัยที่เกิดจากการสนับสนุนขององคกรภาครัฐ
ความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ดั ง กล า ว เป น การสนั บ สนุ น จากองค ก รภาครั ฐ ได แ ก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายการวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งในดานนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิจัยเบื้องตน
โดยเริ่มแรกของแนวคิดการจัดตั้งเครือขายการวิจัยนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยไดเริ่มตนแนวคิดการ
สรางเครือขายการวิจัยขึ้นในป พ.ศ.2545 ไดแก เครือขายการวิจัย CRN (Cooperative Research
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Network) ซึ่งเปนเครือขายตามสาขาวิชาทั้งหมด รวม 44 เครือขาย โดยคาดหวังวาจะพัฒนาไปสู
ศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) มุงเนนการดึงศักยภาพความเชี่ยวชาญของ
นักวิชาการ/นักวิจัย ที่มีความรูความสามารถซึ่งกระจายอยูในสถาบันอุดมศึกษา/หนวยวิจัยตางๆ
ของภาครัฐ และภาคเอกชนภายในประเทศ รวมทั้ง หนว ยวิจัย ในมหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน ชั้ น นํ า
ตางประเทศ เพื่อผลึกพลังในการพัฒนาวิชาการและสรางหลักสูตร รวมทั้งผลิตบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่เนนงานวิจัย พัฒนาและสรางผลงานวิจัยที่เปนโครงการขนาดใหญ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย และเนนการระดมทรัพยากรที่มีจํากัดใหมี
การใชอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งทรัพยากรบุคคลและอุปกรณเพื่อการศึกษาและ
วิจัยที่มีราคาแพง
ตอมาเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ.2546 อันเนื่องมาจากคุณภาพโดยรวม
ของสถาบันอุดมไทยยังอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐานสากลอยูมาก ดัชนีชี้วัด (KPI) สําคัญที่บง
บอกเชิงคุณภาพ ไดแก สัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงศาสตราจารยในสถาบัน
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการและสิ ท ธิ บั ต ร (จํ า นวนผลงานต อ คนต อ ป ) การมี
บรรยากาศการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (จํานวนเงินทุนวิจัยตอคนตอป) และขีดความสามารถใน
การผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอก (จํานวนบัณฑิตปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษา) ตลอดจน
โครงการสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางานวิจัยทางอุดมศึกษา มักจะขาด
การเชื่อมโยงในภาพรวมที่สงผลตอการพัฒนาในเชิงคุณภาพ เชนทุนพัฒนาอาจารยตางๆ ทุน
เครือขาย CRN (Cooperative Research Network) ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยอาจารยและทุน
วิจัยตางๆ แตละโครงการมีลักษณะตางคนตางทํา และผลกระทบในเชิงพัฒนามักจะไปไมถึง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กิ ด ใหม ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จึ ง ได กํ า หนดนโยบายในการปฏิ รู ป ระบบการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษาใหม โดยผลักดันใหเกิดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใน
ระบบอุดมศึกษาภายใตชื่อโครงการ “เครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาสูการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ” ซึ่งเปนการบูรณาการ
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรวิชาการเขาดวยกันใหเกิดความ
เชื่อมโยง เพื่ อใหเกิ ดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุดตอการสรางบุคลากรระดับที่มีความ
เชี่ยวชาญสูงและผลิตผลงานเชิงองคความรูและทรัพยสินทางปญญาที่นําไปสูการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ สงผลใหเครือขายการวิจัย CRN ที่พัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งตอง
หยุดชะงักเพราะภาครัฐหยุดการสนับสนุนดานงบประมาณ แตหากเครือขายการวิจัยใดตองการ
ดําเนินการตอก็สามารถทําไดโดยตองหางบประมาณสนับสนุนเอง สวนโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรและการวิจัยทางอุดมศึกษา ไดถูกนํามาบูรณาการเปนโครงการเครือขาย
เชิงกลยุทธฯ ทําใหการพัฒนาเครือขายการวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลวตองปรับเปลี่ยนโครงสราง
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การดําเนินงานใหม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรวิจัยและความรวมมือวิจัยโดยเฉพาะเครือขายการ
วิจัยที่เกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐในปจจุบันจึงยังไมเขมแข็งเทาที่ควรและตองมีการพัฒนา
อีกมาก
ความรวมมือวิจัยในกลุมนี้ ไดแก เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เครือขายการ
วิจัยระดับอุดมศึกษา โดยเครือขายดังกลาวเนนการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยในองครวม ซึ่ง
มอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษาในแตละภูมิภาครวมกลุมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขาย
และพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของพื้นที่/ภูมิภาคนั้นๆ และมีสถาบันแมขายในแต
ละภูมิภาคเปนผูประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีเครือขายการ
วิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและงานวิจัยเฉพาะสาขา ไดแก โครงการเครือขายเชิง
กลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญสูงเฉพาะสาขาและสรางศูนยความเปนเลิศในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ซึ่งปจจุบันมี
20 เครือขาย ครอบคลุมตั้งแตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปจนถึงสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
กลุมที่สอง ความรวมมือดานการวิจัยสาขาวิชาตางๆ ที่เกิดจากการรวมตัว
กันของหนวยงานในแตละสาขาวิชาในสถาบันตางๆ ความรวมมือดานการวิจัยลักษณะนี้
มุงเนนการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา การรวมตัวกันลักษณะนี้ขึ้นอยูกับความเขมแข็งของ
หนวยงานที่เปนแมขาย/กลุม และผูประสานงานหลักหรือประธานเครือขาย/กลุม ที่มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และจําเปนตองมีฐานของความรวมมือ
ดานการวิจัยกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ในระดับหนึ่งที่สามารถพัฒนาสูการสรางความรวมมือดาน
การวิจัยที่ยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้วิสัยทัศนและความเปนผูนําของบริหารเครือขาย/กลุม เปนสิง่
สํา คั ญในการผลั ก ดัน ใหเครือขายประสบความสํ า เร็จ ปจจุบัน ความรว มมือดา นการวิจัยของ
สาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีอยูคอนขางนอยและไมเขมแข็ง สวนใหญเปนการดําเนินการ
ของคณะ/หนวยงานที่มีสาขาเดียวกันดําเนินงานกันเอง โดยมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้ง
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร และสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศซึ่งขึ้นกับการสรางความสัมพันธดานวิชาการและการวิจัยของแตละสถาบัน สวน
ใหญเปนการจัดกิจกรรมทางวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ระหว า งสมาชิ ก การทํ า วิ จั ย ร ว มกั น ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บพั น ธกิ จ ของแต ล ะเครื อ ข า ย/กลุม และความ
ตอเนื่องในการสื่อสารประสานงานระหวางสมาชิกเครือขายเปนสําคัญ เชน เครือขายการวิจัยทาง
การศึกษา (12 เครือขาย แบงตามเขตภูมิภาค การจัดกลุมความรวมมือของสถาบันการศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจแหงประเทศไทย (TCOBS) การจัดกลุมความรวมมือของมหาวิทยาลัยไทยดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม (TUCEM) เครือขายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุมอนุภูมิภาคลุม
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น้ําโขง (GMSTEC) และเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (GMS/UniNet on
NREM) เปนตน
จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐนัน้ สวนใหญเปนรูปแบบความรวมมือแบบเครือขายการวิจัย(Networking) และ
การจัดกลุม (Consortium) เมื่อนําเครือขาย/กลุม การวิจัยดังกลาวมาจัดกลุมรูปแบบความรวมมือ
ดานการวิจัย จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน สรุปได 5 รูปแบบ ดังนี้

3) ความรวมมือวิจัย
แบบกลุมเรื่อง

2) ความรวมมือ
เพื่อผลิตและ
พัฒนานักวิจัย

รูปแบบ
ความรวมมือวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ

1) ความรวมมือวิจัย
เชิงนโยบาย

ภาพที่ 7

4) ความรวมมือวิจัย
เชิงพื้นที่

5) ความรวมมือวิจัย
ประชาพิจัย

รูปแบบความรวมมือวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1. ความรวมมือวิจัยเชิงนโยบาย เปนความรวมมือวิจัยระดับนโยบายที่มุงเนนการ
นํานโยบายและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของภาครัฐ เพื่อนํามาบริหารจัดการอุดมศึกษา
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชน เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
เปนการรวมกลุมของอธิการบดี/ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงของภาครัฐและเอกชน โดย
ดําเนินการบริหารแบบเครือขาย ที่แบงกลุมการบริหารงานตามภูมิภาคตางๆ รวม 9 เครือขาย
มุงเนนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
2. ความรวมมือวิจัยเพื่อผลิตและพัฒนานักวิจัย เปนความรวมมือวิจัยที่มุงเนน
การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนกลางและรุนใหมใหมีศักยภาพดานการวิจัย
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ที่สูง ขึ้ น และเพิ่ ม จํา นวนนั ก วิ จั ยใหเ พีย งพอตอ การพัฒ นาประเทศในยุ คโลกาภิวั ตน ซึ่ง มีก าร
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและดําเนินการโดยการรวมกลุมกันของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต า งประเทศ เช น โครงการเครื อ ข า ยเชิ ง กลยุ ท ธ เ พื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาอาจารย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา และเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษา (POD
Network) สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีความรวมมือวิจัย
ที่ เ น น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเฉพาะสาขา เช น เครื อ ข า ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และเครือขายการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (AGBEP) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน
3. ความรวมมือวิจัยแบบกลุมเรื่อง
เปนการรวมกลุมของหนวยงานเฉพาะ
สาขาวิชา มุงเนนการพัฒนางานวิจัยในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาองคความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยและบุคลากรวิจัย ความรวมมือลักษณะนี้มักเกิดจากนักวิจัยที่มี
ประสบการณ วิ จั ย สูง ที่ มี เครื อขา ยนั ก วิจั ย ที่มี ความสั ม พั น ธกั น ส ว นตั ว ระดับหนึ่ง ร ว มงานวิจั ย
ด ว ยกั น และพัฒ นาเป น ความร ว มมือ การวิจัย ระดับ องค ก ร โดยสว นใหญเ ปน การรวมตัว ของ
สถาบันตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เชน เครือขายการวิจัยทางการศึกษา (12
เครือขาย แบงตามเขตภูมิภาค) การจัดกลุมความรวมมือของสถาบันการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจแหง
ประเทศไทย (TCOBS)
การจัดกลุมความรวมมือของมหาวิทยาลัยไทยดานการจัดการ
สิ่ง แวดลอ ม (TUCEM)
เครื อ ข า ยการศึ ก ษาระดับ อุ ม ศึ ก ษาในกลุ ม อนุภู มิ ภ าคลุม น้ํ า โขง
(GMSTEC) และเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (GMS/UniNet on NREM)
เปนตน
4. ความรวมมือวิจัยแบบเชิงพื้นที่ เปนความรวมมือที่เกิดจากการรวมกลุมของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยแบงตามเขตภูมิภาคเปนหลัก (Area-based) มุงเนนการพัฒนางานวิจัยใน
แตละเขตพื้นที่ โดยเนนการนําองคความรูไปพัฒนาชุมชนและพื้นที่นั้นๆ ไมจํากัดสาขาวิชาในการ
สนับสนุนงานวิจัย สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงบูรณาการหรือการวิจัยแบบชุดโครงการ โดยเนนการ
มี ส ว นร ว มของจตุ ภ าคี วิ จั ย ความร ว มมื อ ลั ก ษณะนี้ ส ามารถจั ด อยู ใ นกลุ ม ความร ว มมื อ แบบ
ประชาพิจัยไปพรอมกัน เชน เครือขายการวิจัยทางการศึกษา ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปนตน
5. ความรวมมือแบบประชาพิจัย เปนความรวมมือที่มุงการวิจัยเพื่อแกไข
ป ญ หาชุม ชน โดยเน น การมี ส ว นรว มของประชาชนร ว มกับ สถาบัน อุดมศึก ษาในพื้น ที่ ในการ
กําหนดประเด็นการวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชในการแกปญหาชุมชน เชน เครือขายพัฒนา
วิชาการและขอมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแกน เครือขายการ
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วิจัย ภายใตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เปนตน
โดยสรุปรูปแบบความรวมมือวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้นมีลักษณะเฉพาะ
ที่แบงกลุมตามวัตถุประสงคและลักษณะการดําเนินงานของการจัดตั้ง ซึ่งความรวมมือการวิจัย
บางรูปแบบ อาจมีลักษณะของรูปแบบความรวมมือเชิงนโยบาย ความรวมมือแบบประชาพิจยั และ
ความรว มมื อวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ภ ายในเครือข า ย/กลุม เดีย วกัน อย า งไรก็ ต ามความรว มมื อวิจั ย ทุ ก
รูปแบบ จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐในการประสานสรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน/องคกรตางๆ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนแกนกลางในการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
4. สภาพแวดลอมของการพัฒนาความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง
จากผลสัมภาษณผูบริหารฝายสนับสนุน/สงเสริมการวิจัยระดับสถาบัน/ คณะ/ หนวย
งานวิจัย และหัวหนาโครงการความรวมมือวิจัยดานสังคมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
เปนกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับสภาพปญหา อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน ในการพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหสรุปสภาพแวดลอมของการพัฒนาความ
รวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของแตละสถาบัน มีรายละเอียดดังนี้
4.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารฝายสนับสนุน/สงเสริมการวิจัยระดับสถาบัน/คณะ/หนวย
งานวิจัย และหัวหนาโครงการความรวมมือวิจัยดานสังคมศาสตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวน 21 คน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) ผลการสัมภาษณสรุปสภาพปญหา อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดออนของการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรไดดังนี้
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ตารางที่ 2 จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง

จุดออน

ดานภูมิศาสตร
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่ตั้งมานาน
มีความพรอมกวาสถาบันอื่นๆ ในภูมิภาค ทั้งดาน
จํานวนบุคลากร และความพรอมดานอาคารสถานที่
และงบประมาณ
2. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งเปนศูนยกลาง
เครือขายและศูนยตางๆ ของภาคกลาง
เชน เครือขายการวิจัยทางการศึกษา
ภาคกลางตอนลางกลุม 2 และกรุงเทพ มหานคร และ
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
เปนตน
3. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในดานตางๆ
ในการสรางความรวมมือระหวางประเทศ

ดานนโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัย
1. ขาดนโยบายการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
วิจัยในระดับสถาบัน/ หนวยงาน
ที่ชัดเจน
2. ขาดหนวยงานประสานงานกลางในการดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือวิจัยระดับสถาบัน
3. การพัฒนางานวิจัยทางดานสังคมศาสตร
ยังไมเปนไปตามเปาหมาย ทั้งในดานบุคลากรและ
ผลงานวิจัย
4. ขาดนโยบายการสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้ง
เครือขายวิจัยในแตละสาขาวิชา
5. กฎระเบียบในการเบิกจายคาใชจาย
ในการวิจัยมีความยุงยาก ทําใหเกิดความลาชา และ
เสียเวลาในการทําวิจัย
6. การกําหนดภาระงานสอนและงานวิจัย
ไมสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการ
เปนมหาวิทยาลัย
7. ขาดการเชื่อมโยงงานวิจัยระหวางหนวย
งานวิจัยภายในและระหวางมหาวิทยาลัย สงผลใหมี
ความซ้ําซอนในการทําวิจัยและการแขงขันกันเอง
ของหนวยงาน
8. ขาดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
นักวิจัยและบุคลากรเสริมดานการวิจัยของสถาบัน
ใหมีความกาวหนาทางอาชีพและสวัสดิการที่มั่นคง
9. ขาดฐานขอมูลดานความรวมมือวิจัยที่เปน
ระบบ

ดานนโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาใหเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศและมีเปาหมาย
ในการยกระดับงานวิจัยสูระดับโลก
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสรางศักยภาพของ
อาจารย/นักวิจัย และสรางเสริมโครงสรางพื้นฐาน
การวิจัยและกําหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน
3. มหาวิทยาลัยเนนการเสริมสรางความ
แข็งแกรงทางวิชาการ และวิจัย ทั้งในศาสตรเดียวกัน
และการบูรณาการระหวางศาสตรหรือสหสาขาวิชา
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การทํางานวิชาการ/วิจยั รวมกัน ระหวางอาจารย
ตางศาสตร และระหวางอาจารยกับนิสิตใหเขมแข็ง
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ตารางที่ 2 (ตอ) จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง

จุดออน

ดานบุคลากรวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรวิจัยที่หลากหลาย
สาขาวิชา ครอบคลุมทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
2. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัย
ที่มีศักยภาพสูงทั้งดานการสอนและการวิจัย
3. มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับชาติ
และนานาชาติ ในหลายสาขาวิชา
4. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงในการหาทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก

ดานบุคลากรวิจัย
1. ขาดบุคลากรดานการวิจัยที่เพียงพอ ไดแก
นักวิจัยและผูชวยวิจัย
2. อาจารยขาดแรงจูงใจในการทําวิจัยที่เปน
โครงการความรวมมือวิจัย เพราะมีความยุงยาก
ในการประสานงาน และการดําเนินงาน
3. ขาดผูประสานงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัย
4. อาจารยที่มีศักยภาพดานการวิจัยสูง
ในหลายหนวยงานเขาสูวัยเกษียณ ทําใหเกิด
ชองวางระหวางนักวิจัยใหมและนักวิจัยรุนเกา
5. อาจารยตางคนตางทําวิจัย ขาดการทํางาน
ดานวัฒนธรรมวิจัยและทัศนคติ
รวมกัน เชน การไปประมูลโครงการวิจัยตางๆ แขง
นักวิจยั ในหนวยงานทั้งดานวิทยาศาสตรและ
กันเอง ขาดการปรึกษากัน
สังคมศาสตร มีความตระหนักและสนับสนุนใหเกิด
6. บุคลากรสนับสุนนดานการวิจัยขาดความ
ความรวมมือกันในการทํางานวิจัย
ความกาวหนาในอาชีพ เนื่องจากงานวิจัยสวนใหญ
เปนการวาจางตามระยะเวลาโครงการวิจัย
ดานผลงานวิจยั และคุณภาพของงานวิจัย
ซึ่งเปนชวงสั้นๆ และอัตราคาตอบแทนของเจาหนาที่
1. จํานวนผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรกายภาพ
สายสนับสนุนที่ต่ําตามระเบียบการวาจางของ
และวิทยาศาสตรสุขภาพและเทคโนโลยี มีปริมาณมาก
มหาวิทยาลัย ทําใหนักวิจัยไมอยากเขามาทํางานวิจัย
และไดรับรางวัลดานการวิจัยอยางสม่ําเสมอ
2. ผลงานวิจัยสวนใหญมีคุณภาพสูง และไดรับ ดานวัฒนธรรมวิจัยและทัศนคติ
การยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
1. นักวิจัยทางสังคมศาสตรไมเนนการทําวิจัย
ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับ
การบริหารโครงการวิจัย การทําวิจัย และการเขาถึง
แหลงทุนวิจัย
2. สถาบันมีสนับสนุนทุนสมทบในวงเงิน 10%
ของเงินทุนวิจัยที่ศูนยวิจัยเฉพาะทางแสวงหาไดจาก
ภายนอก และสนับสนุนใหทุนนักวิจัยระดับหลัง
ปริญญาเอกตามความเหมาะสม

สวนใหญเนนไปดานการสอนและเขียนตําราทาง
วิชาการมากกวา
2. นักวิจัยทางสังคมศาสตรไมคอยใหความสนใจ
แจงขอมูลโครงการวิจัยเพื่อเขาระบบฐานขอมูลของ
มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2 (ตอ) จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง

จุดออน

3. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนหนวยวิจัย/
ดานผลงานวิจยั และคุณภาพของงานวิจัย
1. จํานวนผลงานวิจัยดานสังคมวิทยาและ
ศูนยวิจัย เพื่อใหมีความพรอมและศักยภาพที่จะ
มานุษยวิทยามีนอยมาก
พัฒนาสูการเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. ผลงานวิจัยทางดานสังคมวิทยาและ
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีศูนยวิจัยเฉพาะ
ทาง (CE) หนวยปฏิบัติการวิจัย (RU) และอาศรมวิจัย มานุษยวิทยามีจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรใน
วารสารนอยมาก
(Research Forum) เพื่อพัฒนางานวิจัยในแตละ
3. อาจารยบางทานที่มีความเชี่ยวชาญดาน
สาขาวิชา
5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการใชประโยชน การวิจัยสูง ทําหลายโครงการวิจัยในเวลาเดียวกัน
สงผลใหผลงานวิจัยมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร
จากการวิจัย โดยการตั้งหนวยสนับสนุนวิจัยสู
4. ขาดงานวิจัยพื้นฐานที่เปนองคความรูของ
อุตสาหกรรม (UIR) เปนหนวยงานที่เชื่อมโยงกับ
ศาสตร เนื่องจากอาจารยสวนใหญไมมีเวลาทําวิจัย
ภาคอุตสาหกรรม
เพราะภาระงานมาก
6. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งสําหรับ
ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
อาจารย/นักวิจัยและนิสิต
1. การเบิกจายงบประมาณการวิจัยจาก
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน
ผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยเก็บหลักฐานการจายเงิน
เปนเวลา 10 ป เพื่อการตรวจสอบ ซึ่งมีความยุงยาก
ในการดําเนินการและการจัดเก็บ
2. มหาวิทยาลัยกําหนดใหตั้งงบอุดหนุนการ
ดําเนินงานของคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบไมต่ํากวา
รอยละ 10 และตองกันเงินไวเพื่อเปนคาสาธารณูปโภค
(คาไฟ) อีกสวนหนึ่ง ทําใหโครงการวิจัยตองแบกภาระ
คาใชจายเพิ่ม ทั้งที่ไดหักเงินอุดหนุนใหกับคณะ/
สถาบันในการดําเนินงานแลว
3. ระบบบประมาณการเงินงบประมาณแผนดิน
ของมหาวิทยาลัยมีความลาชา
ทําใหการบริหารโครงการไมมีความคลองตัว
4. ผลตอบแทนในการทําวิจัยต่ํา ทําใหนักวิจัยไม
มีแรงจูงใจในการทําวิจัย
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ตารางที่ 3 โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โอกาส
ดานนโยบาย
1. มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปน
มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทําใหมี
ชื่อเสียงและเปนการสรางโอกาสในการพัฒนา
ความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ ไดดียิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการสรางความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ของภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง
สงผลใหเกิดการพัฒนาความรวมมือวิจัยไดงายขึ้น
3. ภาครัฐมีโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่เนนงานวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตรหลายโครงการ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 เปดโอกาสใหกับการพัฒนางานวิจัยทางดาน
สังคมศาสตรอยางมาก

อุปสรรค
ดานนโยบาย
1. ขาดกลยุทธที่ชัดเจนจากหนวยงานสนับสนุน
และสงเสริมการวิจัยระดับประเทศ
2. ขาดนโยบายสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขาย
การวิจัยในระดับประเทศ
3. ขาดแผนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ทางดานสังคมศาสตรที่ชัดเจนจากภาครัฐ
4. แหลงทุนวิจัยสวนใหญ เนนการสนับสนุน
การวิจัยประยุกตมากกวางานวิจัยเชิงทฤษฎีที่เปน
องคความรูพื้นฐาน ทําใหขาดการสนับสนุนงานวิจัย
พื้นฐาน ซึ่งจําเปนตอการพัฒนางานวิจัยทางดาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดานการประเมินผลงานวิจัยอาจารย
เกณฑการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย
ไมสอดคลองกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
และไมจูงใจใหเกิดการทําความรวมมือวิจัย เนื่องจาก
พิจารณาตามจํานวนผลงานวิจัยมากกวาคุณภาพ
ของงาน เชน โครงการวิจัยรวมทําไดยากและใช
ความพยายามมากกวางานวิจัยเดี่ยว แตการประเมิน
สัดสวนของน้ําหนักการทํางานใชเกณฑเดียวกัน

4.2 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารฝายสนับสนุน/สงเสริมการวิจัยระดับสถาบัน/ คณะ/ หนวย
งานวิจัย และหัวหนาโครงการความรวมมือวิจัยดานสังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน 13 คน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) ผลการสัมภาษณสรุปสภาพปญหา อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรไดดังนี้
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ตารางที่ 4 จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
จุดแข็ง

จุดออน

ดานภูมิศาสตร
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่ตั้งมานาน
มีความพรอมกวาสถาบันอื่นๆ ในภูมิภาค
ทั้งดานจํานวนบุคลากร และความพรอมดานอาคาร
สถานที่และงบประมาณ
2. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งเปนศูนยกลางเครือขาย
และศูนยตางๆ ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน
เครือขายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เปนตน ทําใหเกิดการพัฒนางานวิจัยใน
ระดับภูมิภาคไดมาก
3. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในดานตางๆ
ในการเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เชน สถาบันความรวมมือเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง GMSARN และ GMSTEC
เปนตน

ดานนโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัย
1. ขาดหนวยงานประสานงานกลางในการดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือวิจัยระดับสถาบัน
2. การพัฒนางานวิจัยทางดานสังคมศาสตร
ยังไมเปนไปตามเปาหมายในดานผลงานวิจัย
3. ขาดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอาชีพนักวิจัย
และบุคลากรสวนประสานงานดานการวิจัยของ
สถาบัน ใหมีความกาวหนาทางอาชีพและสวัสดิการ
ที่มั่นคง
ดานบุคลากรวิจัย
1. อาจารยที่เปนนักวิจัยศักยภาพสูง
ระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย
2. ขาดบุคลากรดานการวิจัยที่เพียงพอ ไดแก
นักวิจัย และผูชวยวิจัย
3. อาจารยขาดแรงจูงใจในการทําวิจัยที่เปน
โครงการความรวมมือวิจัย เพราะมีความยุงยาก
ในการประสานงาน และการดําเนินงาน
4. อาจารยมีภาระงานสอนมาก ทําใหไมสนใจ
ที่จะทําวิจัย หรือทํางานวิจัยลาชากวากําหนด
5. ขาดผูประสานงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัย
6. บุคลากรวิจัยในบางสาขาวิชามีไมเพียงพอ
7. นักวิจัยขาดความรูในการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ

ดานนโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัย
1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายพัฒนาใหเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และมีเปาหมายชัดเจนใน
การยกระดับงานวิจยั สูระดับสากล
2. มหาวิทยาลัยมีเปาหมายเปนสถาบันชั้นนําใน
การวิจัย สรางองคความรูและนวัตกรรมโดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหมีกลไก
พัฒนากองทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. มหาวิทยาลัยมีมาตรการและกลไกในการวิจัย
ดานวัฒนธรรมวิจัยและทัศนคติ
ใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อประโยชนสูงสุด
1. นักวิจัยขาดการทําเปนทีม ขาดการรวม
5. มหาวิทยาลัยเนนสรางความเปนเลิศในการ
กลุมทําวิจัยแบบบูรณาการ
วิจัยในสาขาวิชาที่มีความพรอม และที่อยูในบริบทของ
2. นักวิจัยทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศอนุภูมิภาคลุม
ยังขาดความกระตือรือรนในการทําวิจัย
น้ําโขง

143

ตารางที่ 4 (ตอ) จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
จุดแข็ง

จุดออน

6. มหาวิทยาลัยเนนการพัฒนาและสงเสริม
ใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
และเปนศูนยกลางของการวิจัยและ
สรางมูลคาเพิ่มที่สําคัญใหแกอุตสาหกรรม
7. มหาวิทยาลัยเนนการพัฒนาเครือขาย/
พันธมิตรเพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ทั้งในและตางประเทศ
8. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมี กลุมวิจัย
ศูนยวิจัยและพัฒนา และศูนยวิจัยเฉพาะทาง เพื่อ
พัฒนางานวิจัยในแตละสาขา

ดานผลงานวิจยั และคุณภาพของงานวิจัย
1. ขาดงานวิจัยที่เนนการแกปญหาสังคม
ที่เชื่อมโยงองคความรูกับการพัฒนาประเทศ
2. ขาดการศึกษาวิจัยเชิงลึกหรืองานวิจัยพื้นฐาน
3. โครงการวิจัยความรวมมือวิจัยกับนักวิจัย
ตางประเทศยังมีนอย
4. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ที่มี Impact Factor สูงและผลงานที่ไดรับอางอิง
มีจํานวนนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ดานบุคลากรวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรวิจัยที่หลากหลาย
สาขาวิชา ครอบคลุมทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
2. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงทั้งดานการสอนและการวิจัย
3. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงในการทําวิจัยและการหาทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
4. นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยมีความใกลชิด
กับพื้นที่และชุมชน ทําใหการศึกษาวิจัยเขาถึงชุมชนได
เปนอยางดี เชน ศูนยวิจัยพหุลักษณลุมน้ําโขง เปนตน
ดานวัฒนธรรมวิจัยและทัศนคติ
นักวิจัยดานวิทยาศาสตร มีความกระตือรือรน
และรวมกลุมทําวิจัยไดอยางเขมแข็ง

5. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนอยางมีรูปธรรม
สามารถนําไปสรางนวัตกรรมใหมที่นําไปสู
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ
การผลิตสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชยยังมีนอย
ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
1. คณะ/หนวยงาน ใหความสําคัญกับการวิจัย
คอนขางนอย โดยเฉพาะดานสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
2. ขาดระบบการประเมินผลและติดตามผลงาน
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ
3. การนําผลการวิจัยไปตอยอดและเผยแพร
สูภายนอกยังมีนอย โดยเฉพาะบทความทางวิชาการ
4. ขาดความเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางเครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัยและภายในประเทศ
5. มหาวิทยาลัยยังขาดกลไกการศึกษาปญหา
และประเด็นการวิจัยที่เปนปญหาและความตองการ
ของชุมชน สงผลใหผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหา
ชุมชน สังคม และประเทศมีไมมากนัก สวนใหญ
เปนการวิจัยที่อยูบนความเชี่ยวชาญของอาจารย
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ตารางที่ 4 (ตอ) จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
จุดแข็ง
ดานผลงานวิจยั และคุณภาพของงานวิจัย
ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง และไดรับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตร
ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุน 40 ป
เพื่อการ พัฒนาบุคลากร และเผยแพรผลงานวิจัย
และกองทุนวิจัย 40 ป เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย วงเงิน 100 ลานบาท/กองทุน
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งเครือขายเจาหนาที่
สนับสนุนงานวิจัยในระดับคณะ เพื่อประสานงานดาน
วิจัยระหวางหนวยงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ
การทํางาน
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยชัดเจน
4. มหาวิทยาลัยเนนพัฒนาฐานขอมูลการวิจัย
และฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และที่เกี่ยวของกับภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ และมีระบบการสังเคราะหงานวิจัย
เพื่อสรางองคความรูใหม
5. มหาวิทยาลัยมีมีการสนับสนุนการใช
ประโยชนจากการวิจัย โดยจัดตั้ง สํานักบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา (IPMO) ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
(UBI) สํานักงานการอนุญาตใหใชสิทธิในเทคโนโลยี
(TLO) และศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. มหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยในระดับภูมิภาค
เนนกลไกของการมีสวนรวมของสถาบัน การศึกษา
หนวยงานในพื้นที่ ผูแทนชุมชน และตัวแทนปราชญ
ชาวบานที่ชัดเจน

จุดออน
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ตารางที่ 5 โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
โอกาส

อุปสรรค

ดานภูมิศาสตรและนโยบาย
1. สถาบันไดรับการจัดอันดับดานการวิจัยใน
กลุมดีเยี่ยม อาเซียน ทําใหมีชื่อเสียงและเปนการสราง
โอกาสในการพัฒนาความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ
ไดดียิ่งขึ้น
2. ภาครัฐมีโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาประเทศที่เนนงานวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตรหลายโครงการ เปดโอกาสให
มหาวิทยาลัย ขอนแกนมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคตะวันออกฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 เปดโอกาสใหกับการพัฒนางานวิจัย
ทางดานสังคมศาสตรอยางมากประเด็นปญหา
ความขัดแยงภายในประเทศที่มีมากขึ้นในสังคม
ทําใหรัฐบาลมองเห็นความสําคัญของงานวิจัยทาง
สังคมศาสตรมากยิ่งขึ้น

ดานนโยบาย
1. ขาดกลยุทธที่ชัดเจนจากหนวยงานสนับสนุน
และสงเสริมการวิจัยระดับประเทศ
2. ขาดนโยบายสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขาย
การวิจัยในระดับประเทศ
3. ขาดแผนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทาง
ดานสังคมศาสตรที่ชัดเจนจากภาครัฐ
4. แหลงทุนวิจัยสวนใหญ เนนการสนับสนุน
การวิจัยประยุกตมากกวางานวิจัยเชิงทฤษฎีที่เปน
องคความรูพื้นฐาน ทําใหขาดการสนับสนุนงานวิจัย
พื้นฐาน ซึ่งจําเปนตอการพัฒนางานวิจัยทางดาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดานการประเมินผลงานวิจัยอาจารย
เกณฑการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย
ไมสอดคลองกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
และไมจูงใจใหเกิดการทําความรวมมือวิจัย เนื่องจาก
พิจารณาตามจํานวนผลงานวิจัยมากกวาคุณภาพ
ของงาน เชน โครงการวิจัยรวมทําไดยากและ
ใชความพยายามมากกวางานวิจัยเดี่ยว แตการ
ประเมินสัดสวนของน้ําหนักการทํางานใชเกณฑ
เดียวกัน

4.3 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารฝายสนับสนุน/สงเสริมการวิจัยระดับสถาบัน/ คณะ/ หนวย
งานวิจัย และหัวหนาโครงการความรวมมือวิจัยดานสังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
จํานวน 9 คน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) ผลการสัมภาษณสรุปสภาพปญหา อุปสรรค จุดแข็ง และ
จุดออน ของการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรไดดังนี้

146

ตารางที่ 6 จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
จุดแข็ง

จุดออน

ดานภูมิศาสตร
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อสถาบันที่ดี ทําใหไดรับ
ความรวมมือที่ดีจากหนวยงานตางๆ ประกอบกับ
มีความพรอมดานอาคารสถานที่และงบประมาณ
ทําใหสามารถพัฒนาความรวมมือวิจัยไดดี
2. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งเปนศูนยกลางเครือขาย
และศูนยตางๆ ของภาคเหนือตอนบน เชน
เครือขายของหนวยความรวมมือทางวิชาการ
ฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ เครือขายภาคเหนือ
ตอนบน (อวน.คบ.) เปนตน ทําใหเกิดการพัฒนา
งานวิจัยในระดับภูมิภาคไดมาก
3. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในดานตางๆ ในการ
เปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศในกลุม
ภาคเหนือตอนบน เชน เครือขายการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน และเครือขายความรวมมือดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม (GMS/UniNet on NREM) เปนตน

ดานนโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัย
1. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนมหาวิทยาลัย
ใหม ความเขมแข็งดานนโยบายและศักยภาพการวิจัย
มีนอย เพราะอยูในชวงการเริ่มตนพัฒนางานวิจัยของ
สถาบัน สวนใหญผลงานวิจัยที่กําลังดําเนินการยังไม
แลวเสร็จ โดยในอีก 5 ป ขางหนา จึงจะเห็นศักยภาพ
ดานการวิจัยที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยใหม ยังขาด
นโยบายในการสนับสนุนใหเกิดเครือขายการวิจัย
อยางจริงจัง
3. มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการสงเสริม
ความรวมมือวิจัยที่ชัดเจน

ดานนโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัย
1. มหาวิทยาลัยเนนการวิจัยในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญและเฉพาะทาง เชน งานวิจัย
ดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางค แพทยแผนไทย
ประยุกต แพทยทางเลือก และโลจิสติกส
เปนตน
2. มหาวิทยาลัยเนนการเปนองคกรหลักดานการ
วิจัย เปนตัวแทนของชุมชนในพื้นที่ภาค เหนือเปน
หลัก โดยเนนความเปนเลิศ 3 ดาน ไดแก ชาและ
ผลิตภัณฑชา การทองเที่ยว และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ดานบุคลากรวิจัย
1. บุคลากรดานการวิจัยมีไมเพียงพอ ทั้งนักวิจัย
และผูชวยวิจัย
2. บุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีจํานวนนอย
3. ขาดบุคลากรสนับสนุนงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพในการชวยประสานงาน โดยเฉพาะ
โครงการความรวมมือวิจัยกับตางประเทศ
4. นักวิจัยสวนใหญเปนอาจารยใหม
ประสบการณวิจัยมีนอย ขาดทักษะในการบริหาร
เวลาและการทําวิจัย รวมทั้งการเขาถึงแหลงทุนวิจัย
5. อาจารยมีภาระงานสอนมาก ทําใหมีเวลา
ในการทําวิจัยนอย
6. อาจารยบางสวนไปศึกษาตอตางประเทศ
มีผลกระทบตอโครงการวิจัย ทําใหไมแลวเสร็จตาม
กําหนด
7. บุคลากรมีอัตราการเขาออกงานสูง (Turnover)
เพราะมหาวิทยาลัยอยูในภูมิภาคที่มีความหางไกล
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ตารางที่ 6 (ตอ) จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
จุดแข็ง
3. มหาวิทยาลัยมีเปาหมายใหเปนองคกรหลัก
ในการวิจัยของจังหวัดกลุมภาคเหนือ ในระดับ
ประเทศ และในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงภายใน
ที่ชัดเจน
4. มหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณในการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ
การทําวิจัยอยางเต็มที่
ดานบุคลากรวิจัย
1. สถาบันมีบุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพสูง
ที่เกษียณแลว มาเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยใน
หลากหลายสาขาวิชา
2. สถาบันมีบุคลากรวิจัยที่มีศกั ยภาพสูง
มาเปนผูบริหารหนวยงานวิจัย สรางโครงการวิจัยที่
เปนความรวมมือระดับชาติ และนานาชาติ
3. สถาบันมีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ
ดานวิชาการและวิจัยมาใหการอบรมอยางตอเนื่อง
4. สถาบันมีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เชน การจัดการพิพิธภัณฑ การอนุรักษ การจัดการ
และจัดโปรแกรมในพิพิธภัณฑ และพิพิธภัณฑศึกษา
(Museum Study) เปนตน
5. อาจารยสวนใหญที่มีความกระตือรือรน
ในการทํางาน และอยากทํางานวิจัย
ดานวัฒนธรรมวิจัยและทัศนคติ
สถาบันเปนมหาวิทยาลัยใหม สามารถสราง
พื้นฐานวัฒนธรรมวิจัยที่ดีใหกับนักวิจัยได

จุดออน
ดานวัฒนธรรมวิจัยและทัศนคติ
อาจารยบางสวน ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
และขาดความมุงมั่นในการทําวิจัย ขาดวัฒนธรรม
วิจัยในองคกร
ดานผลงานวิจยั และคุณภาพของงานวิจัย
1. จํานวนผลงานวิจัยยังนอย เนื่องจากเปน
มหาวิทยาลัยใหม และเพิ่งเริ่มพัฒนางานวิจัย
2. ผลงานวิจัยบางสวนเปนงานวิจัยที่ใหประโยชน
ตอสังคมนอย เพราะอาจารยยังขาดความเขาใจ และ
มีทักษะการวิจัยนอย
3. โครงการความรวมมือวิจัยยังมีนอยมาก
สวนใหญเนนการพัฒนาโครงการวิจัยเดี่ยว
ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
1. กฎระเบียบการเบิกจายเงินทุนวิจัยของแหลง
ทุนภายนอกผานมหาวิทยาลัยไมคลองตัว เพราะการ
เบิกจายลาชา และมีกฎระเบียบขั้นตอนมาก นักวิจัย
ตองสํารองจายกอนลวงหนา ไมสะดวกตอการทํางาน
วิจัย ทําใหอาจารยสวนใหญไมคอยอยากทําวิจัย
2. สถาบันเปนมหาวิทยาลัยใหม การเผยแพร
ผลงานวิจัยของสถาบันมีคอนขางนอย
3. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยสวนใหญเปน
ผูมีศักยภาพทางการวิจัยสูง แตไมสามารถเปน
หัวหนาโครงการวิจัย ทําใหการพัฒนางานวิจัยลาชา
4. ระบบการบริหารจัดการดานธุรการไมคลองตัว
เจาหนาที่ธุรการมีนอย อาจารยตองทํางานบริหาร
และงานเอกสารเอง ทําใหอาจารยมีเวลาในการทํา
วิจัยนอยลง
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ตารางที่ 6 (ตอ) จุดแข็ง และจุดออน ของการพัฒนาความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
จุดแข็ง
ดานผลงานวิจยั และคุณภาพของงานวิจัย
ผลงานวิจัยจํานวนหนึ่งมีคุณภาพสูง ไดรับความ
รวมมือและการสนับสนุนเงินทุนจากหนวยงาน
ตางประเทศ
ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันในกํากับของรัฐบาล
มีการบริหารจัดการวิจัยแบบรวมศูนย ทําใหเกิด
ความคลองตัวในการดําเนินโครงการตางๆ
2. มหาวิทยาลัยการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรวิจัย
3. มหาวิทยาลัยมีการระบบการควบคุมคุณภาพ
ของงานวิจัย คือ ระบบการสนับสนุนงานวิจัย
(Pre-Audit Research) ระบบการติดตาม
ความกาวหนางานวิจัย (Ongoing – Audit
Research) และระบบการประเมินผลงานวิจัย
(Post –Audit Research)
4. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนในการสราง
บรรยากาศและกําหนดทิศทางงานวิจัย โดยมีการ
จัดกิจกรรมตางๆ ที่ชัดเจน
5. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนจัดตั้งกลุมวิจัย
เพื่อการพัฒนางานวิจัยเฉพาะสาขาวิชา โดยเนน
ตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย

จุดออน
5. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยทาง
สังคมศาสตรไมไดมาจากสายสังคมศาสตร
ทําใหเกิดชองวางในการทําความเขาใจ
6. การเชิญวิทยากรมีคาใชจายสูง เพราะ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงอยูในภูมิภาค
เดินทางลําบาก
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ตารางที่ 7

โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
โอกาส

อุปสรรค

ดานภูมิศาสตรและนโยบาย
1. พื้นที่ในเขตชายแดนภาคเหนือเปนแหลง
วัฒนธรรม และความขัดแยงที่หลากหลายมีประเด็น
ในการศึกษาวิจัยไดมากสามารถรวมมือกับกลุม
ประเทศ GMS เชน การทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม การคาชายแดน การขนสง โลจิสติกส
2. ภาครัฐมีโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาประเทศที่เนนงานวิจัยทั้งดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรหลายโครงการ
เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีบทบาทใน
การพัฒนาภาคเหนือมากยิ่งขึ้น
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 เปดโอกาสใหกับการพัฒนางานวิจัยทางดาน
สังคมศาสตรอยางมาก
4. ประเด็นปญหาความขัดแยงภายในประเทศที่
มีมากขึ้นในสังคม ทําใหรัฐบาลมองเห็นความสําคัญ
ของงานวิจยั ทางสังคมศาสตรมากยิ่งขึ้น

ดานนโยบาย
1. ขาดกลยุทธที่ชัดเจนจากหนวยงานสนับสนุน
และสงเสริมการวิจัยระดับประเทศ
2. ขาดนโยบายสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขาย
การวิจัยในระดับประเทศ
3. ขาดแผนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ทางดานสังคมศาสตรที่ชัดเจนจากภาครัฐ
4. แหลงทุนวิจัยสวนใหญ เนนการสนับสนุนการ
วิจัยประยุกตมากกวางานวิจัยเชิงทฤษฎีที่เปนองค
ความรพื้นฐาน ทําใหขาดการสนับสนุนงานวิจัย
พื้นฐาน ซึ่งจําเปนตอการพัฒนางานวิจัยทางดาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดานการประเมินผลงานวิจัยอาจารย
เกณฑการประเมินผลงานวิจัยทางดาน
สังคมศาสตรที่เนนจํานวนบทความตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติ ไมสอดคลองตอ
ลักษณะเฉพาะของศาสตร ที่เนนการวิจัยเพื่อ
แกปญหาระดับชุมชน และประเทศ

5. ขอเสนอแนะการพัฒนาความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
จากการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารฝ า ยสนั บ สนุ น /ส ง เสริ ม การวิ จั ย ระดั บ สถาบั น /คณะ และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาความรวมมือดานการ
วิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปสาระสําคัญในดานตางๆ ไดดังนี้
5.1 ดานนโยบายและการสงเสริมความรวมมือวิจยั จากภาครัฐ
ดานนโยบายและการสงเสริมความรวมมือวิจัยจากภาครัฐพบวา ผูใหสัมภาษณจาํ นวน
42 ใน 53 คน คิดเปนรอยละ 79.24 ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
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ขอเสนอแนะ
1. ภาครัฐควรมีเครือขายการวิจัยทางสังคมศาสตรในระดับภูมิภาค เชน สกอ.
อาจรวมมือกับ วช. จัดตั้งเครือขายที่เชื่อมโยงกับหนวยงานกลางที่ดูแลงานวิจัยทาง
สังคมศาสตรโดยเฉพาะ
2. ภาครัฐควรจะมีการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และจัดทําแผนผัง
(Road map) การวิจัยทางดานสังคมศาสตรใหมีความชัดเจน ทั้งเรื่องของประเด็น
การวิจัย และงบประมาณสนับสนุนใหมากขึ้น
3. ภาครัฐควรเพิ่มจํานวนนักวิจัยทางสังคมศาสตร โดยเนนการสรางนักวิจัย
หนาใหมใหมากขึ้น
4. ภาครัฐควรมีหนวยงานกลางที่ดูแลงานวิจัยสังคมศาสตรโดยเฉพาะ
เชนเดียวกับทางวิทยาศาสตร
5. ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยของประเทศใหมากขึ้น
ไมควรต่ํากวารอยละ 1 ของ GDP และควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัย
ทางสังคมศาสตรใหมากขึ้น
6. ภาครัฐควรมีนโยบายสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันของภาคอุดมศึกษา ภาคการผลิต
และภาคอุตสาหกรรม
7. ภาครัฐควรมีการสนับสนุนการทํางานวิจัยแบบกําหนดประเด็นการวิจัย
มาให และโครงการวิจัยที่นักวิจัยสามารถกําหนดเองได เพื่อสรางโอกาสใหกับ
นักวิจัยไดทํางานวิจัยไดกวาง และเพิ่มมากขึ้น
8. หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัยของภาครัฐ ควรมีเกณฑการใหทุนสนับสนุน
งานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่แยกออกมาตางหาก โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะดาน และแยกรายละเอียดและลักษณะของการวิจัยออกมา
เชน รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ปรัชญา วรรณกรรม สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ศิลปศาสตร ฯลฯ
9. ภาครัฐควรเนนการใหความสําคัญและการสงเสริมงานวิจัยพื้นฐานใหมากขึ้น
อยาเนนงานวิจัยทางดานการพัฒนาและกลยุทธที่แกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น
10. ภาครัฐควรมีการจัดลําดับทางการศึกษา (Rating) ที่มีความเปนสากลมากขึ้น
มีความรวมมือกับหนวยจัดลําดับทางการศึกษาอื่นๆ ดวย เพื่อจะไดรูวาแตละสาขา
แตละสถาบันกําลังขาดความเชี่ยวชาญในดานใดและตองเพิ่มเติมดานใดบาง
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5.2 ดานนโยบายและการสงเสริมความรวมมือวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ดานนโยบายและการสงเสริมความรวมมือวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา ผูให
สัมภาษณจํานวน 34 ใน 53 คน คิดเปนรอยละ 64.15 ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้

151
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายที่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่เนนการเรียนการสอน และกําหนดภาระงานของ
อาจารยใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน
2. มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณสนับสนุนในการสรางความรวมมือพื้นฐาน
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ หนวยงานและองคกรภายนอกทั้งในและตางประเทศ เพื่อให
หนวยงานสามารถตอยอดความรวมมือ และพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
การจางผูชวยวิจัย และการทําวิจัยรวมกันในอนาคต
3. มหาวิทยาลัยควรมีการสรางเครือขายทางดานวิชาการ และการวิจัยให
เขมแข็งในแตละสาขาวิชา กาวไปสูการเปนเลิศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนระหวางสถาบัน การพัฒนากลุมวิจัย
4. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่การสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหแกอาจารย
และนักวิจัยทําโครงการวิจัยรวม ทั้งในดานกิจกรรมโครงการตางๆ การประเมินผลงาน
และการใหผลตอบแทน เพราะการทําวิจัยรวมตองใชเวลาและความมุงมั่นในการทํา
วิจัยที่มากกวาโครงการวิจัยเดี่ยว และยังเปนการสรางชื่อเสียงใหกับนักวิจัยและ
สถาบันไปพรอมกัน
5. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการงานวิจัย ที่มีความ
คลองตัว สะดวกตอการดําเนินการวิจัย ทั้งในเรื่องของคุรภัณฑ สถานที่ การเบิกเงิน
งบประมาณการวิจัย และระบบการติดตามประเมินผล
6. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายที่เนนใหนักวิจัยดานสังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตรมีการทํางานรวมกันมากขึ้น เนนการศึกษาผลกระทบตอสังคมเพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน โดยใชหัวขอการวิจัย (Theme) เปนตัวตั้ง อยาเอาสาขา
วิชา (Discipline) เปนตัวตั้ง
7. มหาวิทยาลัยควรมีการรวมกลุมนักวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อรวม
กําหนดแผนผัง (Roadmap) การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางจริงจัง
และเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
8. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการใหรางวัล สําหรับคณะ/หนวยงานที่มีผลงาน
การดําเนินกิจกรรมความรวมมือกับองคกระดับนานาชาติ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
และสงเสริมหนวยงานที่มีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย ใหสามารถทํางานใหเกิด
ประโยชนยิ่งขึ้นไปอีก
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ขอเสนอแนะ
9. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนา และ
สงเสริมการพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
การสรางความรวมมือวิจัย เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ
10. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนใหเกิดความรวมมือวิจัยระหวาง
หนวยงานภายในสถาบันหรือระหวางสถาบันที่ชัดเจน สนับสนุนใหเกิดกลุม (Cluster)
หรือสมัชชาที่มีความเชี่ยวชาญในแตละศาสตรสาขา สรางความรวมมือวิจัยในระดับ
สถาบันและพัฒนาสูการสรางเครือขายการวิจัยที่เขมแข็งในอนาคต
11. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายของการวิจัยใหชัดเจน ในการพัฒนา
งานวิจยั ที่เชื่อมโยงกับการแกปญหาสังคมและการพัฒนาประเทศ ที่เนนการนํา
ผลงานวิจัยไปสูผูใชประโยชนในชุมชนและสังคมของประเทศ
12. มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจตนเองวามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน
ใดบาง และควรพัฒนางานวิจัยในดานนั้นใหมีความเปนเลิศ โดยเนนการวิจัยเพื่อ
ประโยชนของสังคมและประเทศเปนหลัก
13. มหาวิทยาลัยควรปรับนโยบายการประเมินผลงานของอาจารย
ใหสอดคลองกับการพัฒนางานวิจัยใหมากขึ้น เชน ใชผลงานวิจัยมาทดแทนงานสอน
ได เพราะงานวิจัยมีคุณคาที่สามารถนํามาใชในการสอนได
14. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการประเมินผลงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรที่แตกตางจากงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เพราะลักษณะเฉพาะ
ในการดําเนินการวิจัยของศาสตร และลักษณะการเผยแพรผลงานวิจัยมีความ
แตกตางกัน
15. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทํางาน
เปนผูชวยวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย เพื่อสนับสนุนใหเกิดชุมชนวิจัยระหวาง
อาจารยและนักศึกษา สรางแรงจูงใจและเปดโอกาสในการพัฒนานักศึกษากาวสูการ
เปนนักวิจัยอาชีพในอนาคต
16. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนในการทําวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และมี
การไปนําเสนอผลงานในตางประเทศที่มากพอ เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนางานวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา
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5.3 ดานการพัฒนาบุคลากรวิจัย
ดานการพัฒนาบุคลากรวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา ผูใหสัมภาษณจํานวน
31 ใน 53 คน คิดเปนรอยละ 58.49 ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้

153
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีแนวทางการพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยในสถาบัน ใหมีความกาวหนาใน
หนาที่การงาน มีความมั่นคง และผลตอบแทนที่คุมคา เพื่อรักษาคนเกงไวในระบบ
อุดมศึกษา
2. ควรมีแนวทางการสงเสริมนักวิจัยใหมใหมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
ทั้งดานกระบวนการวิจัย การบริหารจัดการโครงการงานวิจัย การเขาถึงแหลงทุนวิจัย
และการสรางความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานอื่นๆ รวมถึงการสรางเครือขาย
นักวิจัยในแตละสาขาวิชา
3. ควรมีการแบงสัดสวนภาระงานใหเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือใหอาจารย
สามารถเลือกสายงานสอน/งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการที่ชัดเจนได เพื่อที่จะ
สามารถพัฒนางานในสวนตางๆ ไดเต็มที่ เชน อาจารยที่อยูสายงานวิจัย อาจมีภาระ
งานดานวิจัย : การสอน เทากับ 70 : 30 หรืออาจารยที่เนนการสอนก็จะมีภาระงาน
ดานการสอนมากกวางานวิจัย เปนตน
4. ควรมีการสรางแรงจูงใจใหอาจารยและนักวิจัยในการทําวิจัย เพื่อกระตุน
ใหเกิดความสนใจในการทําวิจัยมากขึ้น เชน การใหรางวัล/ผลตอบแทน หรือทุน
สนับสนุนในการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ การขอตําแหนงทางวิชาการ
สนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัย ไปทํางานวิจัยในตางประเทศอยางเปนรูปธรรม
เพื่อพัฒนางานวิจัยและศักยภาพของนักวิจัย ตลอดจนอาจารยจะไดนําประสบการณ
วิจัยมาใชในการเรียนการสอน เปนตน
5. ควรมีแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยที่ดีใหกับอาจารยและนักวิจัย เพื่อให
มีทัศนคติที่ดีและถูกตองในการทําวิจัย เนนการทํางานเปนทีม และเปดกวางในการ
ทํางานรวมกับนักวิจัยในสาขาอื่นๆ เพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงสหสาขา
6. ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน โดยใหอาจารยนํา
งานวิจัยและงานสอนมาผนวกเขาดวยกัน และสนับสนุนใหนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจัย เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทําวิจัยจากประสบการณ
จริง
7. ควรมีการจัดสรรตําแหนงผูชวยอาจารย (TA) และผูชวยวิจัย (RA) ที่จัดสรร
จากสวนกลางใหมากขึ้น โดยใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเขามาชวยใน
โครงการวิจัยของอาจารย ซึ่งเปนการลดภาระงานของอาจารยและเปนการพัฒนา
บัณฑิต ศึกษาไปพรอมกัน
8. ควรมีการปรับระเบียบการจางเจาหนาที่สายสนับสนุนดานการวิจัยระดับ
คณะ ใหสามารถมีเงินเดือนสูงขึ้นกวาปจจุบันได เพราะคณะฯ มีงบประมาณแต
ไมสามารถจางได เพราะติดขัดเรื่องกฎระเบียบ และควรเปดโอกาสดานความกาวหนา
ทางอาชีพใหกับเจาหนาที่สายสนับสนุน
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5.4 ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
ดานการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา
ผูใหสัมภาษณ
จํานวน 33 ใน 53 คน คิดเปนรอยละ 62.26 ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดระบบการบริหารงบประมาณโครงการวิจัยใหม เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการทําวิจัย เชน การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจาย ลดขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัย
2. ควรมีกลไกในการสรางโครงการความรวมมือวิจัยที่เปนรูปธรรม เชน จัดตั้ง
หนวยงานกลางเพื่อเปนศูนยขอมูลดานการวิจัย และชวยประสานงานในโครงการ
ความรวมมือวิจัยในดานตางๆ เชน ธุรการ การจัดสัมมนา การติดตอประสานงาน
การเบิกจายงบประมาณ การติดตามงาน เพื่ออํานวยใหนักวิจัยสามารถทํางานวิจัยได
อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงโครงการวิจัยเดี่ยวที่ใกลเคียงกันเปน
โครงการรวม เพื่อพัฒนางานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาในขณะเดียวกัน
3. ควรมีการกําหนดเงื่อนไขเชิงบังคับ เพื่อใหสามารถผลักดันใหเกิดความ
รวมมือในการวิจัยมากขึ้น เชน การมีทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งใหเฉพาะกับ
โครงการวิจัยที่มีความรวมมือระหวางหนวยงาน/ องคกรตั้งแต 2 แหงขึ้นไป เปนตน
4. ควรมีการกําหนดภาระงานใหอาจารยมีโครงการวิจัยที่เปนความรวมมือวิจัย
เพื่อสามารถผลักดันผลงานความรวมมือวิจัยไดมากขึ้น
5. ควรมีกลไกสนับสนุนการสรางเครือขายการวิจัยสําหรับนักวิจัย
ในแตละสาขาวิชา แลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย จัดสัมมนาและอบรมให
ความรูดานการวิจัย และสรางโอกาสการทําวิจัยรวมกันในอนาคต
6. ควรมีการสรางภาคีวิจยั หรือชุมชนวิจัยในแตละสาขาวิชา โดยมีองคกรมา
รองรับท ซึ่งจะตองอิงองคกรหลัก เชน สกว. วช. สสส. มหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือองคกร
อิสระตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการดําเนินงาน และสามารถพัฒนา
องคกรเปนสมาคมวิชาชีพที่เขมแข็งไดตอไป และควรมีความเชื่อมโยงกับผูสนับสนุน
ทุนวิจัย นักวิจัย หนวยงานภายนอก และผูใชผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาเครือขายวิจยั ที่
เขมแข็งในอนาคต
7. ควรมีการสรางระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentoring) ที่เปนรูปธรรม
และเนนใหเกิดการสรางผลงานวิจัยและมีการติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
8. ควรมีงบประมาณจางนักวิจัยในระดับคณะ/ศูนยวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อจะไดมี
บุคลากรที่ทํางานวิจัยโดยตรง และสามารถพัฒนางานวิจัยไดเต็มที่
9. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย และฐานขอมูลนักวิจัยที่
ครบถวนทั้งระบบ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับชุมชน เพื่อใหเกิดการนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนไดจริง และควรจัดตั้งหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการติดตาม
ประเมินผลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

ความถี่
24

23

20

19
18

17

16
15
15
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ขอเสนอแนะ
10. ควรมีการสนับสนุนใหไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือจัดกลุมวิชาการ
(Forum) ในระดับชาติ และนานาชาติ นําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหเกิดกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ (Peer Group) และความคิดใหเพิ่มมากขึ้น
11. ควรมีการสรางบรรยากาศในการทําวิจัย เพื่อการแลกเปลี่ยนนําเสนอ
ผลงานวิจัย โดยการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย หรือการมีเวทีกลางในการ
นําความคิดเห็นดานการวิจัยของคณะ/หนวยงานตางๆ เพื่อวิเคราะหศักยภาพดาน
การวิจัย และการทํางานของแตละหนวยงานในการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
12. ควรมีการเชื่อมโยงการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาเขากับศูนยวิจัยตางๆ และมี
แนวทาง การปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อพัฒนางานวิจัยและพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยตรง
13. ควรมีการสนับสนุนเรื่องของการแปลบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษ เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพราะการแปลตองใชเวลาและ
คาใชจายมาก หากนักวิจัยตองแปลเองทําใหเสียเวลาในการทําโครงการวิจัยอื่นๆ มาก
14. ควรมีการพัฒนาวารสารวิชาการของคณะ/สถาบันใหเปนวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติในทุกสาขาวิชา และมีการสงเสริมคณาจารยและนักวิจัยของหนวยงาน
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอยางเปนรูปธรรม
15. ควรสนับสนุนใหมีการติดตอสื่อสารระหวางวารสารวิชาการตางๆ และนักวิจัย
ใหมากขึ้น ไมใชเปนการสงเอกสารเทานั้น และควรใหเปนการสื่อสารแบบสองทาง
หรือ Two-way feedback เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางวารสารและนักวิจัย ซึ่ง
ทําใหเกิดความเขาใจ และความรูสึกที่ดี

ความถี่
13

12

11

9

8

7

5.5 ดานการประเมินผลและพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัย
ดานประเมินผลและพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา
ผูใหสัมภาษณจํานวน 28 ใน 53 คน คิดเปนรอยละ 52.83 ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ
ดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. การประเมินผลงานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ควรใชการเขียน
ตํารา รายงานวิจัย/การสรางสรรคงานทางศิลปะ และการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน มาเปนเกณฑในการประเมินมากกวาการวัดจากจํานวนบทความที่เผยแพร
ในวารสารที่มี Impact Factor ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการกําหนดแนวทาง
การประเมินผลที่เหมาะสม เพราะงานวิจัยทางสังคมศาสตรสวนใหญ เปนการวิจัยเพื่อ
แกปญหาชุมชน ทองถิ่น และเฉพาะกลุม ยากที่จะนําไปปรับใชในระดับนานาชาติได

ความถี่
24

156
ขอเสนอแนะ
2. ควรมีระบบการประเมินผลงานของอาจารยตามคุณภาพของผลงาน เชน
การจัดลําดับคะแนนผลงาน หรือ RANKING ตามคุณภาพของงาน เพราะบทความ
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ มีกระบวนการ
คัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพสูงเทานั้น ดังนั้นงานวิจัยดังกลาวควรไดรับการ
ประเมินคาผลงานที่มีคะแนนที่สูงกวางานวิจัยที่เผยแพรในวารสารนานาชาติทั่วไป
เปนตน
3. ควรจัดใหมีระบบการประเมินศักยภาพการทํางานวิจัย และระบบการ
ประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาคุณภาพและสรางมาตรฐานของ
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
4. ควรมีแนวทางหรือคูมือการเขียนผลงานวิจัย การนําเสนอผลงาน เกณฑการ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ชัดเจน เพื่อใหนักวิจัยไดศึกษาและนําเสนอโครงการวิจัยที่มี
คุณภาพ
5. ควรมีระบบการจัดกลุมวารสาร โดยมีการจัดประชุมและเชิญผูดูแลวารสาร
ทางวิชาการทั้งหมด มาเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาคา Impact Factor ในแต
ละกลุมประเภทวารสารใหมีความใกลเคียงกัน ที่เหมาะสมกับศาสตรและสังคมไทย
โดยไมยึดความเปนนานชาติมากเกินไป

ความถี่
21

17

11

8

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ
จากการสํ ารวจผูวิจั ยได เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนดานการวิจัยของ คณะ/หนว ย
งานวิจัยทางสังคมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง รวมจํานวน 23 แหง
ประกอบด ว ย บุ ค ลากรด า นการวิ จั ย จํ า แนกตามระดั บ การศึ ก ษาและตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
บทความวิ จั ย ที่ พิ ม พ เ ผยแพร แ ละงานสร า งสรรค ร ะดั บ ชาติ / นานาชาติ งบประมาณอุ ด หนุ น
โครงการวิ จั ย ด า นสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา และโครงการวิ จัย จํ า แนกตามแหลง ทุ น ของ
ปงบประมาณ 2544-2548 และหนวยงานที่มีความรวมมือดานการวิจัยจําแนกตามประเภทองคกร
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ขอมูลเบื้องตนดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง
ผลการสํารวจขอมูลเบื้องตนดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุม
ตัวอยางจําแนกตามสถาบัน มีขอจํากัดในการเก็บขอมูลคือ บางหนวยงานไมอนุญาตใหเผยแพร
ขอมูลงานวิจัย และบางหนวยงานขาดฐานขอมูลดานการวิจัยที่สามารถอางอิงได ดังนี้
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1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เก็บขอมูลจากฝายวิจยั ของคณะ/หนวยงานที่มงี านวิจยั
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารวม จํานวน 16 หนวยงาน แตเก็บขอมูลจริงไดเพียง 11
หนวยงาน เนื่องจากบางหนวยงานไมอนุญาตใหเผยแพรขอมูลงานวิจัย ไดแก สถาบันภาษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร และศูนยบริการวิชาการ (Unisearch) และบางหนวยงานขาด
ฐานขอมูลดานการวิจัยที่สามารถอางอิงได ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร
2) มหาวิทยาลัยขอนแกน เก็บขอมูลจากฝายวิจยั ของคณะ/หนวยงานที่มงี านวิจัยทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมจํานวน 9 หนวยงาน ไมนับรวมคณะนิติศาสตร เนื่องจากเพิง่
กอตั้งคณะเมือ่ ป พ.ศ. 2549
3) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เก็บขอมูลจากฝายวิจยั ของคณะ/หนวยงานที่มงี านวิจยั
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมจํานวน 3 หนวยงาน เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยใหม เพิง่
เริ่มพัฒนางานวิจยั ของสถาบันอยางจริงจังเมื่อป พ.ศ.2548 ทําใหผลงานโครงการความรวมมือ
วิจัยที่ผานมามีจํานวนคอนขางนอย และมีโครงการความรวมมือวิจัยที่ยงั ไมแลวเสร็จ ซึ่งอยูใ น
ระหวางดําเนินการอีกหลายโครงการ แตในงานวิจัยนี้เก็บเฉพาะขอมูลที่แลวเสร็จเทานั้น
4) ขอมูลดานงบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัยและบทความวิจัย ที่
ตีพิมพเผยแพรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง เนือ่ งจากหลายหนวยงานมีฐาน
ขอมูลที่ไมเปนระบบ ผูวิจยั จึงไดนาํ ขอมูลมาจากรายงานประจําปของแตละหนวยงานและตรวจ
สอบขอมูลเปรียบเทียบกับขอมูลกลางที่จาํ แนกรายคณะ/หนวยงาน จากฝายวิจัยของสถาบันอีก
ครั้งหนึง่ เพื่อความถูกตองและความทันสมัยของขอมูล
ดังนั้น ผลการสํารวจขอมูลเบื้องตนดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
กลุมตัวอยาง มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขอมูลเบือ้ งตนดานการวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังนี้
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ตารางที่ 8 บุคลากรดานการวิจัย จําแนกตามระดับการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
จํานวน
รอยละ

ระดับการศึกษา
คณะ/หนวยงาน
1. คณะครุศาสตร
2. คณะนิติศาสตร
3. คณะนิเทศศาสตร
4. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
5. คณะรัฐศาสตร
6. คณะเศรษฐศาสตร
7. คณะอักษรศาสตร
8. สถาบันวิจัยสังคม
9. สถาบันเอเชียศึกษา
10. สถาบันไทยศึกษา
11. วิทยาลัยประชากรศาสตร
รวม

ปริญญาโท
จํานวน

รอยละ

ปริญญาเอก
จํานวน
รอยละ

57

16.47

206

59.54

83

23.99

-

-

19

67.86

9

32.14

3

5.56

32

59.26

19

35.19

2

1.59

73

57.94

51

40.48

1

2.04

15

30.61

33

67.35

-

-

22

33.85

43

66.15

10

5.62

103

57.87

65

36.52

4

22.22

11

61.11

3

16.67

-

-

6

66.67

3

33.33

-

-

4

100.00

-

-

2

9.52

12

57.14

7

33.33

79

8.80

503

56.01

316

35.19

หมายเหตุ: ขอมูลป พ.ศ. 2549

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรดานการวิจัยของคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมศาสตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทัง้ อาจารยและนักวิจัย กึ่งหนึง่ มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริญญาโท
(รอยละ 56.01) และมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 35.19 มีเพียงรอยละ 8.80 เทานั้น
ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยคณะ/หนวยงานที่มีจํานวนบุคลากรดานการวิจยั วุฒิ
ปริญญาเอกมากที่สุด ไดแก คณะครุศาสตร (83 คน) คณะอักษรศาสตร (65 คน) และคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี (51 คน) ตามลําดับ
ตารางที่ 9 บุคลากรดานการวิจัยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงวิชาการ
คณะ/หนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณะครุศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะอักษรศาสตร
สถาบันวิจัยสังคม
สถาบันเอเชียศึกษา
สถาบันไทยศึกษา
วิทยาลัยประชากรศาสตร
รวม

หมายเหตุ: ขอมูลป พ.ศ. 2549

นักวิจยั

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

ศาสตราจารย

จํานวน
-

รอยละ
-

จํานวน
179

รอยละ
51.88

จํานวน
99

รอยละ
28.70

จํานวน
63

รอยละ
18.26

จํานวน
4

รอยละ
1.16

-

-

2

6.90

8

27.59

16

55.17

3

10.34

-

-

21

36.21

12

20.69

24

41.38

1

1.72

-

-

47

37.01

42

33.07

34

26.77

4

3.15

-

-

19

28.79

23

34.85

19

28.79

5

7.58

-

-

13

20.31

16

25.00

34

53.13

1

1.56

-

-

127

44.10

94

32.64

63

21.88

4

18

85.71

-

-

2

9.52

1

4.76

-

1.39
-

5

55.56

1

11.11

-

-

3

33.33

-

-

2

40.00

-

-

2

40.00

1

20.00

-

-

6

35.29

2

11.76

2

11.76

5

29.41

2

11.76

31

3.01

411

39.94

300

29.15

263

25.56

24

2.33

159

จากตารางพบวา บุคลากรดานการวิจัยของคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมศาสตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนใหญดํารงตําแหนงวิชาการเปนอาจารยมากที่สุด (รอยละ 39.94)
รองลงมาคือ ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยในจํานวนใกลเคียงกัน คือ (รอยละ 29.15
และรอยละ 25.56) มีเพียงรอยละ 2.33 เทานั้นที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยคณะ/หนวยงาน
ที่มีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารยมากที่สุด ไดแก คณะรัฐศาสตร
(5 คน) และ คณะครุศาสตร (4 คน) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (4 คน) และคณะอักษร
ศาสตร (4 คน) ตามลําดับ สวนคณะ/หนวยงานที่ไมมีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยเลย ไดแก สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันไทยศึกษา
ตารางที่ 10 บทความวิจยั ที่พิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2544-2548 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะ/ หนวยงาน

ปงบประมาณ

2544
ชาติ

2545

นานา
ชาติ
-

ชาติ

2546

นานา
ชาติ
-

ชาติ

2547

นานา
ชาติ
-

ชาติ

2548

นานา
ชาติ
-

ชาติ

140

นานา
ชาติ
-

27

-

14

2

108

-

-

24

1

-

-

3

7

-

46

-

140

-

7

-

6

-

33

3

1
-

5
9
2

3
-

5
6
11

-

15
17
26

5
7

2

130

3

165

1

547

25

1.
2.
3.
4.

คณะครุศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1

1

-

-

1

-

2

-

10

13

-

25

-

22

-

24

-

24

5.

คณะรัฐศาสตร

5

-

4

1

9

-

5

-

1

6.
7.

คณะเศรษฐศาสตร
คณะอักษรศาสตร

2

5

1

2

-

-

-

-

-

-

23

-

38

-

33

8.
9.
10.
11.

สถาบันวิจัยสังคม
สถาบันเอเชียศึกษา
สถาบันไทยศึกษา
วิทยาลัยประชากรศาสตร
รวม

7

2

9

-

4

1

2

4

1
1
5

1
3

4
1
6

31

12

98

7

123

1

23
6

38

รวม

-

33
10

46

นานา
ชาติ
-

10
1
-

ชาติ

แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

จากตารางพบวา จํานวนบทความวิจยั ที่พิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ ในป
งบประมาณ 2544-2548 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิจยั ทางดานสังคมศาสตรที่เปน
บทความวิจยั ที่พิมพเผยแพรในระดับชาติมากกวาระดับนานาชาติ (ระดับชาติ 547 เรื่อง และระดับ
นานาชาติ 25 เรื่อง) โดยคณะ/หนวยงานที่มบี ทความวิจัยที่พิมพเผยแพรระดับชาติมากที่สุด ไดแก
คณะครุศาสตรและคณะอักษรศาสตร (140 เรื่อง) รองลงมาคือคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
(108 เรื่อง) และเปนทีน่ า สังเกตไดวาคณะ/หนวยงานทางดานสังคมศาสตรมีจํานวนบทความวิจยั
ที่พิมพเผยแพรระดับนานาชาติทนี่ อยมาก เพียง 25 เรื่อง เทานัน้ ในรอบ 5 ป โดยคณะ/หนวยงานที่
มีบทความวิจยั ทีพ่ ิมพเผยแพรระดับนานาชาติมากที่สดุ ไดแก คณะเศรษฐศาสตร และวิทยาลัย
ประชากรศาสตร (7 เรื่อง) สวนคณะ/หนวยงานที่จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรระดับชาติ
และนานาชาตินอยที่สุด ไดแก คณะเศรษฐศาสตร (รวม 10 เรื่อง)

160

160

ตารางที่ 11 งบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัย ของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปงบประมาณ 2544-2548 (หนวย: ลานบาท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ

2544

2545

2546

2547

2548

รวม

1. คณะครุศาสตร

งบฯ
แผนดิน
0.62

งบฯ
ภายใน
-

งบฯ
ภายนอก
0.84

งบฯ
แผนดิน
-

งบฯ
ภายใน
0.12

งบฯ
ภายนอก
14.08

งบฯ
แผนดิน
1.96

งบฯ
ภายใน
0.51

งบฯ
ภายนอก
24.20

งบฯ
แผนดิน
5.95

งบฯ
ภายใน
1.22

งบฯ
ภายนอก
49.51

งบฯ
แผนดิน
0.93

งบฯ
ภายใน
-

งบฯ
ภายนอก
1.59

งบฯ
แผนดิน
8.84

งบฯ
ภายใน
1.85

งบฯ
ภายนอก
90.22

2. คณะนิตศิ าสตร

-

-

8.56

-

-

15.40

-

0.12

18.60

-

0.27

47.15

-

0.15

2.50

-

0.54

92.21

3. คณะนิเทศศาสตร

1.20

0.31

5.06

0.45

0.42

1.18

0.47

0.60

1.95

3.79

2.64

15.19

0.39

0.71

2.30

5.1

4.68

25.68

4. คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี

0.99

1.75

48.44

1.93

3.21

17.74

5.80

0.85

1.60

18.93

7.33

81.62

2.78

0.58

12.65

29.44

13.72

162.05

5. คณะรัฐศาสตร

2.90

-

28.36

2.91

0.43

25.58

5.06

0.32

31.07

16.38

25.40

146.29

1.81

24.25

34.24

26.16

50.4

265.54

6. คณะเศรษฐศาสตร

-

-

29.76

-

24.94

0.08

-

0.70

52.27

-

25.84

122.15

-

-

17.91

-

51.48

222.17

7. คณะอักษรศาสตร

-

0.14

1.83

1.86

0.24

124.98

2.20

0.78

33.39

4.32

1.50

174.66

0.26

-

-

8.64

2.66

334.86

8. สถาบันวิจัยสังคม

3.29

3.99

42.79

5.96

-

7.72

1.50

-

7.88

15.68

4.26

63.41

1.43

-

0.72

24.57

8.25

122.52

9. สถาบันเอเชียศึกษา

0.12

-

0.29

0.18

-

2.73

0.69

-

67.66

2.36

-

79.39

0.96

-

-

4.19

10. สถาบันไทยศึกษา

-

0.18

-

-

0.67

0.20

-

0.90

0.18

-

2.01

0.38

-

0.26

-

-

4.02

0.76

11. วิทยาลัยประชากรศาสตร

-

0.30

0.32

-

0.30

0.52

-

0.30

15.74

-

1.50

20.94

-

0.30

1.50

-

2.70

39.02

9.12

6.67

166.25

13.29

30.32

210.21

17.68

5.08

254.54

67.41

71.97

800.69

8.56

26.25

73.41

106.94

140.3

1505.1

คณะ/ หนวยงาน

รวม

150.07

แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

จากตารางพบวา
งบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจยั ของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2544-2548 สวนใหญมาจากแหลงทุนภายนอก (1505.1 ลานบาท) รองลงมาคืองบประมาณอุดหนุนที่มาจากงบประมาณภายในของสถาบันและ
งบประมาณแผนดิน คือ 140.3 ลานบาท และ 106.94 ลานบาท โดยคณะ/หนวยงานที่มงี บประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
มากที่สุดในรอบ 5 ป ไดแก คณะอักษรศาสตร คณะรัฐศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร (334.68 ลานบาท, 265.54 ลานบาทและ 222.17 ลานบาท ตามลําดับ)

160

161

2.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอมูลเบื้องตนดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีดังนี้
ตารางที่ 12 บุคลากรดานการวิจยั จําแนกตามระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระดับการศึกษา
คณะ/หนวยงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมน้ําโขง *
ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง*
ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ สําหรับเด็กออทิสติก
ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา *
รวม

ปริญญาตรี
จํานวน
รอยละ
28
21.21
2
4.08
9
24.32
2
16.67
9
52.94
50
13.16

ปริญญาโท
จํานวน
รอยละ
85
64.39
41
83.67
26
70.27
58
63.04
9
75.0
3
27.27
14
100.0
8
47.06
15
93.75
259
68.16

ปริญญาเอก
จํานวน
รอยละ
19
14.39
6
12.24
2
5.40
34
36.96
1
8.33
8
72.73
1
6.25
71
18.68

หมายเหตุ: ขอมูลป พ.ศ. 2549

จากตาราง พบวา จํานวนบุคลากรดานการวิจัยของคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งอาจารยและนักวิจัย สวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
(รอยละ 68.16) และมีเพียงรอยละ 18.68 เทานั้น ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยคณะ/
หนวยงานที่มีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด ไดแก
คณะศึกษาศาสตร (34 คน) รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (19 คน) สวนคณะ/
หนวยงานที่ไมมีบุคลากรดานการวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเลย ไดแก ศูนยวิจัย
ทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง และศูนยวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสําหรับ
เด็กออทิสติก
ตารางที่ 13 บุคลากรดานการวิจยั จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตําแหนงวิชาการ
คณะ/หนวยงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมน้ําโขง *
ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง*

นักวิจยั
จํานวน รอยละ

12
4

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
28.97

22.22

73
29
28
23
73
4
5

66.67
-

26.62

1.98

37
15
7
37
37
3
2

11.51
11.11
9.13
28.97
1.59

24.18

1.44

22
5
2
32
22
4
3

10.79
5.04
26.62
26.62
2.16

ศาสตราจารย
จํานวน รอยละ

3.30

-

-

5.49
2.20
35.16
24.18
4.40

8. ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ สําหรับเด็กออทิสติก

-

-

17

6.75

-

-

-

-

-

-

9. ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา *

2

11.11

-

-

1

0.72

1

1.10

-

-

18

3.60

252

50.40

139

27.80

91

18.20

-

-

รวม
หมายเหตุ: ขอมูลป พ.ศ. 2549

162

จากตารางพบวา บุคลากรดานการวิจยั ของคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน กึง่ หนึ่งดํารงตําแหนงวิชาการเปนอาจารยมากที่สุด (รอยละ 50.40)
รองลงมาคือ ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย (รอยละ 27.80 และ 18.20) และพบวา
ไมมีผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยเลย โดยคณะ/หนวยงานทีม่ ีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยมากที่สุด ไดแก คณะศึกษาศาสตร (32 คน) รองลงมา คือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันวิจยั และพัฒนา (22 คน)
ตารางที1่ 4 บทความวิจยั ทีพ่ ิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2544-2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปงบประมาณ

2544

ชาติ

2546
ชาติ

13

นานา
ชาติ
3

2547
ชาติ

38

นานา
ชาติ
-

2548
ชาติ

33

นานา
ชาติ
10

รวม

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

นานา
ชาติ
-

2. คณะวิทยาการจัดการ

2

-

-

-

-

-

2

-

1

1

5

1

3. คณะศิลปกรรมศาสตร
4. คณะศึกษาศาสตร
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

14

-

20

-

39

-

75

-

5

-

-

-

-

-

1

-

-

-

6

-

6. ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมน้ําโขง *
7. ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง*

-

-

-

-

5

-

6

-

16

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

8. ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ สําหรับเด็กออทิสติก
9. ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา *
รวม

-

-

-

-

-

-

6

-

9

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

234

14

คณะ/ หนวยงาน

ชาติ

2545

ชาติ

19

นานา
ชาติ
-

104

นานา
ชาติ
13

15
3
57
68
10
86
1
8
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจยั ของแตละคณะ/หนวยงาน และตรวจสอบกับฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

หมายเหตุ : * ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมน้ําโขง เริ่มดําเนินการ ป 2545 ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง เริ่มดําเนินการ ป 2547 และ
ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา เริ่มดําเนินการ ป 2546

จากตารางพบวา มีผลงานวิจยั ทางดานสังคมศาสตรที่เปนบทความวิจัยที่พมิ พเผยแพร
ในระดับชาติมากกวาระดับนานาชาติ (ระดับชาติ 234 เรื่อง ระดับนานาชาติ 14 เรื่อง) โดยคณะ/
หนวยงานทีม่ บี ทความวิจยั ที่พิมพเผยแพรระดับชาติมากที่สุด ไดแก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (104 เรื่อง) รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร (75 เรื่อง) และเปนทีน่ าสังเกตวา
สวนใหญคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมมีบทความวิจยั ที่
พิมพเผยแพรระดับนานาชาติ โดยคณะ/หนวยงานที่มีบทความวิจยั ทีพ่ ิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
มากที่สุดในรอบ 5 ป ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (13 เรื่อง) และคณะ/หนวยงานที่
ไมมีบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติเลย ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร
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ตารางที่ 15 งบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัย ของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปงบประมาณ 2544-2548 (หนวย: ลานบาท)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปงบประมาณ

2544

2545

2546

2547

2548

รวม

งบฯ
แผนดิน
-

งบฯ
ภายใน
-

งบฯ
ภายนอก
-

งบฯ
แผนดิน
0.98

งบฯ
ภายใน
-

งบฯ
ภายนอก
8.48

งบฯ
แผนดิน
0.83

งบฯ
ภายใน
0.82

งบฯ
ภายนอก
3.24

งบฯ
แผนดิน
0.72

งบฯ
ภายใน
0.10

งบฯ
ภายนอก
9.27

งบฯ
แผนดิน
2.10

งบฯ
ภายใน
0.27

งบฯ
ภายนอก
19.89

งบฯ
แผนดิน
4.63

งบฯ
ภายใน
1.19

งบฯ
ภายนอก
40.88

2. คณะวิทยาการจัดการ

0.81

0.37

6.40

0.48

0.26

-

0.37

0.38

3.40

2.66

0.29

2.65

0.44

-

10.63

4.75

1.30

23.09

3. คณะศิลปกรรมศาสตร

0.65

-

-

0.59

0.07

-

0.56

-

-

0.24

-

-

-

-

-

2.04

0.07

-

4. คณะศึกษาศาสตร

0.99

0.07

-

2.48

0.04

-

1.36

1.20

1.73

4.69

0.17

2.30

7.08

0.32

11.92

16.59

1.79

15.96

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

0.16

-

-

-

0.06

0.32

0.27

0.06

6.55

0.41

0.07

13.70

0.84

0.19

20.57

6. ศูนยพหุลกั ษณสังคมลุม แมน้ําโขง*

-

-

-

-

0.11

-

-

2.12

-

1.42

-

-

2.43

-

1.96

3.85

2.22

1.96

7. ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมภิ าคลุมน้ําโขง*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.79

-

0.10

0.50

-

1.00

2.29

-

0.11

8. ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ
สําหรับ เด็กออทิสติก
9. ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศกึ ษา *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.40

6.42

-

-

5.76

-

-

1.12

-

0.40

13.30

0.65

60.23

35.00

7.16

115.87

คณะ/ หนวยงาน
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2.44
0.44
6.40
4.69
0.47
8.48
3.12
4.98
15.11
11.79
0.62
26.64
12.96
รวม
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548
หมายเหตุ : * ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมนา้ํ โขง เริ่มดําเนินการ ป 2545 ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง เริ่มดําเนินการ ป 2547 และศูนยวิจยั คณิตศาสตรศึกษา เริ่มดําเนินการ ป 2546

จากตารางพบวา
งบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัยของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ปงบประมาณ 2544-2548 สวนใหญมาจากแหลงทุนภายนอก (115.87 ลานบาท) รองลงมาคือ งบประมาณแผนดิน และงบประมาณภายในของสถาบัน
(35 ลานบาท และ 7.16 ลานบาท ตามลําดับ) สําหรับคณะ/หนวยงานที่ไดรับงบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมากที่สุด
ในรอบ 5 ป ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (40.88 ลานบาท)
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2.1.3 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ขอมูลเบื้องตนดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีดังนี้
ตารางที่ 16 บุคลากรดานการวิจยั จําแนกตามระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ปริญญาตรี
จํานวน
รอยละ

ระดับการศึกษา
คณะ/หนวยงาน
1. สํานักวิชาศิลปศาสตร
อาจารยไทย
อาจารยตางประเทศ
2. สํานักวิชาการจัดการ
อาจารยไทย
อาจารยตางประเทศ
3. สํานักวิชานิติศาสตร
อาจารยไทย
รวม

ปริญญาโท
จํานวน

รอยละ

ปริญญาเอก
จํานวน
รอยละ

25

78.13

47
7

90.38
21.87

5
1

9.61
3.12

-

-

23
-

88.46
-

3
1

11.54
100

25

19.38

17
94

100
72.87

10

7.75

หมายเหตุ: ขอมูลป พ.ศ. 2549

จากตารางพบวา บุคลากรดานการวิจยั ของคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงทัง้ อาจารยและนักวิจัย สวนใหญมีวุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาโท
(รอยละ 72.87) และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพียง รอยละ 7.75 โดยคณะ/หนวยงานที่มี
บุคลากรดานการวิจยั วุฒิปริญญาเอกมากที่สุด ไดแก สํานักวิชาศิลปศาสตร (5 คน) สวนคณะ/
หนวยงานที่ไมมีบุคลากรดานการวิจัยวุฒปิ ริญญาเอกเลย ไดแก สํานักวิชานิติศาสตร
ตารางที่ 17 บุคลากรดานการวิจยั จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ตําแหนงวิชาการ
คณะ/หนวยงาน
1. สํานักวิชาศิลปศาสตร

นักวิจัย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
-

-

81

96.43

3

3.57

-

-

-

-

2. สํานักวิชาการจัดการ

-

-

24

88.89

3

11.11

-

-

-

-

3. สํานักวิชานิติศาสตร

-

-

16

94.12

1

5.88

-

-

-

-

-

-

121

94.53

7

5.47

-

-

-

-

รวม
หมายเหตุ: ขอมูลป พ.ศ. 2549

จากตารางพบวา บุคลากรดานการวิจยั ของคณะ/หนวยงานวิจัยทางสังคมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สวนใหญดํารงตําแหนงวิชาการเปนอาจารยมากที่สุด (รอยละ 94.53)
รองลงมาคือ ผูชวยศาสตราจารย (รอยละ 5.47) และไมมีผูใดดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยเลย
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ตารางที่ 18 บทความวิจยั ที่พิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2544-2548 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ปงบประมาณ

2545

1. สํานักวิชาศิลปศาสตร

-

นานา
ชาติ
-

2. สํานักวิชาการจัดการ

-

-

3. สํานักวิชานิติศาสตร

-

คณะ/ หนวยงาน

รวม

ชาติ

2546

-

-

ชาติ

2547
ชาติ

-

นานา
ชาติ
-

-

2548
ชาติ

3

นานา
ชาติ
-

-

1

-

-

-

-

รวม
ชาติ

-

นานา
ชาติ
-

3

นานา
ชาติ
-

-

-

2

1

2

-

-

-

-

-

-

4

-

-

2

4

2

แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

จากตารางพบวา คณะ/หนวยงานทางดานสังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มีบทความวิจัยตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติคอนขางนอย (ระดับชาติ 4 เรื่อง ระดับ
นานาชาติ 2 เรื่อง) สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนมหาวิทยาลัยใหมและ
เพิ่งเริ่มพัฒนางานวิจัยของสถาบันไดไมนานนัก ประกอบกับจํานวนบุคลากรวิจัยมีคอนขางนอย
ทําใหการพัฒนางานวิจัยของสถาบันยังไมสามารถทําไดเต็มที่
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ตารางที1่ 9 งบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจัย ของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปงบประมาณ 2544-2548 (หนวย: ลานบาท)
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ปงบประมาณ

2544

2545

2546

งบฯ
ภายใน
-

งบฯ
ภายนอก
-

งบฯ
แผนดิน
-

งบฯ
ภายใน

งบฯ
ภายนอก

1. สํานักวิชาศิลปศาสตร

งบฯ
แผนดิน
-

0.12

2. สํานักวิชาการจัดการ

-

-

-

-

3. สํานักวิชานิติศาสตร

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

คณะ/ หนวยงาน

2547

งบฯ
ภายใน

งบฯ
ภายนอก

1.68

งบฯ
แผนดิน
-

1.01

0.69

-

-

-

-

-

2548

งบฯ
ภายใน

งบฯ
ภายนอก

0.91

งบฯ
แผนดิน
-

0.25

0.30

-

-

-

-

0.81
1.68
1.31
0.91
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

รวม

งบฯ
ภายใน

งบฯ
ภายนอก

1.20

งบฯ
แผนดิน
-

งบฯ
ภายใน

งบฯ
ภายนอก

1.10

งบฯ
แผนดิน
-

0.75

2.13

4.88

0.40

-

-

0.68

0.83

-

2.07

0.83

-

-

-

-

0.22

0.13

-

0.22

0.13

-

0.64

1.20

-

1.65

2.05

-

4.42

5.84

จากตารางพบวา จํานวนงบประมาณอุดหนุนโครงการความรวมมือวิจยั ของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ปงบประมาณ 2544-2548 งบประมาณสวนใหญมาจากแหลงทุนภายนอก (5.84 ลานบาท) สําหรับคณะ/หนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนโครงการความ
รวมมือวิจยั จากแหลงทุนภายนอกมากที่สดุ ไดแก สํานักวิชาศิลปศาสตร (4.88 ลานบาท)
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2.2 จํานวนโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
ผลการสํารวจจํานวนโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง นําเสนอดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 20 โครงการความรวมมือดานวิจัย จําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2544-2548
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2544-2548

ประเภทโครงการวิจัย

งบประมาณแผนดิน

รวม

งบประมาณภายใน

งบประมาณภายนอก

โครงการเดี่ยว โครงการรวม โครงการเดี่ยว โครงการรวม โครงการเดี่ยว โครงการรวม

คณะ/ หนวยงาน

โครงการเดี่ยว

โครงการรวม

จํา
นวน

รอย
ละ

จํา
นวน

รอย
ละ

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

1. คณะครุศาสตร
2. คณะนิตศิ าสตร

-

-

24 29.63 59

100

-

-

-

57 70.37

59

30.73

81

14.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

100

-

-

15

2.61

3. คณะนิเทศศาสตร
4. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
5. คณะรัฐศาสตร
6. คณะเศรษฐศาสตร
7. คณะอักษรศาสตร
8. สถาบันวิจัยสังคม
9. สถาบันเอเชียศึกษา
10. สถาบันไทยศึกษา
11. วิทยาลัยประชากรศาสตร

1

20

6

20.00

4

80

12

40.00

-

-

6

20.00

5

2.6

24

4.17

-

-

11 18.03 20 95.24 18

29.51

1

4.76

21 34.43

21

10.94

50

8.7

-

-

6

8.33

21

100

2

2.78

-

-

58 80.56

21

10.94

66

11.48

-

-

3

4.00

-

-

7

9.33

-

-

62 82.67

-

-

72

12.52

-

-

3

3.57

82

100

7

8.33

-

-

71 84.52

82

42.71

81

14.09

-

-

13 11.71

2

100

1

0.90

-

-

84 75.68

2

1.04

98

17.04

-

-

8

30.77

-

-

-

-

-

10 38.46

-

-

18

3.13

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

-

-

22 22.00

-

-

22

3.83

1

50.0

4

7.69

1

50.0

1

1.92

-

-

43 82.69

2

1.04

48

8.35

25.03

575

74.97

รวม
2 1.04 78 13.56 189 98.44 48 8.35 1 0.52 449 78.09 192
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

จากตารางพบวา ในรอบ 5 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการความ
รวมมือดานวิจัยมากกวาโครงการวิจัยเดี่ยว (รอยละ 74.97) สวนใหญไดรับการสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอก (รอยละ 78.09) โดยคณะ/หนวยงานที่มีโครงการความรวมมือวิจัยมากที่สุด คือ
สถาบันวิจัยสังคม (รอยละ 17.04) คณะอักษรศาสตร (รอยละ 14.09) และคณะครุศาสตร
(รอยละ 14.09)
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ตารางที่ 21 โครงการความรวมมือดานวิจัย จําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2544-2548
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ปงบประมาณ 2544-2548

ประเภทโครงการวิจัย
งบประมาณแผนดิน

รวม

งบประมาณภายใน

งบประมาณภายนอก

โครงการเดี่ยว โครงการรวม โครงการเดี่ยว โครงการรวม โครงการเดี่ยว โครงการรวม
จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ

คณะ/ หนวยงาน

โครงการเดี่ยว

โครงการรวม

จํา
นวน

รอย
ละ

จํา
นวน

รอย
ละ

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. คณะวิทยาการจัดการ

16
-

10.74
-

26
13

42.62 24
72.22 14

16.11
54.29

11
1

18.03 109 73.15 24
5.56 5 26.31 4

39.34 149
22.22 19

0.71
51.35

61
18

24.21
7.14

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

28.57

16

64.00

4

57.14

8

32.00

1

14.29

1

4.00

7

21.88

25

9.92

5
13

6.76
100.0

80
2
21

96.39 61
100.0 84.00 -

82.43
-

1
-

1.20
-

8 10.81
11 100.0
-

2
4

2.41
16.00

74
11
13

47.13
84.62
34.21

83
2
25

32.94
0.79
9.92

19

100.0

11
14

84.62
100.0

-

-

-

-

2
2

15.38
14.29

19

54.29

13
16

5.16
6.35

55

1 6.25 18.84 184 73.01 103 35.27

21

8.33

8 50.00 47 18.65 292

53.68

9
252

3.57
46.32

คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนยพหุลกั ษณสังคมลุม แมน้ําโขง *
ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมภิ าคลุมน้ําโขง*
ศูนยวิจัยและพัฒนาฯสําหรับ
เด็กออทิสติก
9. ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศกึ ษา *
รวม

-

-

134 45.89

หมายเหตุ : * ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมน้ําโขง เริ่มดําเนินการ ป 2545 ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง เริ่มดําเนินการ ป 2547
และศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา เริ่มดําเนินการ ป 2546
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

จากตารางพบวา ในรอบ 5 ป มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการดําเนินโครงการวิจยั ที่เปน
โครงการวิจยั เดี่ยวจํานวนใกลเคียงกับโครงการความรวมมือดานวิจัย (รอยละ 53.68 และ 46.32
ตามลําดับ) โดยโครงการความรวมมือดานการวิจัยสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผนดิน (รอยละ 73.01) และคณะ/หนวยงานที่มีการดําเนินโครงการความรวมมือดานการวิจยั
มากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 32.94) และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(รอยละ 24.21)
ตารางที่ 22 โครงการความรวมมือดานวิจัย จําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2544-2548
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ปงบประมาณ 2544-2548

ประเภทโครงการวิจัย
งบประมาณแผนดิน

คณะ/ หนวยงาน

งบประมาณภายใน

รวม
งบประมาณภายนอก

โครงการเดี่ยว โครงการรวม โครงการเดี่ยว โครงการรวม โครงการเดี่ยว โครงการรวม
จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ

โครงการเดี่ยว

โครงการรวม

จํา
นวน

จํา
นวน

รอย
ละ

1 100.0 2 7.14 - 10 35.71 16 57.14 1 3.45
1. สํานักวิชาศิลปศาสตร
- 10 62.5 6 37.5 2. สํานักวิชาการจัดการ
1 50.0 1 50.0 3. สํานักวิชานิติศาสตร
1
100.0 2 4.35 - 21 45.65 23 50.0 1 2.17
รวม
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

รอย
ละ

28 96.55
16

100

2

100

46

97.87
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จากตารางพบวา ในรอบ 5 ป มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีการดําเนินโครงการวิจยั ทางดาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในปงบประมาณ 2544-2548 เปนโครงการความรวมมือดานวิจยั
มากกวาโครงการวิจยั เดี่ยว (รอยละ 97.87) โดยสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก (รอยละ 48.93) และงบประมาณภายในสถาบันในจํานวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 45.65)
และคณะ/หนวยงานที่มโี ครงการความรวมมือวิจัยมากที่สุด คือ สํานักวิชาศิลปศาสตร (รอยละ
96.55) สาเหตุหนึ่งเปนเพราะวามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนมหาวิทยาลัยใหม เพิง่ เริ่มมีการ
พัฒนางานวิจยั อยางจริงจังเมื่อป 2549 ที่ผานมา ทําใหในปงบประมาณ 2544-2548 จํานวน
โครงการวิจยั ความรวมมือดานวิจัย และหนวยงานที่สนับสนุนดานการความรวมมือวิจัยทางดาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีจาํ นวนคอนขางนอย
ตารางที่ 23 โครงการความรวมมือดานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ 2544-2548
ปงบประมาณ 2544-2548

จํานวนโครงการวิจัย
คณะ/ หนวยงาน
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รวม

งบประมาณแผนดิน

รวม

งบประมาณภายใน

งบประมาณภายนอก

โครงการเดี่ยว โครงการรวม โครงการเดี่ยว โครงการรวม โครงการเดี่ยว โครงการรวม
จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ

โครงการเดี่ยว

โครงการรวม

จํา
นวน

จํา
นวน

รอย
ละ

รอย
ละ

2
55

1.04 78 13.56 189 98.44 48
18.84 184 73.01 103 35.27 21

8.35 1 0.52 449 78.09 192 25.03 575 74.97
8.33 134 45.89 47 18.65 292 53.68 252 46.32

1

100.0

21

45.65

58

7.34

90

10.31 135 15.47 519 59.45 485

2

4.35

-

-

264 30.24 292 44.57

-

-

23

50.0

1

2.17

46

97.87

26.95

873

73.05

โดยภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีการดําเนินโครงการวิจัยทางดานสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาในปงบประมาณ 2544-2548 เปนโครงการความรวมมือดานวิจยั มากกวา
โครงการวิจยั เดี่ยว (รอยละ 73.05) โดยสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
(รอยละ 59.45)
2.3 จํานวนหนวยงานที่มีความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
ผลการสํารวจจํานวนหนวยงานทีม่ ีความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรกับสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 24 ประเภทความรวมมือดานการวิจัยของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จําแนกตามประเภทองคกร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทองคกร

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน /องคกรอิสระฯ
(Ug-P)
(Ug-U)
(Ug-G)
คณะ/หนวยงาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
1. คณะครุศาสตร
17
45.95
18
48.65
2
5.41
2. คณะนิติศาสตร
1
8.33
10
83.33
1
8.33
3. คณะนิเทศศาสตร
2
13.33
11
73.33
2
13.33
4. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี *
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5. คณะรัฐศาสตร
1
4.00
22
88.00
2
8.00
6. คณะเศรษฐศาสตร
2
6.06
26
78.79
5
15.15
7. คณะอักษรศาสตร
3
21.43
8
57.14
3
21.43
8. สถาบันวิจัยสังคม
5
35.71
3
21.43
6
42.86
9. สถาบันเอเชียศึกษา
4
13.79
15
51.72
10
34.48
10. สถาบันไทยศึกษา
5
50.00
3
30.00
2
20.00
11. วิทยาลัยประชากรศาสตร
1
6.67
8
53.33
6
40.00
รวม
41
20.10
124
60.78
39
19.12
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548
หมายเหตุ : * คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เอกสารไมระบุแหลงที่มาของหนวยงานที่มีความรวมมือวิจัย

จากตารางพบวา ในปงบประมาณ 2544-2548 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการดําเนิน
โครงการความรวมมือดานวิจัยทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับองคกรภาครัฐมากที่สุด
(รอยละ 60.78) และมีความรวมมือกับหนวยงานองคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร
(NGOs) เพียงรอยละ 19.12 เทานั้น โดยคณะ/หนวยงานที่มีความรวมมือดานวิจัยกับองคกร
ภาครัฐมากที่สุด คือ คณะรัฐศาสตร (รอยละ 88.00) และคณะนิติศาสตร (รอยละ 83.33) คณะ/
หนวยงานที่มีความรวมมือดานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ไดแก คณะครุศาสตร (รอยละ
45.95) และคณะ/หนวยงานที่มีความรวมมือกับหนวยงานองคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวง
กําไร (NGOs) มากที่สุดคือ สถาบันเอเชียศึกษา (รอยละ 34.48)
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ตารางที่ 25 ประเภทความรวมมือดานการวิจัยของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จําแนกตามประเภทองคกร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเภทองคกร
คณะ/หนวยงาน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
(Ug-U)
จํานวน
รอยละ

ภาครัฐ
(Ug-G)
จํานวน
รอยละ

ภาคเอกชน/องคกรอิสระฯ
(Ug-P)
จํานวน
รอยละ

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8

23.53

18

52.94

8

23.53

2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะศิลปกรรมศาสตร
4. คณะศึกษาศาสตร

3
11
6
1
11

75.00
68.75
50.00
33.33
68.75

7
1
6
5
4
6
1
3

25.00
85.71
100
25.00
50.00
33.33
18.75

1
1
1
2

14.29
6.25
33.33
12.50

5.
4.
5.
6.
7.

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมน้ําโขง *
ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง *
ศูนยวิจัยและพัฒนาฯสําหรับเด็กออทิสติก
ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา *
40
38.46
51
49.04
13
12.5
รวม
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548
หมายเหตุ : * ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมน้ําโขง เริ่มดําเนินการ ป 2545 ศูนยวิจัยทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง เริ่มดําเนินการ ป 2547
และศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา เริ่มดําเนินการ ป 2546

จากตารางพบวา ในปงบประมาณ 2544-2548 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการดําเนิน
โครงการความรวมมือดานวิจัยกับองคกรจากภาครัฐ มากที่สุด (รอยละ 49.04) และมีความ
รวมมือกับหนวยงานองคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร (NGOs) เพียงรอยละ 12.5
เท า นั้ น โดยคณะ/หน ว ยงานที่ มี ค วามร ว มมื อ ด า นวิ จั ย กั บ องค ก รภาครั ฐ มากที่ สุ ด คื อ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 42.86) คณะ/หนวยงานที่มีความรวมมือดานวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ไดแก ศูนยพหุลักษณสังคมลุมแมน้ําโขง และศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา
(รอยละ 68.75) และคณะ/หนวยงานที่มีความรวมมือกับหนวยงานองคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระ
ไมแสวงกําไร (NGOs) มากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 23.53)
ตารางที่ 26 ประเภทความรวมมือดานการวิจัยของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จําแนกตามประเภทองคกร ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ประเภทองคกร
คณะ/หนวยงาน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
(Ug-U)
จํานวน
รอยละ

ภาครัฐ
(Ug-G)
จํานวน
รอยละ

ภาคเอกชน/องคกรอิสระฯ
(Ug-P)
จํานวน
รอยละ

1. สํานักวิชาศิลปศาสตร

5

41.67

6

50.0

1

8.33

2. สํานักวิชาการจัดการ

-

-

2

22.22

-

-

1
11.11
3. สํานักวิชานิติศาสตร
รวม
5
33.33
9
60
1
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

6.67
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จากตารางพบวา ในปงบประมาณ 2544-2548 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีโครงการวิจัยที่
คอนขางนอยและเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา มีการดําเนินโครงการความรวมมือดานวิจัยกับ
จากภาครัฐมากที่สุด คือ รอยละ 60 และมีความรวมมือดานการวิจัยกับภาคเอกชน/องคกรอิสระ
ไมแสวงกําไร (NGOs) นอยที่สุด เพียงรอยละ 6.67 เทานัน้ โดยคณะ/หนวยงานทีม่ ีความรวมมือ
ดานวิจัยกับจากภาครัฐมากที่สุดคือ สํานักวิชาศิลปศาสตร (รอยละ 50) และเปนทีน่ าสังเกตวา
สํานักวิชาศิลปศาสตรก็มีความรวมมือดานการวิจัยกับทุกประเภทองคกรในปริมาณที่สูงกวาสํานัก
วิชาอืน่ ๆ เชนกัน โดยคณะ/หนวยงานทีม่ คี วามรวมมือดานวิจัยกับองคกรอื่นๆ นอยที่สุด คือ สํานัก
วิชานิติศาสตร (รอยละ 11.11)
ตารางที่ 27 ประเภทความรวมมือดานการวิจัยของหนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จําแนกตามประเภทองคกร
ประเภทองคกร

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน/องคกรอิสระฯ
(Ug-U)
(Ug-G)
(Ug-P)
สถาบัน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
41
20.10
124
60.78
39
19.12
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
40
38.46
51
49.04
13
12.5
3. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
5
33.33
9
60
1
6.67
รวม
86
30.63
184
56.61
53
12.76
แหลงขอมูล : ฐานขอมูลดานวิจัยของแตละคณะ/หนวยงาน และฐานขอมูลดานการวิจัยสวนกลางสถาบัน ป พ.ศ. 2544-2548

โดยภาพรวมผลการสํารวจจํานวนหนวยงานที่มีความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งพบว า หน ว ยงานที่ มี ค วามร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย กั บ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากที่สุดไดแก องคกรจากภาครัฐ (รอยละ 56.61) รองลงมาคือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (รอยละ 30.63) และหนวยงานที่มีความรวมมือดานการวิจัยนอยที่สุด
ไดแก องคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร (รอยละ 12.76)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังหัวหนาโครงการวิจัย
ที่มีประสบการณการทําโครงการความรวมมือดานการวิจัย จํานวน 290 ชุด ไดรับกลับคืนจํานวน
209 ชุด คิดเปนรอยละ 72.07 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม นําเสนอได 4 สวน
ตามลําดับดังนี้
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3.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลดานสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม แสดงไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 28

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ขอความ

จํานวน (N = 209)

รอยละ

81
128

38.8
61.2

6
84
119

2.9
40.6
57.5

43
45
80
20

20.6
21.5
38.3
9.6

13
7
1

6.22
3.35
0.48

101
98

53.1
46.9

16
27
26
24
116

7.7
13.0
12.5
11.5
55.8

43
60
64
42

16.2
30.3
32.3
21.2

23
149
29

11.4
74.1
14.4

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3. ตําแหนงวิชาการ/ ตําแหนงงาน
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
นักวิจัย
ผูชํานาญการ
ผูเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญการพิเศษ
4. ตําแหนงทางบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
ไมมี
มี
5. ประสบการณการทํางาน
นอยกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
15-20 ป
มากกวา 20 ป
6. ภาระงานดานการสอน
ต่ํากวา 5 ชั่วโมง/ สัปดาห
5-8 ชั่วโมง/ สัปดาห
9-12 ชั่วโมง/ สัปดาห
มากกวา 12 ชั่วโมง/ สัปดาห
7. เวลาในการทําโครงการรวมวิจัย
นอยกวา 1 ป
1 - 2 ป
มากกวา 2 ป

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เพศ
หญิงรอยละ 61.2 และสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาเอก (รอยละ 57.5) และมีตําแหนง
วิชาการเปนรองศาสตราจารย (รอยละ 38.3) มีเพียงรอยละ 9.6 เทานัน้ ที่ดํารงตําแหนง
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ศาสตราจารย ดานการดํารงตําแหนงทางบริหารพบวา กึง่ หนึ่งดํารงตําแหนงทางบริหาร (รอยละ
53.1) ทั้งในระดับคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอื่นๆ
ดานประสบการณการทํางานพบวา
กึง่ หนึง่ ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการ
ทํางานมากกวา 20 ป (รอยละ 55.8) และมีภาระงานสอน 9-12 ชั่วโมง/ สัปดาห (รอยละ 32.3)
และ5-8 ชั่วโมง/สัปดาห (รอยละ 30.3) มากที่สุด สําหรับการใชเวลาในการทําโครงการความ
รวมมือดานการวิจัยพบวา สวนใหญใชเวลาทําวิจยั แตละโครงการโดยเฉลี่ย 1-2 ป (รอยละ 74.1)
ตารางที่ 29

ประสบการณการทําวิจยั ของผูตอบแบบสอบถาม
ขอความ

1. ประสบการณทําวิจัย 10 ป ที่ผานมา
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการความรวมมือวิจัย
สาขาวิชาเดียวกัน
สหสาขาวิชา
2. ประสบการณทําวิจัยในปจจุบัน
(เฉพาะที่กําลังดําเนินการอยู)
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการความรวมมือวิจัย
สาขาวิชาเดียวกัน
สหสาขาวิชา

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ

รวม
จํา
นวน

126 78.26 26 16.15

5

3.11

2

1.24

1

0.62

1

0.62

161 35.54

116 72.96 29 18.24
107 80.45 20 15.04

6
4

3.77
3.01

4
1

2.51
0.75

4
1

2.51
0.75

-

-

159 35.10
133 29.36

94 97.92

2

2.08

-

-

-

-

-

-

-

-

96 33.22

108 96.43

4

3.57

-

-

-

-

-

-

-

-

112 38.75

81 100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81 28.03

จากตารางพบวา ในรอบ 10 ป ที่ผานมาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
ในการทําโครงการความรวมมือดานการวิจยั มากกวาโครงการวิจัยเดี่ยว และมักทําวิจัยรวมใน
สาขาวิชาเดียวกัน (รอยละ 35.10) มากทีส่ ุด โดยทําวิจยั เฉลี่ย 1-5 โครงการตอคน
สําหรับประสบการณการทําวิจัยในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามพบวา ไมแตกตางกับ
การทําวิจยั ในอดีตเมื่อ 10 ปที่ผานมา กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามยังคงทําโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันมากที่สดุ (รอยละ 38.75) และทําวิจัยเฉลี่ย 1-5 โครงการตอคน

รอย
ละ
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ตารางที่ 30

ลักษณะการทําโครงการความรวมมือดานการวิจยั ของผูต อบแบบสอบถาม

ขอความ
1. จํานวนโครงการความรวมมือวิจัย
10 ปที่ผานมา จําแนกตามประเภท
โครงการวิจัย
วิจัยพื้นฐาน
วิจัยประยุกต

1-5
โครงการ
จํา รอย
นวน ละ

6-10
โครงการ
จํา รอย
นวน ละ

11-15
โครงการ
จํา รอย
นวน ละ

16-20
โครงการ
จํา รอย
นวน ละ

21-25
26-30
โครงการ
โครงการ
จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ

รวม
จํา
นวน

-

73

รอย
ละ

21.16

0.23

-

-

-

-

-

91 68.94 19 14.39 15 11.36

5

3.79

-

-

2

วิจัยปฏิบัติการ

59 89.39

5

7.57

1

1.51

1

1.51

-

-

-

-

66 19.13

วิจัยและพัฒนา

63 85.13

7

10.60

2

3.03

1

1.51

1

1.51

-

-

74 21.45

84 78.50 10

9.34

8

7.48

5

4.67

-

-

-

-

107 32.03

83

2. ลักษณะโครงการความรวมมือวิจัย
10 ปที่ผานมา จําแนกตามประเภท
ความรวมมือระหวาง
บุคคล กับบุคคล
หนวยงานในสถาบันเดียวกัน

63 86.30

9

2.10

1

1.51 132 38.26

83.0

15

15.0

1

1.0

1

1.0

-

-

-

-

85

25.45

หนวยงาน ตางสถาบัน

68 97.14

2

2.86

-

-

-

-

-

-

-

-

70

20.96

สถาบันอุดมศึกษา กับภาครัฐ

63 87.50

3

4.17

2

2.78

2

2.78

2

2.78

-

-

72

21.56

สถาบันอุดมศึกษา กับเอกชน

14 93.33

1

6.67

-

-

-

-

-

-

-

-

15

4.49

สถาบันอุดมศึกษา กับ NGOs

33 89.19

2

5.40

1

2.70

1

2.70

-

-

-

-

37

11.08

จากตารางพบว า ในรอบ 10 ป ที่ ผ า นมา ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ก ารทํ า
โครงการวิจัยประเภทวิจัยประยุกตมากที่สุด (รอยละ 38.26) โดยเฉลี่ย 1-5 โครงการ ตอคน
สําหรับประเภทของความรวมมือในการทําวิจัยระหวางองคกรนัน้ พบวา โครงการวิจยั สวน
ใหญเปนความรวมมือระดับบุคคล (รอยละ 32.03) รองลงมาคือ ความรวมมือระหวางหนวยงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน (รอยละ 25.45) และความรวมมือวิจยั กับภาครัฐ (รอยละ 21.56)
โดยมีความรวมมือวิจัยระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับเอกชนนอยที่สุดเพียง รอยละ 4.49
และในแตละประเภทโครงการความรวมมือวิจัยมีการทําวิจัยโดยเฉลี่ย 1-5 โครงการตอคน
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ตารางที่ 31

ลักษณะแหลงทุนในโครงการความรวมมือวิจัยของผูตอบแบบสอบถาม
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอยละ จํา รอย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน
นวน ละ

จํา รอยละ
นวน

22 100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

90 90.91

5

5.05

4

4.04

-

-

-

-

-

-

99 23.08

งบประมาณแผนดิน

74 80.43 13 14.13

3

3.26

2

2.17

-

-

-

-

92 21.45

แหลงทุนภายนอก ไดแก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
องคกรภาครัฐ

20 95.24

4.76

-

-

-

-

-

21

84 71.19 20 16.95

3

2.54

7

5.93

4

3.39

-

-

118 27.50

องคกรภาคเอกชน

18 85.71

2

9.52

1

4.76

-

-

-

-

-

-

21

องคกรอิสระไมแสวงกําไร

50 89.28

5

8.93

1

1.78

-

-

-

-

-

-

56 13.05

22 100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

90 90.91

5

5.05

4

4.04

-

-

-

-

-

-

99 23.08

74 80.43 13 14.13

3

3.26

2

2.17

-

-

-

-

92 21.45

ขอความ
1. แหลงทุนโครงการความรวมมือวิจัย
ทุนสวนตัว
งบประมาณคณะ/หนวยงาน

2. แหลงทุนโครงการความรวมมือวิจัย
ทุนสวนตัว
งบประมาณคณะ/หนวยงาน
งบประมาณแผนดิน

1

-

รวม

5.13

4.89
4.89

5.13

จากตารางพบวา ผูตอบแบบ สอบถามสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
คือ องคกรภาครัฐ (รอยละ 27.50) รองลงมาคือ งบประมาณของคณะ/หนวยงาน/สถาบันของ
ผูวิจัยเอง (รอยละ 23.08) และงบประมาณแผนดิน (รอยละ 21.45) และไดรับทุนสนับสนุนจาก
องคกรภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ นอยที่สดุ เพียง รอยละ 4.89 โดยไดรับสนับสนุน
งบประมาณจากแตละแหลงทุนเฉลีย่ 1-5 โครงการ ตอคน
ตารางที่ 32
อันดับที่
1
2
3
4
5
6

เหตุผลในการทําโครงการความรวมมือดานการวิจัยของผูตอบแบบสอบถาม
ขอความ
ชอบทําวิจัย
ประโยชนดานการเรียนการสอน
ตามเงื่อนไขของแหลงทุน
หาทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ความกาวหนาทางวิชาการ
อื่นๆ

รอยละ
40.7
34.5
32.5
31.5
25.3
16.7

จากตารางพบวา เหตุผลอันดับแรกการทําโครงการความรวมมือดานการวิจัยของผูตอบ
แบบสอบถาม คือ ชอบทําวิจัย (รอยละ 40.7) สําหรับเหตุผลอันดับ 2 3 และ 4 มีน้ําหนักใกลเคียง
กัน คือ เพื่อประโยชนดา นการเรียนการสอน (รอยละ 34.5) ทําโครงการความรวมมือดานการวิจัย
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ตามเงื่อนไขของแหลงทุน (รอยละ 32.5) และเพื่อมุง หาทุนสนับสนุนการทําวิจยั (รอยละ 31.5)
และมีเพียงรอยละ 25.3 ทีท่ าํ วิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ
3.2 การบริหารจัดการ โครงการความรวมมือวิจัย
ขอมูลดานการบริหารจัดการ โครงการความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ แสดงไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 33

ขอมูลดานการบริหารจัดการ โครงการความรวมมือวิจัย
ขอความ

จํานวน
(N = 209)

รอยละ

102
62
86
73
76

48.8
29.7
41.1
34.9
36.4

7

3.3

2. การทําสัญญาขอตกลงรวมกัน ระหวางบุคคล/ หนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
ไมมี
มีสัญญา เปนทางการ
มีสัญญาเปนทางการ และกําหนดภาระงานชัดเจน

66
68
72

31.6
32.5
34.4

3. ลักษณะความสัมพันธและการมีสวนรวมในงานวิจัย
แบบยืดหยุน ตัดสินใจตามเสียงสมาชิกสวนใหญ
แบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง ไมมีอํานาจตัดสินใจ
แบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง มีอํานาจตัดสินใจได
แบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง สมาชิกรวมตัดสินใจ
แบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง สมาชิกรวมตัดสินใจเปนเอกฉันท

47
10
50
89
7

22.5
4.8
23.9
42.6
3.3

4. การกําหนดบทบาท หนาที่ และเวลาในการทําวิจัย
กําหนดบทบาท คราวๆ
กําหนดบทบาท คอนขางชัดเจน
กําหนดบทบาท อยางชัดเจน
กําหนดบทบาท อยางชัดเจน และระบุเวลาการดําเนินงาน
กําหนดบทบาท อยางชัดเจน ระบุเวลาการดําเนินงาน และการประเมินผล

27
58
37
44
39

12.9
27.8
17.7
21.1
18.7

1. วัตถุประสงคหลักในการทําโครงการความรวมมือวิจัย
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย/ พัฒนาฐานขอมูลการวิจัย
เพื่อความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่องตามความจําเปน ลดความซ้ําซอนในการทําวิจัย
เพื่อความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่อง ในระยะเวลาสั้นๆ แบงปนทรัพยากรวิจัยรวมกัน
เพื่อความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่อง ในระยะเวลาปานกลาง พัฒนาพันธะสัญญารวมกัน
เพื่อความรวมมือเฉพาะเรื่อง ในระยะยาว มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
เปาหมายความสําเร็จของการวิจัยรวมกัน
อื่นๆ
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ตารางที่ 33 (ตอ) ขอมูลดานการบริหารจัดการ โครงการความรวมมือวิจัย
ขอความ
5. บุคลากรสนับสนุนงานวิจัย
ไมมี ผูประสานงานกลาง
มี หัวหนาโครงการวิจัยประสานงานเอง
มี ผูประสานงานกลาง
มี ฝายประสานงานกลาง
มี หนวยงานประสานงานกลาง
6. ดานการรวมทุนเพื่อการวิจัยกับหนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
ไมมี
มี
7. ดานการกําหนดพันธภาระความรวมมือวิจัยของหนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
ไมมี
มี
8. ดานการสื่อสารภายในกลุมวิจัย
ไมเปนทางการ เปนครั้งคราว เฉพาะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม
เปนทางการ ไมสม่ําเสมอ ผานหนวยประสานงานกลาง
เปนทางการ สม่ําเสมอ ผานหนวยประสานงานกลาง
เปนทางการ สม่ําเสมอ ผานหนวยประสานงานกลาง สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร
เปนทางการ สม่ําเสมอ ผานหนวยประสานงานกลาง สื่อสารกับบุคคลทุกระดับ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร
9. ดานวัสดุ/อุปกรณ เพื่อการวิจัย
ไมมี การแบงปนวัสดุ/อุปกรณ
มี การจัดสรร วัสดุ/อุปกรณ ชุดใหม เพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
มี การแบงปนวัสดุ/อุปกรณ เพื่อการวิจัย (Share Resources) จากแตละหนวยงาน/องคกร
มี การรวมวัสดุ/อุปกรณ เพื่อการวิจัย (Pool Resources) จากแตละหนวยงาน/องคกร

จํานวน
(N = 209)

รอยละ

10
101
46
24
23

4.8
48.3
22.0
11.5
11.0

142
62

67.9
29.7

97
104

46.4
49.8

65
51
45
26
22

31.1
24.4
21.5
12.4
10.5

86
64
48
11

41.1
30.6
23.0
5.3

จากตารางพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวตั ถุประสงคเพือ่ แลกเปลี่ยนขอมูล
งานวิจยั /พัฒนาฐานขอมูลการวิจยั (รอยละ 48.8) รองลงมาคือ เพือ่ ความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่อง
ในระยะเวลาสัน้ ๆ และแบงปนทรัพยากรวิจัยรวมกัน (รอยละ 41.1) ดานการทําสัญญาขอตกลง
รวมกันระหวางบุคคล/หนวยงาน/องคกรที่รว มมือนั้นพบวา สวนใหญมีการทําสัญญาเปนทางการ
และมีการกําหนดภาระงานชัดเจน (รอยละ 34.4)
ดานลักษณะความสัมพันธและการมีสวนรวมในงานวิจยั พบวา สวนใหญมีความสัมพันธ
แบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง และสมาชิกรวมกันตัดสินใจมากที่สุด (รอยละ 42.6) ดาน
การกําหนดบทบาท หนาที่ และเวลาในการทําวิจัย พบวา โครงการความรวมมือดานการวิจัยสวน
ใหญมีการกําหนดบทบาท คอนขางชัดเจน (รอยละ 27.8)
ดานบุคลากรสนับสนุนงานวิจัยพบวา
โครงการความรวมมือดานการวิจัยสวนใหญมี
หัวหนาโครงการวิจัยเปนผูประสานงานเอง (รอยละ 48.3) มีเพียงรอยละ 11 ที่มีหนวย
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ประสานงานกลางดูแล ดานการรวมทุนเพือ่ การวิจัยกับหนวยงาน/องคกรที่รวมมือพบวา สวนใหญ
เปนโครงการความรวมมือดานการวิจัยไมมกี ารรวมทุนเพือ่ ทําวิจัย (รอยละ 67.9) แตมีการกําหนด
พันธภาระหรือขอตกลงรวมกันในการดําเนินความรวมมือวิจัย (รอยละ 46.4) และมีการสื่อสาร
ภายในกลุม วิจัยแบบไมเปนทางการ โดยสื่อสารกันเปนครั้งคราวเฉพาะเวลาที่มกี ารจัดกิจกรรม
(รอยละ 31.1) และไมมีการแบงปนวัสดุ/อุปกรณเพื่อการวิจัยจากแตละหนวยงาน/องคกร (รอยละ
41.1)
จากผลการวิเคราะหขอมูล ดานการบริหารจัดการโครงการความรวมมือวิจัยทางสังคม
ศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
ประเภทการดําเนินงานโครงการความรวมมือดานการวิจัยระดับองคกร จากเกณฑการวิเคราะห
ขอมูลที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น (รายละเอียดในหนา114) พบวา การดําเนินโครงการความรวมมือดาน
การวิ จั ย ของผู ต อบแบบ สอบถามส ว นใหญเ ป น การดํา เนิ น งานแบบหุ น ส ว นวิ จั ย (Research
Partnership) ที่มีวัตถุประสงคการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย/
พัฒนาฐานขอมูลการวิจัย (รอยละ 48.8) และเพื่อความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่องในระยะเวลาสั้นๆ
และแบงปนทรัพยากรวิจัยรวมกัน (รอยละ 41.1) ดานลักษณะของการเชื่อมโยงระหวางองคกร
พบวา สวนใหญมีการทําสัญญาเปนทางการ และมีการกําหนดภาระงานชัดเจน (รอยละ 34.4)
สําหรับดารรวมลงทุนดานการเงินพบวา สวนใหญไมมีการรวมทุนเพื่อทําวิจัย (รอยละ 67.9) ดาน
ระดับการตัดสินใจในการดําเนินงานของโครงการความรวมมือวิจัยพบวา สวนใหญสมาชิกใน
โครงการมีความสัมพันธระหวางกันแบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง และสมาชิกรวมกัน
ตัดสินใจ (รอยละ 42.6) โดยผูที่ทําหนาที่ประสานงานกลางไดแก หัวหนาโครงการวิจัย (รอยละ
48.3) ดานการสื่อสารภายในระหวางสมาชิกในกลุมวิจัยเปนแบบไมเปนทางการ โดยสื่อสารกัน
เปนครั้งคราวเฉพาะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม (รอยละ 31.1) และไมมีการแบงปนวัสดุ/อุปกรณเพื่อ
การวิจัยจากแตละหนวยงาน/องคกร (รอยละ 41.1)
3.3 ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือวิจัย
จากแบบสอบถาม ขอมูลเกีย่ วกับปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความ
รวมมือวิจยั แสดงไดดังนี้
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ตารางที่ 34 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือดานการวิจยั
ขอความ
1. วัตถุประสงคของความรวมมือ
การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
การแบงปนวิสัยทัศนของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
2. สิ่งแวดลอมในการสรางความรวมมือวิจัย
ความสัมพันธเดิมที่มีมากอนหนาของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
นโยบายขององคกรภาครัฐ/ องคกรภาคเอกชน และองคกรอิสระไมแสวงกําไร
3. ลักษณะของสมาชิกในโครงการวิจัย
ความเขาใจในวัตถุประสงคของความรวมมือดานการวิจัย ความไววางไว และ
ความเคารพซึ่งกันและกันของผูร วมวิจัย/ หนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกัน ของผูรวมวิจัย/ หนวยงาน/ องคกรที่รวมมือ
การรับทราบผลประโยชนที่ตนจะไดรับจากการดําเนินความรวมมือ ของผูรวมวิจัย/
หนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
การประนีประนอมในการตัดสินใจ แกปญหาภายในทีมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ

S.D.
4.48
4.16

0.754

4.20

0.809
0.889

4.35
4.52
3.86

0.809
0.647
0.993

4.61

0.598

4.26
4.16

0.743
0.843

4.20

0.722

4. กระบวนการทํางานในความรวมมือดานการวิจัย
การมีสวนรวมในการทํางานและความรับผิดชอบของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือทุกระดับ ตั้งแต
ระดับผูบริหาร-ผูปฏิบัติ
ความยืดหยุนในการดําเนินงาน
การกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
การเตรียมพรอมเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนแปลง
การพัฒนานโยบายและบทบาทการมีสวนรวมของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ

4.54
4.28

0.655
0.719

4.29
4.36
4.06
3.89

0.668
0.707
0.791
0.871

5. การสื่อสารระหวางสมาชิกที่มีความรวมมือ
การประชุม สื่อสาร และทําความเขาใจของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
การสื่อสารและใหขอมูลระหวางผูรวมวิจัย หรือหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ

4.47
4.39

0.671
0.676

4.54
4.50

0.713
0.632

4.332

0.710

6. การจัดการทรัพยากรเพื่อความรวมมือ
การมีแหลงทุนสนับสนุนความรวมมือวิจัย
ทักษะความสามารถดานการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยของผูรวมวิจัย/
หนวยงาน/องคกรที่รวมมือกัน
รวม

จากตารางพบว า ในภาพรวมผู ต อบแบบสอบถามเห็ น ด ว ยกั บ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือดานการวิจัยทั้ง 6 กลุม ในระดับมาก ( =4.332)
โดยปจจัยที่มอี ิทธิพลอันดับแรก ไดแก ลักษณะของสมาชิกในโครงการความรวมมือดาน
การวิจยั กลาวคือ สมาชิกตองความเขาใจในวัตถุประสงคของความรวมมือดานการวิจัย มีความ
ไววางไวและความเคารพซึง่ กันและกันของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือกัน ( =4.61)
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ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลอันดับที่สอง มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานกระบวนการทํางานใน
ความรวมมือดานการวิจัยทีม่ ีความสําคัญเปนลําดับแรก คือ การมีสวนรวมในการทํางานและ
ความรับผิดชอบของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รว มมือ ( =4.54) และปจจัยดานการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อความรวมมือที่มีความสําคัญเปนลําดับแรก คือ การมีแหลงทุนสนับสนุนความ
รวมมือวิจยั ( =4.54)
ปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับที่สาม ไดแก ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการสรางความรวมมือวิจัย
คือ การทําโครงการความรวมมือดานการวิจัยตองคํานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผูรวม
วิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือเปนลําดับแรก ( =4.52)
ปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับที่สี่ ไดแก วัตถุประสงคในการดําเนิความรวมมือดานการวิจัยและ
การกําหนดเปาหมายของโครงการมีความสําคัญเปนลําดับแรก ( =4.48)
ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลอันดับสุดทาย ไดแก ปจจัยดานการสื่อสารระหวางสมาชิกทีม่ ีความ
รวมมือทีม่ ีความสําคัญเปนลําดับแรก คือ การประชุม สื่อสาร และทําความเขาใจของผูรวมวิจยั /
หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ ( =4.47)
สําหรับขอเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความ
รวมมือวิจยั ผูต อบแบบสอบถามแสดงขอคิดเห็นวา การคัดเลือกผูรวมวิจัยนั้นจําเปนตองคํานึงถึง
ความพรอมของแตละบุคคลโดยเฉพาะการจัดสรรเวลาในการทําวิจัยรวมกัน และความรับผิดชอบ
ตองานของผูวจิ ัย เพราะผูรว มวิจยั มาจากหลายหนวยงาน/สถาบัน/องคกร ประกอบกับภาระงาน
ซึง่ อาจทําใหงานวิจัยดังกลาวไมประสบ
ของแตละบุคคลที่อาจมีมากจนไมมีเวลารวมทําวิจยั
ความสําเร็จตามเปาหมายหรือลาชาได (35 คน จาก 209 คน หรือ รอยละ 2.39)
3.4 ปญหา อุปสรรคในการพัฒนาความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จากแบบสอบถามปลายเป ด มี จํ า นวนผู ต อบข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ป ญ หา อุ ป สรรค และ
แนวทางในการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นําเสนอได
ดังนี้
ปญหา อุปสรรค
ดานนโยบาย
1. ระเบียบราชการที่ไมเอื้อตอการพัฒนาความรวมมือวิจัย เชน การบริหารจัดการ
โครงการวิจัยที่เปนระบบ Top down ทําใหเกิดมีความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ
ระเบียบการจัดจางพนักงานที่มีผลตอบแทนต่ํา ทําใหคนเกงไมอยากเปนนักวิจัย

ความถี่
23
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ปญหา อุปสรรค
2. นโยบายของภาครัฐใหความสําคัญกับงานวิจัยทางสังคมศาสตรคอนขางนอย
มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทางสังคมศาสตรนอยกวางานวิจัยทางวิทยาศาสตร
คอนขางมาก และขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
3. แหลงทุนวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยทางสังคมศาสตรมีคอนขางนอย และขาดความ
ตอเนื่อง และไมทั่วถึงในระดับภูมิภาค
4. สถาบันอุดมศึกษา ขาดนโยบายและกฎระเบียบในการสงเสริมดานความรวมมือ
วิจัย และ ขาดหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือวิจัย และขาดความเชื่อมโยง
ระหวางเครือขายการวิจัย ที่เนนการมีสวนรวม
ดานบุคลากรวิจัย
1. อาจารยมีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานหลายดาน ทําใหเวลาในการทําวิจัย
นอย สงผลกระทบตอการพัฒนางานวิจัย
2. ความแตกตางระหวางศาสตรและสาขาวิชาในการทําวิจัยรวมกัน ทําใหเกิดความ
แตกตางดานทัศนคติ และความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน ซึ่งมักเกิดปญหา
3. นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มักมีภาระงานดานบริหารมาก จนไมมีเวลาทําวิจัย
หรือทําวิจัย แตไมไดคุณภาพเทาที่ควร เพราะภาระงานมาก
ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
1. การประสานงานที่ไมมีประสิทธิภาพระหวางนักวิจัยหรือหนวยงานที่รวมวิจัย
เชน การเชิญนักวิจัยรวมงานวิจัย อยางกระชั้นชิด การแจงขอมูลขาวสารที่ลาชา เปนตน
2. การบริหารเวลาในการทํางานวิจัย และการจัดสรรเวลาใหตรงกันของนักวิจัยในการ
ทําโครงการวิจัยรวมกัน
3. เกณฑการประเมินผลงานวิจัยของอาจารยที่ไมเอื้อตอการสงเสริมความรวมมือวิจัย
เชน การพิจารณาผลงานวิจัยที่ใหคาน้ําหนักกับการเปนหัวโครงการวิจัยมากกวาคุณภาพ
ของโครงการวิจัย และการประเมินผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรที่อิงเกณฑงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร เปนตน
ดานวัฒนธรรมวิจัย
1. การขาดวัฒนธรรมวิจัยที่ดีของนักวิจัย ที่สงผลกระทบตอการพัฒนางานวิจัย เชน
การยึดระบบอาวุโสในการเปนหัวหนาโครงการวิจัย ทําใหนักวิจัยที่เกง แตขาดความอาวุโส
ไมอยากทําวิจัยรวม และหันไปทําวิจัยเดี่ยวแทน และการมีอัตตาของนักวิจัย ไมยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น เปนตน
2. ผูวิจัยมักทํางานวิจัยเฉพาะในกลุมคนที่รูจัก ไมเปดโอกาสใหนักวิจัยหนาใหม

ความถี่
22

12
12

25
13
8

17
10
10

9

7
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ปญหา อุปสรรค
ดานคุณภาพผลงานวิจัย
1. ผลงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร ยังไมตอบสนองการแกปญหาของทองถิ่นและ
สังคมไดเทาที่ควร
2. การเผยแพรผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยูในวงจํากัด ไมแพรหลายสูสาธารณะ

ความถี่
8
7

3.5 ขอเสนอแนะในการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ นําเสนอไดดังนี้
ขอเสนอแนะ
ดานนโยบาย
1. ควรมีการพัฒนาเครือขายการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
และกําหนดเปาหมายในการสรางเครือขายการวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อลดความซ้ําซอนใน
การทําวิจัย
2. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตรที่เปนรูปธรรม เชน
การเพิ่มเงินทุนสนับสุนนงานวิจัย
3. ควรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาความรวมมือวิจัยโดยเฉพาะของสถาบัน
สนับสนุนดานงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนนดานการวิจัยที่เพียงพอ
4. ควรมีการปรับกฎระเบียบดานการเบิกจายงบประมาณโครงการวิจัยใหมีความ
คลองตัว และเอื้อตอการดําเนินงานวิจัย เชน งบประมาณการวิจัยไมควรขึ้นกับ
ปงบประมาณ เปนตน
5. ควรมีการปรับแนวทางการประเมินผลงานวิจัยและประเมินตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยและนักวิจัย เชน การเปดกวางใหสามารถนําผลงานโครงการความรวมมือวิจัย
ไปขอตําแหนงทางวิชาการได
6. ควรปรับนโยบายการจัดสรรภาระงาน ใหเอื้อตอการพัฒนางานวิจัยของอาจารย
7. ควรมีทิศทางการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันที่ชัดเจน และเนนการสรางความ
รวมมือระหวางองคกร
ดานการบริหารจัดการงานวิจยั
1. ควรมีการจัดกิจกรรมการวิจัยที่เนนการแลกเปลี่ยนขอมูล และความรูในการวิจัย
และกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือวิจัย
2. ควรมีหนวยงาน/องคกร กลางที่รับผิดชอบการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
3. ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อพัฒนางานวิจัย ใหมีความทันสมัยและทันตอขอมูล

ความถี่
27

17
15
12

11

10
10

15
12
10
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ขอเสนอแนะ
4. ควรสงเสริมใหมีบรรยากาศในการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง เชน ประชาสัมพันธ
ขาวสารดานการวิจัยอยางสม่ําเสมอ การประชุมเครือขายการวิจัย การรวมกลุมวิจัย เปนตน
ดานบุคลากรวิจัย
1. ควรมีการพัฒนาทักษะดานการวิจัย และการบริหารโครงการความรวมมือวิจัย
ใหแกนักวิจัยอยางสม่ําเสอ เชน การสัมมนา อบรมความรูดานการวิจัย การแลกเปลี่ยน
ความรูดานการวิจัยจากแตละสาขาวิชา เพื่อสรางมุมมองใหม
การมีพี่เลี้ยงนักวิจัย เปนตน
2. ควรมีการสรางวัฒนธรรมวิจัยที่ดีใหนักวิจัย เชน การทํางานเปนทีมระหวางอาจารย
ดวยกัน และระหวางอาจารยกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เปนตน

ความถี่
10

13

10

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ผูวิจัยไดประมวลผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง 3 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผลการวิเคราะหแบบสอบถามและแบบสํารวจของทัง้ 3 แหง และ
ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการวิจยั จากองคกรสนับสนุนดานการวิจัยของประเทศ ผูบริหาร
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ประธานเครือขายการวิจยั และหัวหนาโครงการ
ความรวมมือวิจัย เพื่อสรุปสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ นําเสนอขอมูลได
ดังนี้
โอกาส
ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคม
ศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาเครือขายอุดมศึกษา
ภาครัฐสงเสริมใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการและเครือขายการวิจัยตางๆ ในระดับภูมิภาค
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เปดโอกาส
ใหกับการพัฒนางานวิจยั ทางดานสังคมศาสตรอยางมาก เนนใหสถาบันการศึกษาทําการวิจยั
รวมกับชุมชนโดยชุมชนเปนนักวิจัยหลัก
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3. กระแสโลกาภิวัฒนในปจจุบนั สงผลกระทบกอใหเกิดปญหาสังคมดานตางๆ เปน
โอกาสในการพัฒนางานวิจยั ทางสังคมศาสตรเพื่อชวยแกปญหาสังคม
4. การเปดเสรีทางการคา หรือ FTA เปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาตนเอง
ใหกาวเขาสูระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาใหเทียบเทากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
5. ประเด็นปญหาความขัดแยงภายในประเทศที่มีมากขึ้นในสังคม ทําใหรัฐบาลมองเห็น
ความสําคัญของงานวิจัยทางสังคมศาสตรมากยิง่ ขึ้น และการบริหารโครงการเมกะโปรเจคกตางๆ
ของภาครัฐ จําเปนตองมีขอมูลการวิจยั ทางดานสังคมศาสตร เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจของ
ผูบริหารประเทศ
6. ภาครัฐมีนโยบายการบริหารประเทศแบบบูรณาการ และใหการสนับสนุนโครงการ
วิจัยที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ เนนการพัฒนากลุมจังหวัด เปดโอกาสใหสถาบัน
อุดมศึกษาในแตละภูมิภาคมีการรวมกลุมกัน เพื่อจัดตั้งเครือขายทางวิชาการและเครือขายวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิน่
7. ภาครัฐสนับสนุนใหมีจัดตั้งเครือขายการวิจัยระดับภูมิภาคของ สกอ. สกว.ภาค และ
เครือขายการวิจัย ทําใหเกิดการพัฒนางานวิจยั ในระดับชุมชุนและทองถิน่ มากขึ้น และสงเสริม/
สนับสนุนใหมกี ารเผยแพรผลงานวิจยั สูผูใชประโยชนโดยตรง
8. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน IT ทําใหระบบสารสนเทศมีการพัฒนาขอมูลอยางรวดเร็ว
และดีขึ้น ทําใหสามารถพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย และเครือขายทางวิชาการและการวิจยั
ตางๆ ไดดียงิ่ ขึ้น
9. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัยของประเทศ และ
ฐานขอมูลการวิจัยในระดับภูมิภาค
10. ภาครัฐเนนการติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศในภาพรวม โดยดําเนิน
การจัดทํามาตรฐานการวิจยั ทั้งระบบ
11. ภาครัฐสนับสนุนและสงเสริมการวิจยั เพือ่ สรางและตอยอดองคความรู และการ
บริหารเพื่อการดําเนินงานวิจัยเฉพาะทาง
12. นโยบายดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปด
โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางเครือขายความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ
13. ภาครัฐมีกฎหมายสงเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศ ที่สงเสริมใหมกี ารลงทุนดาน
การวิจยั และพัฒนา รวมทั้งสงเสริมใหมกี ารแขงขันทางการคา เพื่อใหภาคเอกชนมีการลงทุนดาน
การวิจยั และพัฒนามากยิ่งขึน้ ไดแก การไดรับสิทธิประโยชนสามารถนําคนตางดาวซึ่งเปน
ชางฝมือหรือผูช ํานาญการเขามาทํางานได การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร และการ
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หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินที่ใชเพื่อการวิจัยและพัฒนา การยกเวนภาษีเงินได
สําหรับบริษทั และหางหุน สวนนิติบุคคลของคาจางเพื่อทําการวิจยั และพัฒนา และการยกเวนการ
จัดเก็บภาษีรอยละ 7 สําหรับงานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา
14. แหลงทุนมีนโยบายใหการสนับสนุนการวิจัย เนนการเชือ่ มโยงเครือขายการวิจัยใน
ลักษณะสหสาขา
15. ภาครัฐไดใหการสนับสนุนโครงการวิจยั และพัฒนาในหลากหลายสาขาวิชา และเนน
การพัฒนานักวิจัยทั้งรุนใหมและรุนกลาง เพื่อพัฒนานักวิจัยใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ
อุปสรรค
ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับ อุปสรรคในการพัฒนาความรวมมือวิจยั ทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัยคอนขางจํากัดและกระจัดกระจาย
ขาดพลังในการแกไขปญหาและการพัฒนาประเทศ และความเชื่อมโยงในการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศยังไมชัดเจน
2. หนวยงานสนับสนุนและสงเสริมการวิจยั ระดับประเทศยังไมใหความสําคัญกับการ
สนับสนุนความรวมมือวิจัยและการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยที่ชัดเจน
3. ภาครัฐกําหนดแผนพัฒนางานวิจัยของประเทศในภาพรวมไมไดแยกประเด็นเฉพาะ
สาขา สงผลใหเกิดการพัฒนางานวิจยั ที่ไมตรงเปาหมาย
4. การเชื่อมโยงการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยทัง้ ระบบ กฎหมายและกฎระเบียบที่
สนับสนุนการวิจัยยังเปนแบบแยกสวน ซึง่ กําหนดไวเฉพาะของแตละหนวยงาน ทําใหการทํางาน
เปนลักษณะตางคนตางทํา เปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยของประเทศ สงผลให
การพัฒนางานวิจยั ไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ระบบฐานขอมูลการวิจยั (Database) ระดับประเทศยังเปนแบบแยกสวน ทําใหไม
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบวิจัยของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย
6. ภาคเอกชนใหความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยที่คอนขางนอย สวนใหญเนนการ
วิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. แหลงทุนวิจัยสวนใหญ เนนการสนับสนุนการวิจยั ประยุกตมากกวางานวิจยั เชิงทฤษฎี
ที่เปนองคความรูพื้นฐาน ทําใหขาดการสนับสนุนงานวิจยั พืน้ ฐาน นอกจากนี้แหลงทุนวิจัย
ตางประเทศไดกําหนดกรอบการวิจยั ไวแลว ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายการวิจยั ไมมาก
8. การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน ยังไม
ทันตอความตองการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได
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9. ระบบราชการไมเอื้อตอการทํางานวิจยั ของบุคลากรระหวางเครือขาย การยืมตัว
นักวิจัยขามหนวยงานทําไดยากมาก เพราะตองขออนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ทําใหการวิจัยสวน
ใหญเปนการทํางานรวมกันของนักวิจัยโดยลักษณะสวนตัว
10. การรวมกลุม ในลักษณะคลัสเตอรไมครอบคลุมนักวิจัยทั้งประเทศ ทําใหการพัฒนา
งานวิจยั ไมทวั่ ถึงในทุกสาขาวิชา
11. การเสนอโครงการวิจยั มีระยะเวลาคอนขางจํากัด ทําใหไมอาจบูรณาการ
โครงการวิจยั ไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. การเสนอหัวขอการวิจัยไมไดมาจากความตองการของทองถิน่ แตเปนความตองการ
ของภาครัฐ
13. การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ในการสรางความรวมมือวิจัย
ระดับประเทศและระหวางประเทศ เปนภาระของแตละสถาบันที่ตองดําเนินการเอง
14. ความเชื่อมโยงดานงานวิจัยในสาขาตางๆ ระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ยังมี
คอนขางนอย และที่มีอยูก ็ยงั ไมมีความเขมแข็งเพียงพอ
15. เครือขายการวิจัยทางดานสังคมศาสตรยังมีคอนขางนอยและไมเขมแข็ง ขาดการ
บริหารจัดการที่ดีและไมตอเนื่อง
16. การสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังคอนขางมีปญ
 หา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยใหญๆ ในประเทศ มักไมใหความสําคัญในการเปนเครือขายกับมหาวิทยาลัยขนาด
เล็กๆ ในประเทศไทยเทาที่ควร
17. การดําเนินการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ยึดกฎระเบียบ ขาดความคลองตัว และ
ไมเอื้อตอการพัฒนางานวิจยั การบริหารจัดการงบประมาณโครงการวิจัยคอนขางยุง ยาก
18. หนวยงานแตละแหงของมหาวิทยาลัย มีขอ กําหนดในการหักเงินคาสาธารณูปโภค
จากโครงการวิจัยที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความลักลัน่ ในทางปฏิบัติ
19. เกณฑการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย ไมสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจยั และไมจูงใจใหเกิดการทําความรวมมือวิจัย
20. ความกาวหนาของอาชีพนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีนอย และไมนาสนใจ
จุดแข็ง
ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับจุดแข็งในการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปสาระสําคัญในดานตางๆ ไดดังนี้
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1. ดานนโยบายและการสงเสริมความรวมมือวิจัย
1.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีนโยบายพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยวิจยั และมี
เปาหมายในการยกระดับงานวิจยั สูระดับนานาชาติ โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐและแนวทางการ
วิจัยของชาติ
1.2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีนโยบายสรางศักยภาพของอาจารย/นักวิจัย และ
สรางเสริมโครงสรางพื้นฐานการวิจยั และกําหนดทิศทางการวิจยั ที่ชัดเจน
1.3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสนับสนุนการเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
และวิจัย ทัง้ ในศาสตรเดียวกัน และการบูรณาการระหวางศาสตรหรือสหสาขาวิชา
1.4 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสนับสนุนการพัฒนาระบบการทํางานวิชาการ/วิจัย
รวมกัน ระหวางอาจารย และระหวางอาจารยกับนิสิต
1.5 สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางขององคความรูและการเชื่อมโยงเครือขายกับ
หนวยงานตางๆ ในชุมชนและภูมิภาค มีบทบาทตอการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประเทศ
1.6 สถาบันอุดมศึกษามีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องคกร
ตางๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการพัฒนา
ความรวมมือวิจัยและสรางเครือขายการวิจัยไดงายขึน้
1.7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการใหรางวัลแกนักวิจัยและผลงานวิจยั ดีเดน
2. ดานบุคลากรวิจัย
2.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนแหลงรวมบุคลากรดานการวิจัยในสาขาตางๆ ที่มี
ศักยภาพดานการทําวิจยั
2.2 นักวิจัยมีความสนใจในการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิน่ ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และมี
การเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยมากขึ้น
2.3 นักวิจัยมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิจัย เพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคมและประเทศ และเห็นความสําคัญของความรวมมือวิจัย และการสรางเครือขายการ
วิจัย
3. ดานการบริหารจัดการงานวิจัย
3.1 สถาบันอุดมศึกษาใหการสนับสนุนจัดตัง้ กลุมวิจัย ศูนยวจิ ัยเฉพาะทาง และ
ศูนยความเปนเลิศ เพื่อการพัฒนางานวิจยั เฉพาะสาขาวิชา โดยเนนตามนโยบายของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก
3.2 สถาบันอุดมศึกษามีการสนับสนุนในการสรางบรรยากาศและพัฒนาศักยภาพ
ของนักวิจัยอยางตอเนื่อง
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3.3 สถาบันอุดมศึกษามีการสนับสนุนการใชประโยชนจากการวิจยั โดยจัดตั้ง
หนวยงานตางๆ เชนสํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ศูนยบม เพาะวิสาหกิจ และหนวย
สนับสนุนวิจัยสูอุตสาหกรรม เปนตน
3.4 สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลการวิจยั และฐานขอมูลผูเชีย่ วชาญ
ดานการวิจัยของสถาบัน
3.5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบบประมาณจัดสรรทุนเพื่อพัฒนางานวิจยั ระดับ
สถาบันและระดับคณะ
จุดออน
ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับจุดออนในการพัฒนาความรวมมือวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปสาระสําคัญในดานตางๆ ไดดังนี้
1. ดานนโยบายและการสงเสริมความรวมมือวิจัย
1.1 การบริหารจัดการงบประมาณโครงการวิจยั ของแตละมหาวิทยาลัย มีขอกําหนด
ที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความลักลั่นในทางปฏิบัติ
1.2 งบประมาณดานทรัพยากรเพื่อการวิจัยสําหรับหนวยงานมีจํากัดและไมเพียงพอ
เชน สถานที่ วัสดุอุปกรณเพือ่ การวิจัยเบื้องตน เปนตน
1.3 เครือขายการวิจัยดานสังคมศาสตรที่มีอยู มีจํานวนนอยและไมเขมแข็ง
1.4 การพิจารณาคาคะแนนของผลงานโครงการความรวมมือวิจัย ไมเอื้อตอการ
พัฒนาความรวมมือวิจัย
2. ดานการบริหารจัดการงานวิจัย
2.1 เครือขายการวิจัยทางดานสังคมศาสตรมีคอนขางนอยและไมเขมแข็ง ขาดการ
บริหารจัดการที่ดีและไมตอเนื่อง สวนใหญตางคนตางทํา และมักแขงขันกันเอง
2.2 มหาวิทยาลัยใหญๆ ในประเทศ มักไมใหความสําคัญในการเปนเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยขนาดเล็กๆ เทาที่ควร
2.3 การประสานงานกับเครือขายการวิจัยและเชื่อมโยงฐานขอมูลของสาขาวิชา
ตางๆ ระหวางหนวยงาน ยังไมเปนระบบ ทําใหการเชื่อมโยงองคความรูไมเปนเชิงบูรณาการ
2.4 การศึกษาประเด็นปญหาการวิจัยที่เปนความตองการของชุมชน สังคม และ
ประเทศมีไมมาก
2.5 การติดตามขอมูลและการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนยังไมเปน
ระบบ
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3. ดานผลงานวิจัยและคุณภาพของงานวิจัย
3.1 ผลงานวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีการเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาตินอยมาก
3.2 ผลงานวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่เปนโครงการความรวมมือวิจัย
มีนอยมาก
3.3 งานวิจยั พืน้ ฐานที่เปนองคความรูของศาสตรมีจํานวนนอย
3.4 งานวิจยั ที่เนนการแกปญหาสังคม ที่เชื่อมโยงองคความรูก ับการพัฒนาประเทศ
มีจํานวนนอย
3.5 การนําผลการวิจัยไปตอยอดและเผยแพรสูภายนอกยังมีนอย โดยเฉพาะการ
เผยแพรผลงานวิจยั ในลักษณะบทความทางวิชาการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
3.6 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่ใชการตีพิมพในวารสารตางประเทศ ทําให
งานวิจยั ที่เปนประโยชนตอชุมชนมีนอยมาก
3.7 การเผยแพรผลงานวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีคอนขางนอย สวน
หนึง่ เปนการวิจัยแบบมีขอสัญญาหามเผยแพรขอมูล (Commission research) อีกสวนหนึง่ ลิขสิทธิ์
ของผลงานวิจยั เปนของเจาของแหลงทุน ทําใหนกั วิจยั ไมมีแรงจูงใจ และไมสนใจนําผลการวิจยั ไป
เผยแพร
ตอนที่ 5 การกําหนดทิศทางการพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจยั ทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
การกําหนดทิศทางการพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในงานวิจยั นี้ไดนาํ ผลการประเมินสภาพแวดลอม พิจารณารวมกับขอมูล
จากการสัมภาษณ แบบสํารวจ และแบบสอบถาม โดยพิจารณาใหมคี วามสอดคลองกับนโยบาย
ซึ่งเนนการสรางความรวมมือระหวาง
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
หนวยงานวิจยั ในสวนกลางและในสวนภูมภิ าคที่นาํ ไปสูการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาศูนยกลางการวิจยั เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจยั รวมกัน และใหมีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติในการสรางศักยภาพและ
ความสามารถของทรัพยากรบุคคล เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
การพึง่ พาตนเอง มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูแ ละตอยอดภูมิปญญาของประเทศ เพือ่
พัฒนาสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ
ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจยั ของ
ประเทศ
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นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได พิ จ ารณาการกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นากลยุ ท ธ ใ ห มี ค วาม
สอด คลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งมีแนวทางใน
การปฏิบัติที่เนนการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาในหลายมิติ รวมถึงการพัฒนาความสามารถ
ดานการวิจัย และการพัฒนาเครือขายอุดมศึกษา ทั้งในดานนโยบาย การบริหารจัดการ กลไกและ
งบประมาณ ทั้งไดพิจารณาถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
10 (พ.ศ.2550-2554) ที่เนนบทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา เพื่อเสริมสรางทุนทาง
เศรษฐกิจ โดยกําหนดใหสถาบันการศึกษาเปนแกนนําชุมชนในการนําทุนและการวิจัยที่มีอยูใน
ทองถิ่นมาศึกษาวิจัยตอยอดเพื่อรองรับการผลิตและสรางภูมิคุมกันในทองถิ่น และการเสริมสราง
ทุนทางสังคม กําหนดใหสถาบันการศึกษาทําการวิจัยรวมกับชุมชนและใหชุมชนเปนนักวิจัยหลัก
เปนแหลง ขอมู ลของชุมชนและที่ปรึ กษาทางวิชาการ สรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจั ดการ
ความรูในชุมชนของตนเองและสรางกระบวนการเรียนรูใหชุมชน รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถนําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจเกิดรายไดแกชุมชน และ
การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กําหนดใหองคกรพัฒนาเอกชน/ภาควิชา
การ เปนพี่เลี้ยงในการสรางองคความรูและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมวิจัยและพัฒนากับชุมชน และรวม
ตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ดั ง กล า วผู วิ จั ย ได กํ า หนด
ทิศทางการพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ โดยกําหนดพันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังนี้
วิสัยทัศน
พัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหมี
ความเขมแข็งและยั่งยืน
พันธกิจ
1. สงเสริมใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรในสาขาวิชาเดียวกันและ
สหสาขาวิชา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน
2. สงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงของเครือขายการวิจยั ดานสังคมศาสตรกบั ระบบจตุภาคี
วิจัย
3. สงเสริมบุคลากรวิจัยใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครือขายวิจัยและการ
ดําเนินโครงการความรวมมือวิจยั
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4. พัฒนาความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจยั และการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
เปาประสงค
1. เพื่อเพิม่ ศักยภาพของเครือขายวิจยั ดานสังคมศาสตรในระดับสถาบัน ใหเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหเกิดการประสานและเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยทางสังคมศาสตรระดับสถาบัน
ในสาขาวิชาเดียวกันและสหสาขาวิชา ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
3. เพื่อเพิม่ ศักยภาพบุคลกรวิจยั ในการบริหารเครือขายการวิจัยและการดําเนินโครงการ
ความรวมมือวิจัย
4. เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการเผยแพรผลงานวิจยั และการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนสู
สังคมและประเทศ
จากพันธกิจและเปาประสงคดังกลาว ผูว จิ ัยไดไดรางกลยุทธความรวมมือดานการวิจัย
ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ภาคผนวก ค) โดยจัดทําเปนรูปแบบ Matrix
(Tows Matrix) ดังนี้
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ตารางที่ 35 ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ SO
จุดแข็ง (S)
โอกาส (O)
กลยุทธ (SO)
1. มีนโยบายพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
1. กระแสโลกาภิวัฒนในปจจุบนั สงผลกระทบ
1. กําหนดนโยบายทีเ่ นนพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ชั้นนําของประเทศ และมีเปาหมายในการ
กอใหเกิดปญหาสังคมดานตางๆ
เฉพาะสาขาทีส่ ถาบันมีความเชี่ยวชาญ เพื่อ
ยกระดับงานวิจัย สูระดับนานาชาติ
2. การเปดเสรีทางการคา หรือ FTA เปนโอกาสของ
สรางความเปนเลิศเฉพาะดาน
โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐและแนวทาง
สถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาสถาบันใหกาว 2. พัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยสังคมวิทยาและ
การวิจยั ของชาติ
เขาสูระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาใหเทียบเทา
มานุษยวิทยาใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
นานาชาติ
2. สนับสนุนการเสริมสรางความแข็งแกรงทาง
วิชาการ และวิจัย ทั้งในศาสตรเดียวกัน และ
บูรณาการระหวางศาสตรหรือสหสาขาวิชา
3. นักวิจัยมีความสนใจในการวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิน่ ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และมีการเชื่อมโยง
เครือขายการวิจัยมากขึ้น
4. นักวิจัยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีหลากหลาย
สาขา สามารถศึกษาวิจัยและแกปญหาสังคมได

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
10 เปดโอกาสใหกับการพัฒนางานวิจยั ทางดาน
สังคมศาสตรอยางมาก เนนใหสถาบันการศึกษา
ทําการวิจยั รวมกับชุมชนโดยชุมชนเปนนักวิจัย
หลัก
4. ภาครัฐมีนโยบายการบริหารประเทศ
แบบบูรณาการ เนนการพัฒนากลุม จังหวัด
โดยใชการวิจยั แบบเนนพืน้ ที่ (Area-based
Research)

3. สนับสนุนโครงการความรวมมือดานการวิจยั
ในสาขาวิชาเดียวกันและสหสาขาวิขา
4. สนับสนุนโครงการความรวมมือวิจัย ทีเ่ นน
การสรางองคความรูใหม
5. สนับสนุนโครงการความรวมมือวิจัย ทีเ่ นน
การแกปญหาสังคมและพัฒนาชุมชน และ
เนนการนําผลงานไปสูผูใชประโยชนโดยตรง
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ตารางที่ 35 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ SO
จุดแข็ง (S)
โอกาส (O)
5. นโยบายสรางศักยภาพของอาจารย/นักวิจัย และ 5. ภาครัฐไดใหการสนับสนุนโครงการวิจยั และ
สรางเสริมโครงสรางพื้นฐานการวิจยั และกําหนด
พัฒนาในหลากหลายสาขาวิชา และเนนการ
พัฒนานักวิจยั ทั้งรุน ใหมและรุนกลาง
ทิศทางการวิจยั ที่ชัดเจน
6. นโยบายสนับสนุนและพัฒนาระบบการทํางาน 6. แหลงทุนมีนโยบายใหการสนับสนุนการวิจัย
เนนการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยในลักษณะ
วิชาการ/วิจัยรวมกัน ระหวางอาจารยตางศาสตร
สหสาขา
และระหวางอาจารยกับนิสติ
7. ภาครัฐสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
7. สถาบันอุดมศึกษามีระบบการใหรางวัลแก
ในหลากหลายสาขาวิชา และเนนการพัฒนา
นักวิจัยและผลงานวิจยั ดีเดน
นักวิจัยทั้งรุนใหมและรุนกลาง
8. นักวิจัยมีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการวิจยั

6.
7.
8.
9.

10.

กลยุทธ (SO)
สงเสริมใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุน ใหมในดาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สงเสริมโครงการความรวมมือวิจยั โดยใหมี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทําวิจัย
สงเสริมแรงจูงใจในการทําโครงการ
ความรวมมือวิจัย และการวิจัยสหสาขา
โดยปรับปรุงการประเมินผลงานดานการวิจัย
ของอาจารย
พัฒนาระบบประเมินภาระงานดานวิจัย
ใหเอื้อตอการพัฒนางานวิจยั และการทําวิจัย
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ตารางที่ 35 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ SO
จุดแข็ง (S)
โอกาส (O)
9. สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางของ
8. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
องคความรูและการเชื่อมโยงเครือขายกับ
(พ.ศ. 2551-2565) สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถดานการวิจยั ของบุคลากรทาง
หนวยงานตางๆ ในชุมชนและภูมิภาค
10. เปนแหลงรวมบุคลากรดานการวิจยั ในสาขา
การศึกษา และการพัฒนาเครือขายอุดมศึกษา
ตางๆ ที่มีศักยภาพดานการทําวิจัยและเขาถึง
ภาครัฐสงเสริมใหมีการจัดตั้งเครือขายทาง
แหลงทุนจํานวนมาก
วิชาการและเครือขายการวิจัยตางๆ ในระดับ
11. สนับสนุนจัดตัง้ กลุมวิจัย เพือ่ การพัฒนางานวิจัย
ภูมิภาค
เฉพาะสาขาวิชา
9. นโยบายดานตางประเทศของ สกอ. เปดโอกาส
ใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางเครือขาย
ความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับประเทศอื่นๆ
12. สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการสรางบรรยากาศ 10. แหลงทุนมีนโยบายใหการสนับสนุนการวิจัย
การวิจยั
เนนการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยในลักษณะ
สหสาขา

กลยุทธ (SO)
11. สงเสริมประชาคมวิจยั สรางเครือขายทาง
วิชาการ และเครือขายการวิจัย ในระดับคณะ
สถาบันและภูมิภาค ดานสังคมศาตรและ
มนุษยศาสตร ที่เชื่อมโยงกับสถาบันอุดมศึกษา
และองคกรอื่นๆ

12. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการวิจยั โดยจัด
สัมมนาวิจยั เพื่อทํา Roadmap งานวิจยั
ทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของสถาบัย
13. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการวิจัย โดยจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย
และนักวิจัย
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ตารางที่ 35 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ SO
จุดแข็ง (S)
โอกาส (O)
13. มีการสนับสนุนการใชประโยชนจากการวิจัย โดย 11. ภาครัฐมีกฎหมายสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
จัดตั้งสํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
ประเทศ ที่สงเสริมใหมีการลงทุนดานการวิจัย
และศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
และพัฒนา เพื่อใหภาคเอกชนมีการลงทุนดาน
14. มีระบบบประมาณจัดสรรทุนเพื่อพัฒนางานวิจัย
การวิจยั และพัฒนามากยิ่งขึน้
ระดับสถาบันและระดับคณะ
12. ภาครัฐสงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารเผยแพร
ผลงานวิจยั สูผใู ชประโยชนโดยตรง

กลยุทธ (SO)
14. สงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจยั โดย
จัดตั้งสํานักงานสวนกลางดูแลการใชประโยชน
จากการวิจยั ที่เชื่อมโยงกับเครือขายการวิจัยใน
สาขาวิชาตางๆ
15. สงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนในการ
สนับสนุนทุนวิจัย โดยเนนการวิจัยที่เปน
ประโยชนโดยตรงกับชุมชนและสังคม

196

197

ตารางที่ 36 ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ ST
จุดแข็ง (S)
1. สนับสนุนการเสริมสรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการ และวิจัย ทัง้ ในศาสตรเดียวกัน
และการบูรณาการระหวางศาสตรหรือ
สหสาขาวิชา

2. มีการพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและฐานขอมูล
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของสถาบัน

อุปสรรค (T)
1. ความเชื่อมโยงในการกําหนดนโยบายและยุทธ
ศาสตรการวิจยั ของประเทศยังไมชัดเจน
2. การสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย มักไมใหความสําคัญในการเปน
เครือขายกับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กๆ
ในประเทศเทาที่ควร

กลยุทธ (ST)
1. กําหนดนโยบายสงเสริมโครงการความรวมมือ
วิจัยโดยเฉพาะ โดยสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม
2. พัฒนาโครงสรางระบบบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนโครงการความรวมมือวิจัย ที่
เชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐดานการสงเสริม
การวิจยั
3. กําหนดภาระงานใหอาจารยทําโครงการความ
รวมมือวิจยั

3. ระบบฐานขอมูลการวิจยั (Database)
ระดับประเทศยังเปนแบบแยกสวน ทําให
ไมสามารถเชือ่ มโยงขอมูลกับระบบวิจัยของ
ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย

4. พัฒนาฐานขอมูลดานการวิจยั โดยเฉพาะ
ความรวมมือดานการวิจัย ฐานขอมูลนักวิจัย
สาขาตางๆ และผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใช
ประโยชนโดยเชื่อมโยงกับเครือขายการวิจยั
ผูสนับสนุนการวิจัย และผูใชผลงานวิจยั
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ตารางที่ 36 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ ST
จุดแข็ง (S)
อุปสรรค (T)
3. นักวิจัยมีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
4. ความกาวหนาของอาชีพนักวิจยั ในสถาบัน
ของการวิจยั
อุดมศึกษาของรัฐมีนอย และไมนาสนใจ
5. เกณฑการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย ไม
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
และไมจูงใจใหเกิดการทําความรวมมือวิจยั
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบการทํางานวิชาการ/
วิจัยรวมกัน ระหวางอาจารยตางศาสตร และ
ระหวางอาจารยกับนิสิต

6. ระบบราชการไมเอื้อตอการทํางานวิจยั ของ
บุคลากรระหวางเครือขาย
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรทาง
การศึกษา

กลยุทธ (ST)
5. สงเสริมแรงจูงใจกับผูที่เขามาในอาชีพนักวิจัย
โดยการใหคา ตอบแทนทีเ่ หมาะสม
6. พัฒนาระบบการประเมินผลงานอาจารย ที่เอื้อ
และจูงใจตอการทําโครงการความรวมมือวิจัย

7. กําหนดนโยบายที่สงเสริมการทําวิจยั รวม
ระหวางองคกรสําหรับอาจารยและนักวิจัย เชน
การใหคิดเปนภาระงานดานการวิจยั ได เปนตน
8. สนับสนุนใหอาจารยจัดการเรียนการสอนโดย
เนนการวิจัยเปนฐาน และสงเสริมใหนักศึกษา
เปนผูชวยวิจยั
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ตารางที่ 36 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ ST
จุดแข็ง (S)
อุปสรรค (T)
กลยุทธ (ST)
5. สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางของ
9. สงเสริมความเขมแข็งของเครือขายการวิจยั
8. การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
องคความรูและการเชื่อมโยงเครือขายกับ
โดยจัดตั้งศูนยประสานความรวมมือวิจยั
ตางๆ ในการสรางความรวมมือวิจัยระดับ
หนวยงานตางๆ ในชุมชนและภูมิภาค
ระดับสถาบัน/คณะ และเชื่อมโยงกับเครือขาย
ประเทศและระหวางประเทศ เปนภาระของ
6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
แตละสถาบันที่ตอ งดําเนินการเอง
การวิจยั ตางๆ สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ องคกร
(พ.ศ. 2551-2565) สนับสนุนการพัฒนาความ
9. ความเชื่อมโยงดานงานวิจัยในสาขาตางๆ
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและทองถิ่น
สามารถดานการวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ มี
และการพัฒนาเครือขายอุดมศึกษา ภาครัฐ
คอนขางนอย และไมมีความเขมแข็งเพียงพอ
สงเสริมใหมกี ารจัดตั้งเครือขายทางวิชาการและ
เครือขายการวิจัยตางๆ ในระดับภูมิภาค
7. มีนโยบายพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยวิจยั
10. การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยของสถาบัน
10. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร
ชั้นนําของประเทศ และมีเปาหมายในการ
อุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน ยังไมทนั ตอ
ดานการวิจัยของสถาบัน ใหสอดคลองกับ
ยกระดับงานวิจัย สูระดับนานาชาติ
ความตองการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การมุงสูม หาวิทยาลัย
โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐและแนวทาง
การแขงขันของประเทศได
11. กําหนดนโยบาบการพัฒนานักวิจัยในชุมชน
การวิจยั ของชาติ
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
โดยมีนกั วิชาการในสาถบันอุดมศึกษาเปน
ที่ 10 กําหนดใหภาควิชาการ เปนพี่เลีย้ งในการ
พี่เลี้ยงใหคําปรึกษา
สรางองคความรู ยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
199

200

ตารางที่ 37 ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ WO
จุดออน (W)
1. เครือขายการวิจัยดานสังคมศาสตรที่มีอยู
มีจํานวนนอยและไมเขมแข็ง

2. งบประมาณดานทรัพยากรเพื่อการวิจยั สําหรับ
หนวยงานมีจาํ กัดและไมเพียงพอเชน สถานที่
วัสดุอุปกรณเพื่อการวิจัยเบือ้ งตน เปนตน
3. อาชีพนักวิจัยและบุคลากรเสริมดานการวิจยั
ของสถาบันอุดมศึกษา ไมมคี วามกาวหนา
ทางอาชีพและสวัสดิการทีม่ นั่ คง

โอกาส (O)
กลยุทธ (WO)
1. ภาครัฐสนับสนุนใหมีจัดตั้งเครือขายวิชาการ
1. สนับสนุนและพัฒนาเครือขายการวิจยั ทาง
และเครือขายการวิจยั ระดับภูมิภาค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใหมีความเขมแข็ง
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
มีกิจกรรมตอเนื่อง และยั่งยืน
ที่ 10 กําหนดใหสถาบันการศึกษา เปนแกนนํา 2. สงเสริมการจัดตั้งกลุมวิจัย ศูนยวิจยั เฉพาะทาง
ชุมชนในการนําทุนและการวิจัยที่มีอยูใน
และศูนยความเลิศดานสังคมวิทยาและ
ทองถิน่ มาศึกษาวิจยั ตอยอด เพื่อรองรับการ
มานุษยวิทยาในทุกสาขาวิชา
ผลิตและสรางภูมิคุมกันในทองถิ่น
3. แหลงทุนมีนโยบายใหการสนับสนุนการวิจัย
3. สนับสนุนโครงการวิจยั ที่เนนการจัดสรร
เนนการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย
ทรัพยากรดานการวิจยั ที่มีประสิทธิภาพ
ในลักษณะสหสาขา
4. สงเสริมโครงการความรวมมือวิจยั โดยปรับ
แกไขกฎระเบียบ ใหมีความคลองตัว
5. กําหนดนโยบายพัฒนาอาชีพนักวิจยั
4. ภาครัฐไดใหการสนับสนุนโครงการวิจัยและ
โดยใหมีความกาวหนาทางวิชาการ และ
พัฒนาในหลากหลายสาขาวิชา และเนนการ
สวัสดิการทีม่ นั่ คงแกนักวิจยั
พัฒนานักวิจัยทั้งรุน ใหมและรุนกลาง เพื่อ
พัฒนานักวิจัยใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ 6. กําหนดใหหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน
สามารถจัดจางนักวิจัยไดเอง โดยไมกําหนด
ฐานเงินเดือน
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ตารางที่ 37 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ WO
จุดออน (W)
4. การจัดสรรภาระงานของอาจารย ไมเอื้อตอ
5.
การทํางานวิจยั บางแหงเนนภาระงานสอน
ที่มาก จนทําใหอาจารยไมมเี วลาทําวิจัย
5. อาจารยมีภาระงานสอนและงานอื่นๆ มาก
ทําใหมีเวลาในการทําวิจัยนอย หรือ
ไมสนใจทําวิจยั
6. การพิจารณาภาระงานโครงการความรวมมือ
วิจัย ไมเอื้อตอการพัฒนาความรวมมือวิจัย
7. การศึกษาประเด็นปญหาการวิจัยที่เปนความ
ตองการของชุมชน สังคม และประเทศมีไม
มาก

โอกาส (O)
ภาครัฐไดใหการสนับสนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนาในหลากหลายสาขาวิชา และเนนการ
พัฒนานักวิจยั ทั้งรุน ใหมและรุนกลาง เพื่อ
พัฒนานักวิจัยใหเพียงพอตอการพัฒนา
ประเทศ

กลยุทธ (WO)
7. พัฒนาระบบการจัดสรรภาระงานที่สนอง
การมุงเปนมหาวิทยาลัยวิจยั โดยแยกบุคลากร
สายการสอน และสายงานวิจัยอยางชัดเจน
เพื่อใหการพัฒนางานวิจัยมีประสิทธิภาพ

6. แหลงทุนวิจัยสวนใหญ เนนการสนับสนุนการ
วิจัยประยุกตมากกวางานวิจัยเชิงทฤษฎีที่เปน
องคความรูพ นื้ ฐาน ทําใหขาดการสนับสนุน
งานวิจยั พืน้ ฐาน
7. ภาครัฐสนับสนุนและสงเสริมการวิจยั เพื่อสราง
และตอยอดองคความรู และบริหาร
การดําเนินงานวิจยั เฉพาะทาง

8. กําหนดประเด็นการวิจยั ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่สมดุลระหวางวิจัยพื้นฐานและ
วิจัยเชิงประยุกต
9. สงเสริมการทําวิจยั ทีเ่ ปนประโยชนโดยตรงตอ
ผูใช โดยสรางกลไกศึกษาประเด็นปญหาการ
วิจัยที่เปนความตองการของชุมชน และสังคม
ผลงานวิจยั
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ตารางที่ 38 ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ WT
จุดออน (W)
อุปสรรค (T)
1. การติดตามขอมูลและการสนับสนุนการนํา
1. ภาครัฐเนนการติดตามและประเมินผลการวิจัย
ผลงานวิจยั ไปใชประโยชนยงั ไมเปนระบบ
ของประเทศในภาพรวม โดยดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานการวิจัยทั้งระบบ

1.
2.

2. การบริหารจัดการงบประมาณโครงการวิจัย
ของแตละมหาวิทยาลัย มีขอ กําหนดที่แตกตาง
กัน ทําใหเกิดความลักลัน่ ในทางปฏิบัติ

2. การดําเนินการวิจัยยึดกฎระเบียบ ขาดความ
3.
คลองตัว และไมเอื้อตอการพัฒนางานวิจยั และ
การบริหารงบประมาณโครงการวิจยั ยุงยาก
3. หนวยงานแตละแหงของสถาบันมีขอกําหนดใน 4.
การหักเงินคาสาธารณูปโภคจากโครงการวิจัยที่
แตกตางกัน ทําใหเกิดความลักลั่นในทางปฏิบัติ

3. การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่ใชการ
ตีพิมพในวารสารตางประเทศ ทําใหงานวิจัย
ที่เปนประโยชนตอชุมชนมีนอ ยมาก

4. เกณฑการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย ไม
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
และไมจูงใจใหเกิดการทําความรวมมือวิจยั

กลยุทธ (WT)
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย
ของสถาบัน ทีเ่ นนการนําไปใชประโยชน
สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดย
มีระบบรางวัลสําหรับนักวิจยั
สนับสนุนการทําโครงการความรวมมือวิจยั โดย
ปรับระบบการบริหารจัดการโครงการวิจยั
ใหมีความคลองตัวและเอื้อตอการทําวิจัย
กําหนดนโยบายการบริหารโครงการวิจยั ของ
สถาบันใหมีมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยงาน

5. สนับสนุนการทําโครงการความรวมมือวิจยั
โดยปรับปรุงเกณฑการประเมินผลงานทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหสอดคลอง
กับลักษณะเฉพาะของศาสตร และการนํา
ผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
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ตารางที่ 38 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ WT
จุดออน (W)
4. ขาดการประสานงานกับเครือขายการวิจัยและ 5.
เชื่อมโยงฐานขอมูลที่ครบถวนในสาขาวิชา
ตางๆ ระหวางหนวยงาน
5. เครือขายการวิจยั ทางดานสังคมศาสตรมี
6.
คอนขางนอยและไมเขมแข็ง ขาดการบริหาร
จัดการที่ดีและไมตอเนื่อง สวนใหญตางคน
ตางทํา และมักแขงขันกันเอง

อุปสรรค (T)
การเสนอโครงการวิจยั มีระยะเวลาคอนขาง
จํากัด ทําใหไมอาจบูรณาการโครงการวิจยั
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยใหญๆ ในประเทศ มักไมสนใจ
สรางความรวมมือวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ขนาดเล็ก

กลยุทธ (WT)
6. สงเสริมใหมกี ารพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
และการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ใหนักวิจัย โดยเฉพาะโครงการ
ความรวมมือวิจัย
7. สนับสนุนการทําโครงการความรวมมือวิจัย โดย
จัดตั้งศูนยพฒ
ั นาความรวมมือวิจยั ระดับสถาบัน
ทําหนาทีป่ ระสานงานความรวมมือวิจยั กับ
หนวยงาน องคกรตางๆ อํานวยความสะดวกดาน
การวิจยั และการเชื่อมโยงกับเครือขายการวิจัย
8. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย โดยสงเสริม
ใหนิสิตบัณฑิตศึกษาเปนผูช วยวิจัยในโครงการ
ความรวมมือวิจัย เพื่อชวยการประสานงานและ
ทําวิจัยรวม
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ตารางที่ 38 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ WT
จุดออน (W)
อุปสรรค (T)
กลยุทธ (WT)
6. เครือขายการวิจยั ทางดานสังคมศาสตรมี
7. เครือขายการวิจัยทางดานสังคมศาสตรยังมี
9. พัฒนาคุณภาพดานการวิจัยของนักวิจัยใหม
คอนขางนอยและไมเขมแข็ง
คอนขางนอยและไมเขมแข็ง ขาดการบริหาร
โดยจัดตั้งระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั ใหม (Mentor)
เพื่อใหนักวิจยั ที่มีประสบการณการวิจัยสูงคอย
จัดการที่ดีและไมตอเนื่อง
8. การรวมกลุม ในลักษณะคลัสเตอรไมครอบคลุม
ใหคําปรึกษาในการทําวิจัยและเขาถึงแหลงทุน
นักวิจัยทั้งประเทศ ไมทั่วถึงในทุกสาขาวิชา
10. สงเสริมการรวมกลุม นักวิจัย โดยการสราง
9. ความเชื่อมโยงดานงานวิจัยในสาขาตางๆ กับ
ชุมชนนักวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ที่เชื่อมโยงกับ
สถาบันอื่นๆ ยังมีคอนขางนอย และไมเขมแข็ง
หนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาความรวมมือวิจัย
ในอนาคต
7. ผลงานวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10. งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย
11. สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
มีการเผยแพรในวารสารระดับชาติและ
คอนขางจํากัดและกระจัดกระจาย
12. สนับสนุนการแปลบทความวิชาการเปน
นานาชาตินอยมาก
ขาดพลังในการแกไขปญหาและการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
8. การนําผลการวิจัยไปตอยอดและเผยแพรสู
ประเทศ และความเชื่อมโยงในการกําหนด
13. ใหทนุ นําเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ
ภายนอกยังมีนอย โดยเฉพาะบทความ
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ 14. สนับสนุนการจัดทําหนังสือเพื่อเผยแพร
ทางวิชาการ
ผลงานวิจยั สูสาธารณะ
ยังไมชัดเจน
15. สงเสริมใหมีวารสารของแตละหนวยงานเปน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
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ตารางที่ 38 (ตอ) ตารางเมตริกซ (Matrix) กลยุทธ WT
จุดออน (W)
อุปสรรค (T)
กลยุทธ (WT)
17. งานวิจัยทีเ่ นนการแกปญ
 หาสังคม เชื่อมโยง
14. งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย
21. กําหนดนโยบายและแผนงานพัฒนางานวิจัย
องคความรูกับการพัฒนาประเทศมีจาํ นวน
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอยางเปน
คอนขางจํากัด ขาดพลังในการแกไขปญหาและ
รูปธรรม
นอย
การพัฒนาประเทศ และขาดความเชื่อมโยงกับ
18. งานวิจยั พืน้ ฐานที่เปนองคความรูของศาสตร
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ 22. สงเสริมโจทยวิจัยที่เนนการแกไขปญหาสังคม
มีจํานวนนอย
และการพัฒนาประเทศ
15. การเสนอหัวขอการวิจัยไมไดมาจากความ
23. สงเสริมโจทยวิจัยที่เนนการพัฒนางานวิจยั
ตองการของทองถิ่น แตเปนความตองการ
พื้นฐาน โดยใหนกั วิจยั แตละสาขาสามารถ
ของภาครัฐ
เสนอหัวขอการวิจัยไดเอง
19. เครือขายการวิจัยทางดานสังคมศาสตรมี
คอนขางนอยและไมเขมแข็ง ขาดการบริหาร
จัดการที่ดีและไมตอเนื่อง สวนใหญตางคน
ตางทํา และมักแขงขันกันเอง
20. การประสานงานกับเครือขายการวิจัยและ
เชื่อมโยงฐานขอมูลของสาขาวิชาตางๆ
ระหวางหนวยงาน ยังไมเปนระบบ ทําใหการ
เชื่อมโยงองคความรูไมเปนเชิงบูรณาการ

16. การความเชื่อมโยงการสนับสนุนและสงเสริม
การวิจยั ทัง้ ระบบ กฎหมายและกฎระเบียบที่
สนับสนุนการวิจัยยังเปนแบบแยกสวน
17. ภาคเอกชนใหความรวมมือในการพัฒนา
งานวิจยั ที่คอนขางนอย

24. สงเสริมโครงการความรวมมือวิจยั กับ
ภาคเอกชน โดยเนนการปรับกฎระเบียบ
ใหเอื้อตอการสรางความรวมมือวิจัย
25. สงเสริมโครงการความรวมมือวิจยั ที่เนนความ
รวมมือระหวางองคกร โดยเนนการวิจยั แบบ
สหสาขา
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ตอนที่ 6 ผลการตรวจสอบกลยุทธความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
การจัดทํากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความเปนไปไดของรางกลยุทธดังกลาวโดยการจัดการประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน (ภายในภาคผนวก ก) ประกอบดวย ผูบริหารฝายวิจัยของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง ผูบริหารฝายสนับสนุน/สงเสริมการวิจัยจากหนวยงาน/
องคกรภาครั ฐ ผูเ ชี่ยวชาญด านการวิจัย ทางสั ง คมศาสตรจากสถาบัน อุดมศึก ษาของรัฐ และ
ผู บ ริ ห ารเครื อ ข า ยการวิ จั ย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ผลการประชุ ม มี ค วามคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะตอรางกลยุทธ สรุปไดดังนี้
1. การกําหนดกลยุทธ มีขอเสนอแนะดังนี้
1.1 ควรพิจารณาใหมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ
1.2 ควรเพิ่มเติมประเด็นเกีย่ วกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) เพิ่มเติมในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและการจัดทําแผนกลยุทธ
1.3 ควรแยกระหวางกลยุทธระดับนโยบายและระดับแผนงาน
1.4 ควรมีการกําหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มเติม
2. การกําหนดกิจกรรมตางๆ ของแผนกลยุทธ มีขอเสนอแนะดังนี้
2.1 ควรระบุใหเห็นผลชัดเจนในทางปฏิบัติใหมากขึ้น
2.2 ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
3. ความรวมมือวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มกี ับหนวยงาน/องคกรตางๆ
มีขอเสนอแนะดังนี้
3.1 ควรมีการระบุขอบแขตความรวมมือวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ
หนวยงานองคกรอื่นๆ ใหชัดเจน
3.2 ควรเพิ่มเติมขอมูลของเครือขาย A, B, C ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
4. กลยุทธนโยบายความรวมมือวิจัย มีขอเสนอแนะดังนี้
4.1 ควรเพิ่มเติมประเด็นการสรางความรวมมือวิจัยกับทองถิน่ และชุมชน
4.2 ควรสงเสริมการพัฒนานักวิจัยระดับทองถิ่นเพื่อใหเกิดการพัฒนาความ
รวมมือวิจยั กับชุมชน โดยเนนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยตรง
5. กลยุทธความรวมมือวิจยั และกลยุทธการบริหารงานวิจยั มีขอเสนอแนะดังนี้
5.1 ควรพิจารณาความสอดคลองของกลยุทธ ไมมุงเนนทีก่ ารบริหารงานวิจัย
มากเกินไป
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5.2 ควรจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
6. กลยุทธการบริหารจัดการความรวมมือดานการวิจัย มีขอ เสนอแนะดังนี้
6.1 ควรใชหลักการของกัลยาณมิตรในการบริหาร เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการ
สรางความรวมมือวิจัย เนนการสรางจิตสํานึกรวมกัน
6.2 ควรใชหลักการ Win-Win Situation และการเจรจาตอรองมาใชในการ
บริหารความรวมมือดานการวิจัย
7. กลยุทธดานการเผยแพรและนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน มีขอเสนอแนะดังนี้
7.1 ควรกําหนดระบบสนับสนุน/ สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนมาก
กวาการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ใหพิจารณาในลักษณะการนําความเปน
นานาชาติเขามาสูประเทศมากกวานําประเทศไปสูความเปนนานาชาติ
7.2 ควรมีการสรางแรงจูงใจแกนักวิจัย โดยการนําผลงานวิจัยที่มกี ารนําไปใช
ประโยชนสามารถนํามาขอตําแหนงทางวิชาการได
7.3 ควรมีวารสารเฉพาะดานการนําผลงาน วิจยั ไปใชประโยชน
7.4 ควรเพิ่มวิธีการที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนในการกําหนดกลวิธี/กิจกรรมตางๆ
ในแผนกลยุทธ
8. กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจยั มีขอเสนอแนะดังนี้
8.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนสถานะของนักวิจัยใหเปนอาจารยและสงเสริมใหทํา
วิจัย เปนการสรางแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาอาชีพนักวิจยั และพัฒนางานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
8.2 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไมควรนับภาระงานในการประเมินผล
งาน เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ เพราะมีคาตอบแทนเฉพาะสําหรับผูบริหารอยูแลว
8.3 ควรสนับสนุนใหมกี ารทําวิจยั รวมระหวางอาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
8.4 การจัดสรรภาระงานเนนที่ตัวอาจารยคอนขางมาก ควรเพิ่มเติมประเด็น
ภาระงานของนักวิจัยในสถาบันวิจยั
9. กลยุทธดานการจัดสรรทรัพยากรวิจัย มีขอเสนอแนะดังนี้
9.1 แหลงทุนวิจัยควรเนนการหาทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ
9.2 ควรเนนการสรางความรวมมือแบบหุนสวน (Counterpart Fund) โดย
พิจารณาจากศักยภาพของตัวนักวิจัยเปนสําคัญ
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10. ประเด็นเพิม่ เติม มีขอเสนอแนะดังนี้
ปจจุบันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดออกนอกระบบราชการ ควรเพิ่มเติมประเด็น
สถานภาพของสถาบันในขอเสนอแนะ เพราะอาจสงผลกระทบตอการพัฒนาอาชีพนักวิจัยใน
อนาคต
จากขอเสนอแนะดังกลาว ผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกไขกลยุทธความรวมมือดานการ
วิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจัดทํากลยุทธ 3 ระดับ คือ กลยุทธระดับ
นโยบาย (กลยุทธระยะยาว) กลยุทธระดับแนวทาง (กลยุทธระยะปานกลาง) และกลยุทธระดับ
ผลผลิต หรือ กลวิธี/กิจกรรม (กลยุทธระยะสั้น) เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาของชาติ โดยผูวิจัยไดกําหนดไว 5 กลยุทธระดับ
นโยบาย 12 กลยุทธระดับแนวทาง และ 33 กลวิธี/กิจกรรม ดังนี้
1. กลยุทธระดับนโยบาย : พัฒนานโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
กลยุทธระดับแนวทาง
1.1. เสริมสรางแผนงานพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่
ตอบสนองความตองการของสังคมและจตุภาคีวิจยั
กลยุทธระดับกิจกรรม
1.1.1. จัดสัมมนาระดมสมองรวมกับจตุภาคีวิจยั เพื่อกําหนดประเด็นการวิจัย และ
กิจกรรมการพัฒนาความรวมมือวิจัย สําหรับเครือขายการวิจัย (Road Map)
1.1.2. จัดสรรทุนสนับสนุนเฉพาะสําหรับโครงการวิจัยความรวมมือวิจัยทั้งในสาขา
เดียวกัน/สหสาขา และงานวิจัยที่เกิดจากเครือขายการวิจัย
1.2. สรางพันธมิตรรวมวิจัย/ เครือขายวิจยั ทางสังคมศาสตร
กลยุทธระดับกิจกรรม
1.2.1. กําหนดเกณฑในการจัดตั้งเครือขายการวิจัย/ พันธมิตรรวมวิจัยในระดับสถาบัน
ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศใหมกี ิจกรรมวิจัยและพัฒนาตอเนื่อง
1.2.2. จัดประชุมสัมมนางานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในทุกสาขาวิชา
เพื่อสรางเครือขายการวิจัยระวางสถาบันและแลกเปลี่ยนขาวสาร ถายทอดเทคโนโลยี/องคความรู
และนําเสนอผลงานวิจยั
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1.2.3. จัดตั้งกลุมวิจยั บูรณาการ เพื่อพัฒนางานวิจัยสหสาขาในระดับสถาบัน และ
ระดับเครือขายวิจัย
1.2.4. จัดตั้งกลุมการวิจัยเพื่อชุมชนและทองถิน่ พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่น
1.3. ปรับปรุง กฎ/ระเบียบของสถาบัน เพื่อสนับสนุนโครงการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
1.3.1. ปรับกฎระเบียบการจายเงินสนับสนุนโครงการความรวมมือวิจัยใหเปนระบบ
เหมาจายและลดขั้นตอนเอกสารเพื่อความคลองตัว
1.3.2. ปรับระเบียบการจัดจางนักวิจัยและผูชวยวิจัย ใหหนวยงานมีอิสระในการจัด
จางเองไดตามความเหมาะสม ไมผูกกับฐานเงินเดือนขาราชการ
1.3.3. ปรับกฎระเบียบการจางบุคลากร แบบทวิสงั กัด ที่อาจารยและนักวิจัยสามารถ
ทํางานวิจยั ขามหนวยงานได (ยืมตัวนักวิจยั )
1.3.4. ปรับกฎระเบียบการประเมินผลงานโครงการความรวมมือวิจัยใหมีคาคะแนน
ที่สูงกวาการทําวิจัยโครงการเดี่ยว
1.4. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานความรวมมือวิจัยใหมปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธระดับกิจกรรม
1.4.1. พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายการวิจัย/ โครงการความรวมมือวิจัยของ
ทุกหนวยงานในสถาบันใหมปี ระสิทธิภาพและทันสมัย
1.4.2. เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเครือขายการวิจยั / โครงการความรวมมือวิจยั
กับหนวยงานภายนอกทัง้ ภานในและภายนอกประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและใชประโยชน
ระหวางสถาบัน
2. กลยุทธระดับนโยบาย : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแนวทาง
2.1. พัฒนาบุคลากรวิจยั ที่เขามารวมในเครือขายการวิจัยใหมีคณ
ุ ภาพ
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กลยุทธระดับกิจกรรม
2.1.1. กําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูบริหาร และผูเขารวมเครือขายการวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย
2.1.2. จัดสัมมนาพัฒนาผูบริหารเครือขายวิจัยใหมีภาวะผูนาํ และศักยภาพในการ
บริหารจัดการเครือขายวิจัย และการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัย
2.1.3. จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพนักวิจัยที่เขารวมเครือขายวิจัย โดยใหนักวิจัย
อาวุโสที่มีประสบการณวิจยั สูงเปนวิทยากรพี่เลี้ยง และเปนที่ปรึกษาโครงการความรวมมือวิจยั
2.2. สงเสริมแรงจูงใจในการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัยของอาจารย/นักวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
2.2.1. ปรับ/เปลี่ยน สถานะของนักวิจัย ใหเทียบเทาอาจารย มีความกาวหนาในอาชีพ
เชน การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงบริหาร และคาตอบแทน เปนตน เพือ่ ดึงคนเกงเขา
สูอาชีพนักวิจยั สงเสริมความรวมมือวิจยั ของสถาบัน
2.2.2. จัดตั้งรางวัลหนวยงานที่มีความรวมมือวิจยั ดีเดน และพัฒนาตอเนื่อง โดยให
เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
2.2.3. จัดตั้งรางวัลผลงานความรวมมือวิจัยดีเดน ระดับสถาบัน/ เครือขายการวิจัย
2.2.4. สงเสริมใหอาจารยนาํ งานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยใหนกั ศึกษามีสว นรวมในงานวิจัย เพือ่ ใหเกิดการพัฒนางานวิจัยและงานสอนไปพรอมกัน
2.2.5. ใหทนุ สนับสนุนการพัฒนาขอเสนอโครงการความรวมมือวิจัยและงานวิจัยของ
เครือขายการวิจัย
3. กลยุทธระดับนโยบาย : พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจยั
กลยุทธระดับแนวทาง
3.1 พัฒนาระบบสนับสุนนเพือ่ การบริหารงานเครือขายวิจยั /โครงการความรวมมือ
วิจัยระดับหนวยงาน
กลยุทธระดับกิจกรรม
3.1.1 จัดตั้งศูนยสง เสริมความรวมมือวิจัย เปนหนวยงานกลาง ในทุกหนวยงาน เพื่อ
สนับสนุนการสรางความรวมมือวิจัยกับหนวยงานภายนอก
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3.1.2 จัดตั้งทีมบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายการวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย ในระดับหนวยงาน/ เครือขายวิจัย เพือ่ ทําหนาที่ประสานความรวมมือระหวาง
สมาชิกในเครือขายและการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานของทีมวิจัย
3.1.3 จัดตั้งโครงการใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจยั ของอาจารย/ หนวย
งานวิจยั เพื่อพัฒนางานวิจยั รวมกันและเปนการสรางนักวิจัยอาชีพในอนาคต
3.1.4 พัฒนาระบบการบริหารเครือขายวิจยั / โครงการความรวมมือวิจัย ใหมคี วาม
คลองตัว เชน การเบิกจายงบประมาณ และการยืมตัวนักวิจัย การยืมอุปกรณการวิจัยระหวาง
หนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน เปนตน
3.2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลเครือขายวิจัย/ โครงการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
3.2.1 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือขายการวิจัยและการตอยอด
โครงการความรวมมือวิจัยอยางตอเนื่อง
3.2.2 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล การใชทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจยั อยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล การนําผลงานความรวมมือวิจัยไปใชประโยชน
ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. กลยุทธระดับนโยบาย : พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแนวทาง
4.1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อสงเสริมความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
4.1.1. กําหนดกฎระเบียบในการบริหารวัสดุ/อุปกรณเพื่อการวิจยั โดยสามารถยืม/เชา
วัสดุอุปกรณวจิ ัยระหวางหนวยงานภายในสถาบัน และเครือขายการวิจัย
4.2. สงเสริมการหาแหลงทุนภายนอกเพือ่ สนับสนุนเครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย

212

กลยุทธระดับกิจกรรม
4.2.1. จัดสัมมนานักวิจัยพบแหลงทุนตางๆ เพื่อแนะนําแหลงทุนแกนักวิจัยและ
เครือขายวิจัย
4.2.2. จัดโครงการรวมทุนวิจัย (Counterpart Fund) กับหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรอิสระไมแสวงกําไร
5. กลยุทธระดับนโยบาย : สงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน
กลยุทธระดับแนวทาง
5.1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกร ในการเผยแพรผลงานวิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธระดับกิจกรรม
5.1.1. สรางเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจยั และการนําผลงานวิจยั ไป
ใชประโยชนระหวางสถาบัน/องคกร
5.1.2. จัดสัมมนาเครือขายวารสารวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประจําป
เพื่อพัฒนาความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจยั
5.2. พัฒนาสื่อเพือ่ เผยแพรผลงาน และนําเสนอผลงานวิจัยไปใชประโยชนของ
เครือขาย/ โครงการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
5.2.1. จัดตั้งวารสารวิจัยจากหิ้งสูห า ง ของเครือขายการวิจัย เพือ่ สงเสริม/เผยแพร
ผลงานวิจยั และการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน โดยเปนความรวมมือระดับสถาบัน/หนวยงาน
กลยุทธการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ทั้ง 5 ดาน ดังกลาว ผูวิจัยไดจัดทํารายละเอียดของกลยุทธทั้ง 3 ระดับ พรอมตัวชี้วัด และ
ปจจัยแหงความสําเร็จ ดังตารางตอไปนี้
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ภาพที่ 8 กลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กลยุทธระดับ
นโยบาย

พัฒนานโยบายสงเสริม
ความรวมมือวิจัย
สังคมศาสตร
เสริมสรางแผนงาน
พัฒนาความรวมมือวิจัย
ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่
ตอบสนองความตองการ
ของสังคมและจตุภาคี

กลยุทธ
ระดับ
แนวทาง

สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ความรวมมือวิจัย

พัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานความรวมมือวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ความรวมมือวิจัย

สงเสริมความรวมมือ
ในการเผยแพร /
ใชประโยชนวิจัย

พัฒนาบุคลากรวิจัย
ที่เขามารวมใน
เครือขายการวิจัย
ใหมีคุณภาพ

พัฒนาระบบสนับสุนน
เพื่อการบริหารงาน
เครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย
ระดับหนวยงาน

พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
เพื่อสงเสริม
ความรวมมือวิจัย

สงเสริมความรวมมือ
ระหวางองคกร
ในการเผยแพร
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ /นานาชาติ

สงเสริมแรงจูงใจ
ในการดําเนินโครงการ
ความรวมมือวิจัย
ของอาจารย
และนักวิจัย

พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลเครือขาย
วิจัย/ โครงการความ
รวมมือวิจัย

สงเสริมการหา
แหลงทุนภายนอก
เพื่อสนับสนุน
เครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย

พัฒนาสื่อ เพื่อเผยแพร
ผลงาน และนําเสนอ
ผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนของ
เครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย

สรางพันธมิตรรวมวิจัย/
เครือขายวิจัยทาง
สังคมศาสตร
ปรับปรุง กฎ/ระเบียบ
ของสถาบัน เพื่อ
สนับสนุนโครงการ
ความรวมมือวิจัย

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ความรวมมือวิจัย
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ตารางที่ 39 กลยุทธ/นโยบายที่ 1: พัฒนานโยบายสงเสริมความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตร
กลยุทธiระดับนโยบาย
1. พัฒนา
นโยบายสงเสริม
ความรวมมือวิจัย
ทางสังคมศาสตร

กลยุทธระดับแนวทาง

1.1 เสริมสรางแผนงานพัฒนา
ความรวมมือวิจัยทาง
สังคมวิทยาแลมานุษยวิทยา
ที่ตอบสนองความตองการ
ของสังคมและจตุภาคีวิจัย

กลยุทธระดับกิจกรรม

ตัวบงชี้
จํานวนผลงานความรวมมือ
วิจัยสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ระดับ
หนวยงาน/สถาบันที่เพิ่มขึ้น
รอยละของโครงการตาม
แผนงานพัฒนาความรวมมือ
วิจัยทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่จัดทําไดจริง

1.1.1 จัดสัมมนาระดมสมองรวมกับ
จํานวนผลงานวิจัยของ
จตุภาคีวิจัย เพื่อกําหนดประเด็น
เครือขายการวิจัยที่ไดรับ
การวิจัย และกิจกรรมการพัฒนา
การกําหนดเพื่อตอบสนอง
ความรวมมือวิจัย สําหรับ
ความตองการของสังคมและ
เครือขายการวิจัย (Road Map)
จตุภาคีวิจัย
1.1.2 จัดสรรทุนสนับสนุนเฉพาะ
1. จํานวนโครงการความรวมมือ
สําหรับโครงการวิจัยความ
ดานการวิจัยในสาขาเดียวกัน
รวมมือวิจัย ทั้งในสาขาเดียวกัน/
และสหสาขา ที่เพิ่มขึ้น
สหสาขา และงานวิจัยที่เกิดจาก 2. จํานวนงบประมาณสนับสนุน
เครือขายการวิจัย
โครงการความรวมมือดาน
การวิจัยทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่เพิ่มขึ้น

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของ
ผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความ
สําคัญของการ
พัฒนาความรวมมือ
วิจัยสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
2. ความตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
สรางความรวมมือ
ของจตุภาคีวิจัย
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ตารางที่ 39 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 1: พัฒนานโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง
1.2 สรางพันธมิตรรวมวิจัย/
เครือขายวิจัยทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา

กลยุทธระดับกิจกรรม

ตัวบงชี้

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ

จํานวนกลุมพันธมิตรรวมวิจัย/
เครือขายการวิจัยสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาที่เพิ่มขึ้น

ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

1.2.1 กําหนดเกณฑในการจัดตั้ง
1. จํานวนหนวยงาน/ สถาบัน
พันธมิตรรวมวิจัย/ เครือขายการ
ที่เขารวมพันธมิตรรวมวิจัย/
วิจัยในระดับสถาบัน ที่เชื่อมโยง
เครือขายการวิจัย
กับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน
2. จํานวนพันธมิตรรวมวิจัย/
และภายนอกประเทศ ใหมี
เครือขายการวิจัยที่มีการ
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาตอเนื่อง
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
1.2.2. จัดประชุมสัมมนางานวิจัยทาง 1. จํานวนเครือขายการวิจัย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในทุกสาขาวิชา เพื่อสราง
2. จํานวนคนที่เขารวมการ
เครือขายการวิจัยระวางสถาบัน
ประชุมสัมมนาในแตละ
และ แลกเปลี่ยนขาวสาร
สาขาวิชา
ถายทอดเทคโนโลยี/องคความรู 3. จํานวนผลงานวิจัย กิจกรรม
และนําเสนอผลงานวิจัย
ที่เกิดจากการประชุมสัมมนา

ปจจัยแหงความสําเร็จ
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ตารางที่ 39 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 1: พัฒนานโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม
1.2.3. จัดตั้งกลุมวิจัยบูรณาการ
เพื่อพัฒนาความรวมมือวิจัย
สหสาขา ในระดับสถาบัน และ
ระดับเครือขายวิจัย โดยมี
นักวิจัยอาวุโสเปนที่ปรึกษา
1.2.4. จัดตั้งกลุมวิจัยเพื่อชุมชนและ
ทองถิ่น พัฒนางานวิจัย
เพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น

1.3. ปรับปรุง กฎ/ระเบียบของ
สถาบัน เพื่อสนับสนุน
โครงการความรวมมือวิจัย
1.3.1. ปรับกฎระเบียบการจายเงิน
สนับสนุนโครงการความรวมมือ
วิจัย ใหเปนระบบเหมาจาย
และลดขั้นตอนเอกสาร เพื่อ
ความคลองตัว

ตัวบงชี้
1. จํานวนกลุมวิจัยบูรณาการ
ในระดับสถาบัน และระดับ
เครือขายวิจัย
2. จํานวนผลงานความรวมมือ
วิจัยที่เกิดจากกลุมบูรณากร
1. จํานวนกลุมวิจัยเพื่อชุมชน
และทองถิ่น
2. จํานวนผลงานความรวมมือ
วิจัยที่เกิดจากกลุมวิจัยเพื่อ
ชุมชนและทองถิ่น
จํานวนกฎ/ระเบียบของ
สถาบันที่สนับสนุนโครงการ
ความรวมมือวิจัย

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
ฝายวิจัย
ระดับสถาบัน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 39 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 1: พัฒนานโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม
1.3.2. ปรับระเบียบการจัดจางนักวิจัย
และผูชวยวิจัย ใหหนวยงานมี
อิสระในการจัดจางเองไดตาม
ความเหมาะสม ไมผูกกับฐาน
เงินเดือนขาราชการ

ตัวบงชี้
จํานวนนักวิจัยใน
หนวยงาน/ สถาบัน
ที่เพิ่มขึ้น

1.3.3. ปรับกฎระเบียบการจาง
บุคลากร แบบทวิสังกัด ที่
อาจารยและนักวิจัยสามารถ
ทํางานวิจัยขามหนวยงานได
(ยืมตัวนักวิจัย)

จํานวนนักวิจัยที่มีการทํางาน
ขามสังกัด

1.3.4. ปรับกฎระเบียบการประเมินผล
งานโครงการความรวมมือวิจัย
ใหมีคาคะแนนที่สูงกวาการทํา
วิจัยโครงการเดี่ยว

จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้น

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัย
ระดับสถาบัน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
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ตารางที่ 39 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 1: พัฒนานโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม

1.4. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานความรวมมือวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพ
1.4.1. เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
เครือขายการวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย กับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและใช
ประโยชนระหวางสถาบัน
1.4.2. พัฒนาระบบฐานขอมูล
เครือขายการวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย ของทุก
หนวยงานในสถาบัน ใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย

ตัวบงชี้

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ

จํานวนฐานขอมูลดาน
ความรวมมือวิจัยที่สามารถ
ใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
จํานวนฐานขอมูลดาน
ความรวมมือวิจัยของ
แตละหนวยงาน
ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูล
กับหนวยงานอื่นๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ

ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

จํานวนฐานขอมูลดาน
ความรวมมือวิจัยของ
แตละหนวยงาน

ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
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ตารางที่ 40 กลยุทธ/นโยบายที่ 2: สงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจยั
กลยุทธiระดับนโยบาย
2. สงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
เพื่อความรวมมือ
วิจัย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม
1.

2.
2.1. พัฒนาบุคลากรวิจัยที่เขา
มารวมในเครือขายการวิจัย
ใหมีคุณภาพ

1.
2.

2.1.1. กําหนดเกณฑในการคัดเลือก
ผูบริหาร และผูเขารวมเครือขาย
การวิจัย/ โครงการความรวมมือ
วิจัย
2.1.2. จัดสัมมนาพัฒนาผูบริหาร
เครือขายวิจัยใหมีภาวะผูนําและ
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
เครือขายวิจัย และการดําเนิน
โครงการความรวมมือวิจัย

ตัวบงชี้
จํานวนบุคลากรเขารวม
เครือขายการวิจัย/โครงการ
ความรวมมือวิจัยที่มีคุณภาพ
และพัฒนาตอเนื่อง
จํานวนโครงการความรวมมือ
วิจัยที่มีคุณภาพ
จํานวนผูบริหารที่มีคุณภาพ
ในการบริหารเครือขายวิจัย
ผูเขารวมเครือขายการวิจัย/
โครงการความรวมมือวิจัยที่มี
คุณภาพในการทําวิจัย
จํานวนผูบริหาร/ ผูเขารวม
เครือขายการวิจัย/โครงการ
ความรวมมือวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
จํานวนผูบริหารที่มีภาวะผูนํา
และทักษะการบริหาร
เครือขายวิจัย/โครงการความ
รวมมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของ
ผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความ
สําคัญของการ
พัฒนาความ
รวมมือวิจัยสังคม
วิทยาและ
มานุษยวิทยา
2. ความตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
สรางความรวมมือ
ของอาจารยและ
นักวิจัย
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ตารางที่ 40 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 2: สงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัย
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม

ตัวบงชี้

2.1.3. จัดตั้งโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย
1. จํานวนนักวิจัยใหมที่มี
โดยมีนักอาวุโสที่มีประสบการณ
ศักยภาพดานการวิจัย
วิจัยสูงเปนวิทยากรและเปนที่ 2. จํานวนนักวิจัยอาวุโสที่เปน
ปรึกษาโครงการความรวมมือ
ที่ปรึกษาแกนักวิจัยใหม
วิจัย
2.2. สงเสริมแรงจูงใจในการ
จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้น
ดําเนินโครงการความรวมมือ
วิจัยของอาจารยและนักวิจัย

2.2.1. ปรับ/เปลี่ยน สถานะของนักวิจัย 1. จํานวนนักวิจัยในหนวยงาน
ใหเทียบเทาอาจารย มี
สถาบันที่เพิ่มขึ้น
ความกาวหนาในอาชีพ เชน
2. อัตราความพึงพอใจของ
การพิจารณาตําแหนงทาง
นักวิจัยในการทํางานอาชีพ
วิชาการ ตําแหนงบริหาร และ
นักวิจัยที่เพิ่มขึ้น
คาตอบแทน เปนตน เพื่อดึงคน
เกงเขาสูอาชีพนักวิจัย สงเสริม
ความรวมมือวิจัยของสถาบัน

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
ฝายวิจัย
ระดับสถาบัน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
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ตารางที่ 40 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 2: สงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัย
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม

ตัวบงชี้

2.2.2. จัดตั้งรางวัลหนวยงานที่มีความ
รวมมือวิจัยดีเดน และพัฒนา
ตอเนื่อง โดยใหเงินทุนสนับสนุน
เพิ่มเติม

จํานวนหนวยงานที่มี
ความรวมมือวิจัยดีเดน

2.2.3. จัดตั้งรางวัลผลงานความรวมมือ
วิจัยดีเดน ระดับสถาบัน/
เครือขายการวิจัย

จํานวนรางวัลผลงาน
ความรวมมือวิจัยดีเดน

2.2.4 สงเสริมใหอาจารยนํางาน
วิจัยมาใชในการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให
นักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัย
เพื่อใหเกิดการพัฒนางานวิจัย
และงานสอนไปพรอมกัน
2.2.5 ใหทุนสนับสนุนการพัฒนา
ขอเสนอโครงการความรวมมือ
วิจัยและงานวิจัยของเครือขาย
การวิจัย

จํานวนผลงานวิจัยที่เกิดจาก
อาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ที่เพิ่มขึ้น

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัย
ระดับสถาบัน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
ฝายวิจัย
ระดับสถาบัน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
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ตารางที่ 41 กลยุทธ/นโยบายที่ 3: พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
กลยุทธiระดับนโยบาย
3. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ความรวมมือวิจัย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม

ตัวบงชี้
ระบบการบริหารจัดการ
ความรวมมือวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้น

3.1.1 จัดตั้งศูนยสงเสริมความรวมมือ
วิจัย เปนหนวยงานกลาง ในทุก
หนวยงาน เพื่อสนับสนุนการ
สรางความรวมมือวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก
3.1.2 จัดตั้งทีมบุคลากรสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขายการ
วิจัย/ โครงการความรวมมือวิจัย

จํานวนศูนยสงเสริมความ
รวมมือวิจัยระดับหนวยงาน

3.1 พัฒนาระบบสนับสุนนเพื่อ
การบริหารงานเครือขายวิจัย/
โครงการความรวมมือวิจัย
ระดับหนวยงาน

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของ
ผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความ
สําคัญของการ
พัฒนาความ
รวมมือวิจัย
สังคมศาสตร
2. ความตระหนักถึง
ความสําคัญใน
การสรางความ
รวมมือของจตุ
ภาคีวิจัย

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขายการ
วิจัย/ โครงการความรวมมือ
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 41 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 3: พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม
3.1.3 จัดตั้งโครงการใหนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจัยของ
อาจารย/ หนวยงานวิจัย
3.1.4 พัฒนาระบบการบริหาร
เครือขายวิจัย/ โครงการความ
รวมมือวิจัย ใหมีความคลองตัว

3.2 พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลเครือขายวิจัย/
โครงการความรวมมือวิจัย

3.2.1 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาเครือขายการวิจัย
และการตอยอดโครงการความ
รวมมือวิจัยอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ที่เปนผูชวยวิจัยของอาจารย/
หนวยงานวิจัย
จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยที่เพิ่มขึ้น

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

1. จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยที่มีการพัฒนา
ตอยอด และมีการนําผลงาน
ไปใชประโยชน
2. จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยที่มีการพัฒนา
ตอยอดอยางตอเนื่อง
3. จํานวนผลงานความรวมมือ
วิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน
ในระดับชุมชน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
เครือขายการวิจัย และการตอ
ยอดโครงการความรวมมือ
วิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด

ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
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ตารางที่ 41 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 3: พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม
3.2.2 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล
การใชทรัพยากรเพื่อความรวมมือ
วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.3 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล
การนําผลงานความรวมมือวิจัย
ไปใชประโยชนในระดับชุมชน
ชาติ และนานาชาติ

ตัวบงชี้
จํานวนทรัพยากรเพื่อความ
รวมมือวิจัยที่มีการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการนําผลงาน
ความรวมมือวิจัยไปใช
ประโยชนในระดับชุมชน
ชาติ และนานาชาติ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ตัวบงชี้

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ตารางที่ 42 กลยุทธ/นโยบายที่ 4: พัฒนาระบบจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย
กลยุทธiระดับนโยบาย
4. พัฒนาระบบ
จัดสรรทรัพยากร
เพื่อความรวมมือ
วิจัย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม

1. จํานวนทรัพยากร เพื่อความ
รวมมือวิจัยที่ถูกใชคุมคา
2. จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก

1. วิสัยทัศนของ
ผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความ
สําคัญของการ
พัฒนาความรวมมือ
วิจัยสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
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ตารางที่ 42 กลยุทธ/นโยบายที่ 4: พัฒนาระบบจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม

4.1. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร เพื่อ
สงเสริมความรวมมือวิจัย

จํานวนการใชทรัพยากรเพื่อ
การวิจัยระหวางหนวยงาน
ภายในสถาบัน/เครือขาย
การวิจัยที่เพิ่มขึ้น
4.1.1. กําหนดกฎระเบียบในการบริหาร
วัสดุ/อุปกรณเพื่อการวิจัย
โดยสามารถยืม/เชา วัสดุอุปกรณ
วิจัยระหวางหนวยงานภายใน
สถาบัน/เครือขายการวิจัย

4.2. สงเสริมการหาแหลงทุน
ภายนอกเพื่อสนับสนุน
เครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย

ตัวบงชี้

อัตราการยืม/เชา วัสดุ
อุปกรณวิจัยระหวาง
หนวยงานภายในสถาบัน/
เครือขายการวิจัย
จํานวนเงินทุนจากแหลงทุน
ภายนอกเพื่อสนับสนุน
เครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
2. ความตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
สรางความรวมมือ
ของอาจารยและ
นักวิจัย

ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
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ตารางที่ 42 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 4: พัฒนาระบบจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจยั
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม

ตัวบงชี้

4.2.1. จัดสัมมนานักวิจัยพบแหลงทุน
ตางๆ เพื่อแนะนําแหลงทุนแก
นักวิจัย และเครือขายวิจัย
4.2.2. จัดโครงการรวมทุนวิจัย
(Counterpart Fund) กับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน องคกรอิสระไมแสวงกําไร

จํานวนโครงการความรวมมือ
วิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
จากแหลงทุนภายนอก
จํานวนโครงการวิจัย
ที่ไดรับการรวมทุนวิจัย
(Counterpart Fund)
กับหนวยงานตางๆ

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และ
ระดับคณะ/
หนวยงานของ
สถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ตารางที่ 43 กลยุทธ/นโยบายที่ 5: สงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

5. สงเสริมความ
รวมมือใน
การเผยแพรและ
นําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน

กลยุทธระดับกิจกรรม

ตัวบงชี้
จํานวนผลงานวิจัย
ที่ไดรับการเผยแพร/
นําไปใชประโยชน จาก
ความรวมมือระหวางองคกร

5.1. สงเสริมความรวมมือระหวาง
องคกร ในการเผยแพร
ผลงานวิจัย ระดับชาติ
และนานาชาติ

จํานวนเครือขายความรวมมือ
ในการเผยแพรผลงานวิจัย
และการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

1. วิสัยทัศนของ
ผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความ
สําคัญของการ
พัฒนาความ
รวมมือวิจัยสังคม
วิทยาและ
มานุษยวิทยา
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ตารางที่ 43 (ตอ) กลยุทธ/นโยบายที่ 5: สงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
กลยุทธiระดับนโยบาย

กลยุทธระดับแนวทาง

กลยุทธระดับกิจกรรม
5.1.1. สรางเครือขายความรวมมือใน
การเผยแพรผลงานวิจัยและ
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน ระหวางสถาบัน/
องคกร
5.1.2. จัดสัมมนาเครือขายวารสาร
วิชาการทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาประจําป เพื่อ
พัฒนาความรวมมือในการ
เผยแพรผลงานวิจัย

5.2. พัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร
ผลงาน และนําเสนอ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ของเครือขาย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย
5.2.1. จัดตั้งวารสารวิจัยจากหิ้งสูหาง
ของเครือขายการวิจัย เพื่อ
สงเสริม/เผยแพรผลงานวิจัยและ
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน โดยเปนความรวมมือ
ระดับสถาบัน/หนวยงาน

ตัวบงชี้
จํานวนหนวยงานที่มีความ
รวมมือในการเผยแพรและนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน

เจาภาพ/ผูปฏิบัติ
ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
2. ความตระหนักถึง
ความสําคัญใน
การสรางความ
รวมมือของจตุ
ภาคีวิจัย

จํานวนวารสารวิชาการ
ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่เขารวม
เครือขาย
จํานวนผลงานวิจัย
ที่ไดรับการเผยแพร/
นําไปใชประโยชน จาก
ความรวมมือระหวางองคกร
ผานสื่อที่ไดรับการพัฒนา

ฝายวิจัยระดับ
สถาบัน และระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ

จํานวนสมาชิกวารสารจาก
หิ้งสูหาง ของเครือขายวิจัย

ฝายวิจัยระดับ
คณะ/หนวยงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐใชระเบียบวิธีเชิงบรรยาย (Descriptive Research) การวิจัยครั้งนี้มงุ เนนการ
พัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีวัตถุประสงค
ดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/
องคกรอิสระไมแสวงกําไร
2. ศึกษารูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร
3. พัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร
ประชากรกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในงานวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทขอมูลเอกสาร ในการวิจัยนี้ ไดแก
1.1 เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตตางๆ ที่เกีย่ วกับ นโยบาย โครงการงานวิจัยที่เกีย่ วกับ
การสนับสนุนสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
1.2 จํานวนผลงานวิจยั ที่เกิดจากความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/
องคกรอิสระไมแสวงกําไร
2. ประเภทขอมูลจากบุคคลในการวิจัยนี้ ไดแก
2.1 ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจยั สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระดับสถาบัน/
คณะ/สํานัก/ศูนย และหนวยงานบริการวิชาการ
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2.2 ผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริมการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกร
ภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร
2.3 ผูรับผิดชอบโครงการความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ระดับสถาบัน/คณะ/หนวยงานวิจยั ไดแก ประธานหนวยงานความรวมมือดานการวิจัย
และหัวหนาโครงการวิจยั ทางสังคมศาสตร
3. ประเภทคณะ/หนวยงานวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการเปดหลักสูตรในกลุมวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตามกลุมสาขาวิชา ISCED ประกอบดวย 6 สาขาวิชา ไดแก
3.1 ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู ไดแก การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา
สุขศึกษา การศึกษาผูใหญ บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศิลปศึกษา
ฯลฯ
3.2 มนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา ไดแก โบราณคดี อักษรศาสตร
วรรณคดีเปรียบเทียบ ศาสนาและเทววิทยา ประวัติศาสตร ภาษาศาสตร ภาษาและวรรณคดี
ปรัชญา ฯลฯ
3.3 วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก มัณฑนศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ ศิลปกรรม ศิลปะการละคร ประวัติศาสตรศิลปะ ฯลฯ
3.4 นิติศาสตร ไดแก กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวิธีพจิ ารณา และ
ธรรมนูญศาล กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายการปกครอง
และกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา กฎหมายระหวางประเทศ ฯลฯ
3.5 สังคมศาสตร แบงเปน 4 กลุมวิชา ไดแก
3.5.1 สังคมและพฤติกรรมศาสตร ไดแก เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร จิตวิทยา
ภูมิศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ประชากรศาสตร ฯลฯ
3.5.2 การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ ไดแก พาณิชยศาสตร การบัญชี
การธนาคารและการเงิน การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การประกันภัย ฯลฯ
3.5.3 การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร ไดแก วารสารศาสตร
การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร การประชาสัมพันธ บรรณารักษศาสตร ฯลฯ
3.5.4 คหกรรมศาสตร ไดแก ผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตรศึกษา พัฒนาการครอบครัวและเด็ก ฯลฯ
3.6 วิชาอืน่ ๆ ไดแก เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม สิ่งแวดลอมศึกษา การจัดการ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางของประชากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตองการศึกษาความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตรในการวิจยั ครั้งนี้คัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
โดยมีเกณฑในการเลือกประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังนี้
1.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มงี บประมาณสนับสนุนดานการวิจัยดานสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 3 กลุม ไดแก สูง ปานกลาง ต่ํา พิจารณาจากฐานขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ป 2546 และคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากทัง้ 3 กลุมๆ ละ 1 สถาบัน โดยใหมีความ
สอดคลองกับเงื่อนไขดานพันธกิจดานการวิจัย และการเปดหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
1.2 สถาบัน อุ ดมศึ กษาของรัฐที่มี ก ารกํา หนดพัน ธกิจมุง เนนการวิจัย เนื่อ งจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีเปาหมายในการพัฒนางานวิจัยจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการวิจัย
ทั้งในระดับยุทธศาสตร กลยุทธ และการปฏิบัติ
1.3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทีม่ ีการเปดหลักสูตรในสาขาวิชาทางสังคมวิทยาและ
มษนุษยวิทยา ตาม ISCED ใน 6 สาขาวิชา
จากเกณฑการคัดเลือกขางตน กลุมตัวอยางที่ผูวิจยั ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ แบงกลุม
ตามเครื่องมือการวิจยั ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ เก็บขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย เครือขายการ
วิจัย รูปแบบความรวมมือดานการวิจัย ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สําหรับผูบริหารฝายสนับสนุนสงเสริม
การวิจยั จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับสถาบัน/คณะ/หนวยงานวิจัยตางๆ
ผูบริหารฝาย
สนับสนุนสงเสริมการวิจยั สถาบันจากองคกรสนับสนุนการวิจยั ของประเทศ และผูทรงคุณวุฒิดาน
การวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมจํานวน 53 คน มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ผูใหสัมภาษณ
ผูบริหารดานการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูบริหารดานการวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูบริหารดานการวิจยั มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
ผูทรงคุณวุฒดิ านการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผูบริหารดานการวิจยั องคกรสนับสนุนการวิจัย
จากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ และภาครัฐ
รวม

จํานวน
21
13
9
5
5
53
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2. แบบสํารวจ เก็บขอมูลขอมูลเกี่ยวกับโครงการรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สําหรับคณะ/หนวยงานดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวม 23 หนวยงาน เก็บขอมูลเกี่ยวกับโครงการรวมมือดานการวิจัย
ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังนี้
สถาบัน
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รวม

จํานวน
11
9
3
23

3. แบบสอบถาม เก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงานปจจัยที่เปนความสําเร็จใน
การดําเนินความรวมมือวิจัย และความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความ
รวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สําหรับหัวหนาโครงการความ
รวมมือดานการวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 290 ชุด ไดรับคืน 209
ชุด คิดเปนรอยละ 72.07
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวจิ ัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ
และแบบสอบถาม เก็บขอมูลเกี่ยวกับความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย วิธีดําเนินการวิจัย แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหาและอุปสรรค ของความรวมมือดานการวิจัย
ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจากเอกสารและรายงานการวิจัย
2. ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหา อุปสรรค รูปแบบความรวมมือวิจัย และ
แนวทางการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
กลุมตัวอยาง โดยเก็บขอมูลจากเครื่องมือวิจัย ดังนี้
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1) แบบสัมภาษณ เก็บขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยสัมภาษณผูบริหาร
ดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร จํานวน 53 คน
2) แบบสํารวจ สํารวจขอมูลเกี่ยวกับโครงการรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 23 แหง สําหรับผูบริหารฝายสนับสนุน
และสงเสริมการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับสถาบัน/คณะ/หนวยงานวิจยั
3) แบบสอบถาม เก็บขอมูลปจจัยความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือวิจัย และ
ปญหา อุปสรรคในการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ สําหรับหัวหนาโครงการความรวมมือดานการวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 290 ชุด และไดรับกลับคืน 209 ชุด คิดเปนรอยละ 72.07
3. วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง 3 แหง และสรุปสภาพแวดลอมของการพัฒนา
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใชเทคนิควิธีการ
วิเคราะห SWOT
4. รางกลยุทธการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบและกลยุทธ โดยการจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ
5. นําเสนอกลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
การวิเคราะหขอมูล
การดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้ มีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับสภาพปจจุบนั ปญหา อุปสรรค ของ
ความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริหารฝายสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หนวยงานภาครัฐ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ โดยใชคาเชิงสถิติ หาคาความถี่และรอยละ
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชคาเชิงสถิติ หาคาความถี่ รอยละคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS และใชเกณฑวิเคราะหประเภท
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดประเภทความรวมมือระดับองคกร (NNCO, 2005) (รายละเอียดหนา 114)
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4. วิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับความรวมมือดานการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อจัดทํา
กลยุทธความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปไดตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาค
เอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร
จากการสั ม ภาษณ ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ดา นการวิจั ย ทางสัง คมศาสตร แ ละการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมของการพัฒนาความรวมมือวิจัยดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรค ไดดังนี้
งานวิจยั ทางสังคมศาสตรทผี่ านมาไมคอยไดรับความสนใจจากผูบริหารประเทศ และ
ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายดานการวิจยั ของ
ประเทศกับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรแลวพบวา งบประมาณมีความแตกตางกันคอนขางมาก
เนื่องจากนโยบายภาครัฐทีผ่ านมาเนนการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตรคอนขางมาก
และ
ละเลยงานวิจยั สังคมศาสตรไปทําใหงานวิจัยทางสังคมศาสตรออนแอไปมาก
ปจจุบนั แมวา
นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เนนการสนับสนุน
งานวิจยั ทางดานสังคมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมไปสูสังคมฐานความรู แตการพัฒนางานวิจยั ทางดานสังคมศาสตร
ยังคงมีปญหาและอุปสรรคหลายดาน รวมทัง้ ปญหาดานบุคลากรวิจัยซึง่ พบวานักวิจัยทางดาน
สังคมศาสตรมีจํานวนมากแตมีปญหาดานคุณภาพ โดยพิจารณาจากตัวชี้วดั การตีพิมพผลงาน
และมีการนําเสนอผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติที่มีจํานวน
วิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
ผลงานวิจยั นอยกวาทางวิทยาศาสตรอยางมาก และในดานการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย
ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา มีปญ
 หาและอุปสรรคในดานตางๆ ดังนี้
1.1 นโยบายและการสงเสริมความรวมมือวิจัย
ภาครัฐกําหนดแผนพัฒนางานวิจัยของประเทศในภาพรวมไมไดแยกประเด็นเฉพาะ
สาขา สงผลใหเกิดการพัฒนางานวิจัยที่ไมตรงเปาหมาย ดานงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
งานวิจัยคอนขางจํากัดและกระจัดกระจาย ขาดพลังในการแกไขปญหาและการพัฒนาประเทศ
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และความเชื่อมโยงในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศยังไมชดั เจน รวมทัง้
การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยทั้งระบบ กฎหมายและกฎระเบียบที่สนับสนุนการวิจัยยังเปน
แบบแยกสวน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะของแตละหนวยงาน ทําใหการทํางานเปนลักษณะตางคนตางทํา
เปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยของประเทศ สงผลใหการพัฒนางานวิจัยไมสามารถ
ทําไดอยางมีประสิ ทธิภาพ และเครือขายการวิจั ยทางดานสั งคมศาสตรที่มีอยู ในปจจุบัน ยัง มี
คอนขางนอยและไมเขมแข็ง ขาดการบริหารจัดการที่ดีและไมตอเนื่อง
นอกจากนี้ดา นการรวมมือกับหนวยงานองคกรตางๆ พบวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สวนใหญมีความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐคอนขางมาก ในลักษณะการไดรับทุน
สนับสนุนเพื่อทําโครงการความรวมมือวิจยั และใหคําปรึกษาในการแกปญหาตางๆ ของภาครัฐ
สวนความรวมมือกับภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไรมีคอนขางนอย เนื่องมาจากภาคเอกชน
ไมคอยใหความสําคัญกับการวิจัยทางสังคมศาสตรมากนัก สวนใหญเนนงานวิจยั และพัฒนาตอ
ยอดผลิตภัณฑดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอนขางมาก นอกจากนี้ในการดําเนินความรวมมือ
ดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานภายนอกพบวา ระบบราชการในปจจุบนั ไมเอือ้
ตอการทํางานวิจัยของบุคลากรระหวางเครือขาย
การยืมตัวนักวิจัยขามหนวยงานทําไดยาก
เพราะตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทําใหการทําวิจัยสวนใหญทเี่ กิดขึ้นเปนการทํางานรวมกัน
ของนักวิจัยในลักษณะสวนตัว
1.2 บุคลากรเพือ่ สนับสนุนความรวมมือวิจัย
นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีนอย เพราะไมมีความกาวหนาของอาชีพและ
ไมมีแรงจูงใจ โดยเฉพาะนักวิจัยที่ไมใชอาจารยจะไดรับโอกาสที่นอยกวาอาจารยมาก สงผลให
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในระบบอุดมศึกษาหันไปทํางานวิจัยใหภาคเอกชนมากขึ้น สําหรับอาจารย
การจั ด สรรภาระงานของสถาบั น อุด มศึ ก ษาสว นใหญ ไ ม เ อื้อ ต อ การทํ า งานวิจั ย บางแห ง เน น
ภาระงานสอนมากทําใหอาจารยไมมีเวลาทําวิจัย การพิจารณาผลงานโครงการความรวมมือวิจัย
ไมเอื้อตอการพัฒนาความรวมมือวิจัย และเกณฑการประเมินผลงานวิจัยของอาจารยไมสอดคลอง
กับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยไมจูงใจใหเกิดการทําความรวมมือวิจัย อาจารยสวนใหญ
จึงหันไปสอนภาคพิเศษและเปนวิทยากรมากกวาทําวิจัย เพราะไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาขณะที่
การทําวิจัยที่มีคาตอบแทนต่ําและใชเวลานาน ดานการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัยพบวา
อาจารยและนักวิจัยสวนใหญยังขาดการปลูกฝงทัศนคติ วิธีการและวัฒนธรรมดานการวิจัยที่เปน
สากลที่เนนการทํางานเปนทีม ขาดทักษะดานการบริหารจัดการโครงการความรวมมือวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพและขาดทักษะการเขาถึงแหลงทุนวิจัย นอกจากนี้บุคลากรที่ชวยประสานงานความ
ร ว มมื อ วิ จั ย หรื อ ที ม วิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพค อ นข า งหายาก เพราะต อ งใช บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
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ความสามารถดานการวิจัยและมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีในการทําใหโครงการความรวมมือ
วิจัยประสบความสําเร็จได ดานการประเมินผลงานโครงการความรวมมือวิจัยของอาจารย/นักวิจัย
พบวา การประเมินคาผลงานวิจัยไมสอดคลองกับการประเมินดานคุณภาพของผลงานวิจัย โดย
การพิจารณาคาน้ําหนักคะแนนของโครงการความรวมมือวิจัยมีคานอยกวาการทําโครงการวิจัย
เดี่ยวทําใหอาจารยและนักวิจัยไมเกิดจูงใจในการทําวิจัยที่เปนโครงการความรวมมือวิจัย ดาน
การนําผลงานวิจัยไปชประโยชนพบวา อาจารยและนักวิจัยสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอสังคมเทาใดนัก สวนหนึ่งเปนเพราะกฎระเบียบในการกําหนดให
กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยเปนของหนวยงาน
1.3 การบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
ปจจุบันเครือขาย/โครงการความรวมมือวิจัยทางดานสังคมศาสตร มีคอนขางนอย
และไมเขมแข็ง เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่ดีและตอเนื่อง หนวยงานสวนใหญตางคนตางทํา
ตามภารกิจของตนเองและมักแขงขันกันเอง การประสานงานกับเครือขายการวิจยั และเชื่อมโยง
ฐานขอมูลของสาขาวิชาตางๆ ระหวางหนวยงานยังไมเปนระบบ ทําใหการเชื่อมโยงองคความรูไม
เปนเชิงบูรณาการ และการติดตามขอมูลและการสนับสนุนการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนยังไม
เปนระบบ ผลงานวิจยั ที่ตอบสนองความตองการของชุมชนสังคมและประเทศมีไมมาก เนื่องจาก
ขาดกลไกในการศึกษาปญหาสังคมเพื่อกําหนดประเด็นการวิจัย นอกจากนีก้ ารเชื่อมโยงฐานขอมูล
การวิจยั เพื่อสงเสริมความรวมมือวิจัยระดับสถาบันยังเปนแบบแยกสวน ขาดการเชื่อมโยงและ
การนําขอมูลไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผลการศึกษารูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน/
องคกรอิสระไมแสวงกําไร
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเครือขายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูวิจัยไดศกึ ษาและ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารฝายสนับสนุน/สงเริมการวิจัยของภาครัฐ และผูบริหาร
ฝายวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง เปนการศึกษารูปแบบความรวมมือดาน
การวิ จั ย ที่ มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ เป น ตั ว ตั้ ง ในการสร า งความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย กั บ
หน ว ยงาน/องคกรต า งๆ ผลการวิจั ย พบวา ปจจุบั น การดํ า เนิ น ความรว มมือดา นการวิจั ย ทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดม ศึกษาของรัฐยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร มีลักษณะตางคนตาง
ทําตามพันธกิจหรือเปาหมายของหนวยงานไมมีการรวมมือกันในระดับสถาบัน และขาดการ
ประสานงานเพื่อดําเนินกิจกรรมวิจัยรวมกัน สําหรับความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
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ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา เปนการรวมกลุมของคณะ/หนวยงานวิจัยในสาขาวิชาเดียวกัน
ซึ่งเปนความรวมมือระดับองคกรกับสถาบัน/หนวยงานตางๆ โดยสวนใหญมีรูปแบบการดําเนินงาน
ในลักษณะเครือขายการวิจัย (Networking) และบางสวนมีรูปแบบความรวมมือแบบพันธมิตรการ
วิจัยประเภทการจัดกลุมสถาบัน (Consortium) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของการดําเนิน
ความรวมมือดานการวิจัยพบวา เปนการสรางความรวมมือดานการวิจัยและวิชาการควบคูกัน
รวมทั้ ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นข อมู ล ระหวา งหน ว ยงาน เพื่อ มุง พัฒ นางานวิจั ย และวิ ช าการเฉพาะ
สาขาวิชารวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเดียวกัน
2.1 รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สําหรับดานการดําเนินงานพบวา รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยแบบเครือขายการ
วิจัย (Networking) และการจัดกลุมสถาบันเพื่อการวิจัย (Consortium) ของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐมีการจัดตั้งหนวยประสานงานหลักขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนแมขาย มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารการวิจัยและมีการทําขอตกลงระหวางสถาบัน/องคกรในการดําเนินความ
รวมมือรวมกันที่ชัดเจน ดานการดําเนินกิจกรรมวิจัยและวิชาการตางๆ จะมีการนัดประชุมเปน
ครั้งๆ ไป โดยบางเครือขาย/กลุม อาจมีการจัดสัมมนารายป เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน
สําหรับลักษณะของการสรางความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่มีอยูในปจจุบัน แบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
กลุมแรก ความรวมมือดานการวิจัยที่เกิดจากการสนับสนุนขององคกรภาครัฐ
ความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ดั ง กล า ว เป น การสนั บ สนุ น จากองค ก รภาครั ฐ ได แ ก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายการวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งในดานนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิจัยเบื้องตน
โดยเริ่มแรกของแนวคิดการจัดตั้งเครือขายการวิจัยนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยไดเริ่มตนแนวคิดการ
สรางเครือขายการวิจัยขึ้นในป พ.ศ.2545 ไดแก เครือขายการวิจัย CRN (Cooperative Research
Network) ซึ่งเปนเครือขายตามสาขาวิชาทั้งหมด รวม 44 เครือขาย โดยคาดหวังวาจะพัฒนาไปสู
ศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) มุงเนนการดึงศักยภาพความเชี่ยวชาญของ
นักวิชาการ/นักวิจัย ที่มีความรูความสามารถซึ่งกระจายอยูในสถาบันอุดมศึกษา/หนวยวิจัยตางๆ
ของภาครั ฐ และภาคเอกชนภายในประเทศ รวมทั้ง หนว ยวิจัย ในมหาวิท ยาลัย /สถาบัน ชั้น นํ า
ตางประเทศ เพื่อผลึกพลังในการพัฒนาวิชาการและสรางหลักสูตร รวมทั้งผลิตบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่เนนงานวิจัย พัฒนาและสรางผลงานวิจัยที่เปนโครงการขนาดใหญ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย และเนนการระดมทรัพยากรที่มีจํากัดใหมี
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การใชอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งทรัพยากรบุคคลและอุปกรณเพื่อการศึกษาและ
วิจัยที่มีราคาแพง
ตอมาเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ.2546 อันเนื่องมาจากคุณภาพโดยรวม
ของสถาบันอุดมไทยยังอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐานสากลอยูมาก ดัชนีชี้วัด (KPI) สําคัญที่บง
บอกเชิงคุณภาพ ไดแก สัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงศาสตราจารยในสถาบัน
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการและสิ ท ธิ บั ต ร (จํ า นวนผลงานต อ คนต อ ป ) การมี
บรรยากาศการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (จํานวนเงินทุนวิจัยตอคนตอป) และขีดความสามารถใน
การผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอก (จํานวนบัณฑิตปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษา) ตลอดจน
โครงการสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางานวิจัยทางอุดมศึกษา มักจะขาด
การเชื่อมโยงในภาพรวมที่สงผลตอการพัฒนาในเชิงคุณภาพ เชนทุนพัฒนาอาจารยตางๆ ทุน
เครือขาย CRN (Cooperative Research Network) ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยอาจารยและทุน
วิจัยตางๆ แตละโครงการมีลักษณะตางคนตางทํา และผลกระทบในเชิงพัฒนามักจะไปไมถึง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กิ ด ใหม ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จึ ง ได กํ า หนดนโยบายในการปฏิ รู ป ระบบการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษาใหม โดยผลักดันใหเกิดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใน
ระบบอุดมศึกษาภายใตชื่อโครงการ “เครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาสูการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ” ซึ่งเปนการบูรณาการ
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรวิชาการเขาดวยกันใหเกิดความ
เชื่อมโยง เพื่อให เกิ ดประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการสร างบุคลากรระดับที่มีความ
เชี่ยวชาญสูงและผลิตผลงานเชิงองคความรูและทรัพยสินทางปญญาที่นําไปสูการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ สงผลใหเครือขายการวิจัย CRN ที่พัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งตอง
หยุดชะงักเพราะภาครัฐหยุดการสนับสนุนดานงบประมาณ แตหากเครือขายการวิจัยใดตองการ
ดําเนินการตอก็สามารถทําไดโดยตองหางบประมาณสนับสนุนเอง สวนโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรและการวิจัยทางอุดมศึกษา ไดถูกนํามาบูรณาการเปนโครงการเครือขาย
เชิงกลยุทธฯ ทําใหการพัฒนาเครือขายการวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลวตองปรับเปลี่ยนโครงสราง
การดําเนินงานใหม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรวิจัยและความรวมมือวิจัยโดยเฉพาะเครือขายการ
วิจัยที่เกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐในปจจุบันจึงยังไมเขมแข็งเทาที่ควรและตองมีการพัฒนา
อีกมาก
ความรวมมือวิจัยในกลุมนี้ ไดแก เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เครือขายการ
วิจัยระดับอุดมศึกษา โดยเครือขายดังกลาวเนนการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยในองครวม ซึ่ง
มอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษาในแตละภูมิภาครวมกลุมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขาย
และพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของพื้นที่/ภูมิภาคนั้นๆ และมีสถาบันแมขายในแต
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ละภูมิภาคเปนผูประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีเครือขายการ
วิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและงานวิจัยเฉพาะสาขา ไดแก โครงการเครือขายเชิง
กลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญสูงเฉพาะสาขาและสรางศูนยความเปนเลิศในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ซึ่งปจจุบันมี
20 เครือขาย ครอบคลุมตั้งแตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปจนถึงสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
กลุมที่สอง ความรวมมือดานการวิจัยสาขาวิชาตางๆ ที่เกิดจากการรวมตัว
กันของหนวยงานในแตละสาขาวิชาในสถาบันตางๆ ความรวมมือดานการวิจัยลักษณะนี้
มุงเนนการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา การรวมตัวกันลักษณะนี้ขึ้นอยูกับความเขมแข็งของ
หนวยงานที่เปนแมขาย/กลุม และผูประสานงานหลักหรือประธานเครือขาย/กลุม ที่มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และจําเปนตองมีฐานของความรวมมือ
ดานการวิจัยกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ในระดับหนึ่งที่สามารถพัฒนาสูการสรางความรวมมือดาน
การวิจัยที่ยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้วิสัยทัศนและความเปนผูนําของบริหารเครือขาย/กลุม เปนสิง่
สํา คั ญในการผลั ก ดัน ใหเครื อข ายประสบความสํา เร็จ ปจจุบัน ความรว มมือด า นการวิจัยของ
สาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีอยูคอนขางนอยและไมเขมแข็ง สวนใหญเปนการดําเนินการ
ของคณะ/หนวยงานที่มีสาขาเดียวกันดําเนินงานกันเอง โดยมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้ง
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร และสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศซึ่งขึ้นกับการสรางความสัมพันธดานวิชาการและการวิจัยของแตละสถาบัน สวน
ใหญเปนการจัดกิจกรรมทางวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ระหว า งสมาชิ ก การทํ า วิ จั ย ร ว มกั น ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บพั น ธกิ จ ของแต ล ะเครื อ ขา ย/กลุม และความ
ตอเนื่องในการสื่อสารประสานงานระหวางสมาชิกเครือขายเปนสําคัญ เชน เครือขายการวิจัยทาง
การศึกษา (12 เครือขาย แบงตามเขตภูมิภาค การจัดกลุมความรวมมือของสถาบันการศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจแหงประเทศไทย (TCOBS) การจัดกลุมความรวมมือของมหาวิทยาลัยไทยดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม (TUCEM) เครือขายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุมอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง (GMSTEC) และเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (GMS/UniNet on
NREM) เปนตน
จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐนัน้ สวนใหญเปนรูปแบบความรวมมือแบบเครือขายการวิจัย(Networking) และ
การจัดกลุม (Consortium) เมื่อนําเครือขาย/กลุม การวิจัยดังกลาวมาจัดกลุมรูปแบบความรวมมือ
ดานการวิจัย จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน สรุปได 5 รูปแบบ ดังนี้
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3) ความรวมมือวิจัย
แบบกลุมเรื่อง

2) ความรวมมือ
เพื่อผลิตและ
พัฒนานักวิจัย

รูปแบบ
ความรวมมือวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ

1) ความรวมมือวิจัย
เชิงนโยบาย

ภาพที่ 9

4) ความรวมมือวิจัย
เชิงพื้นที่

5) ความรวมมือวิจัย
ประชาพิจัย

รูปแบบความรวมมือวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1. ความรวมมือวิจัยเชิงนโยบาย เปนความรวมมือวิจัยระดับนโยบายที่มุงเนนการ
นํานโยบายและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของภาครัฐ เพื่อนํามาบริหารจัดการอุดมศึกษา
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชน เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
เปนการรวมกลุมของอธิการบดี/ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงของภาครัฐและเอกชน โดย
ดําเนินการบริหารแบบเครือขาย ที่แบงกลุมการบริหารงานตามภูมิภาคตางๆ รวม 9 เครือขาย
มุงเนนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
2. ความรวมมือวิจัยเพื่อผลิตและพัฒนานักวิจัย เปนความรวมมือวิจัยที่มุงเนน
การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนกลางและรุนใหมใหมีศักยภาพดานการวิจัย
ที่สูง ขึ้ น และเพิ่ ม จํ า นวนนัก วิ จั ยใหเ พี ย งพอตอ การพั ฒ นาประเทศในยุคโลกาภิวั ตน ซึ่ง มีก าร
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและดําเนินการโดยการรวมกลุมกันของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต า งประเทศ เช น โครงการเครื อ ข า ยเชิ ง กลยุ ท ธ เ พื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาอาจารย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา และเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษา (POD
Network) สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีความรวมมือวิจัย
ที่ เ น น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเฉพาะสาขา เช น เครื อ ข า ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาครู
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คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และเครือขายการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (AGBEP) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน
3. ความรวมมือวิจัยแบบกลุมเรื่อง
เปนการรวมกลุมของหนวยงานเฉพาะ
สาขาวิชา มุงเนนการพัฒนางานวิจัยในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาองคความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยและบุคลากรวิจัย ความรวมมือลักษณะนี้มักเกิดจากนักวิจัยที่มี
ประสบการณ วิ จั ย สู ง ที่ มี เครื อข า ยนั ก วิจั ย ที่มี ความสั ม พัน ธกั น สว นตัว ระดับหนึ่ง ร ว มงานวิจั ย
ด ว ยกั น และพัฒ นาเปน ความร ว มมือ การวิจั ย ระดับ องคก ร โดยสว นใหญเ ป น การรวมตัว ของ
สถาบันตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เชน เครือขายการวิจัยทางการศึกษา (12
เครือขาย แบงตามเขตภูมิภาค) การจัดกลุมความรวมมือของสถาบันการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจแหง
ประเทศไทย (TCOBS)
การจัดกลุมความรวมมือของมหาวิทยาลัยไทยดานการจัดการ
สิ่ ง แวดลอ ม (TUCEM)
เครื อ ข า ยการศึ ก ษาระดับ อุ ม ศึ ก ษาในกลุม อนุภู มิ ภ าคลุม น้ํ า โขง
(GMSTEC) และเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (GMS/UniNet on NREM)
เปนตน
4. ความรวมมือวิจัยแบบเชิงพื้นที่ เปนความรวมมือที่เกิดจากการรวมกลุมของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยแบงตามเขตภูมิภาคเปนหลัก (Area-based) มุงเนนการพัฒนางานวิจัยใน
แตละเขตพื้นที่ โดยเนนการนําองคความรูไปพัฒนาชุมชนและพื้นที่นั้นๆ ไมจํากัดสาขาวิชาในการ
สนับสนุนงานวิจัย สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงบูรณาการหรือการวิจัยแบบชุดโครงการ โดยเนนการ
มี ส ว นร ว มของจตุ ภ าคี วิ จั ย ความร ว มมื อ ลั ก ษณะนี้ ส ามารถจั ด อยู ใ นกลุ ม ความร ว มมื อ แบบ
ประชาพิจัยไปพรอมกัน เชน เครือขายการวิจัยทางการศึกษา ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปนตน
5. ความรวมมือแบบประชาพิจัย เปนความรวมมือที่มุงการวิจัยเพื่อแกไข
ปญ หาชุม ชน โดยเน น การมี สว นรว มของประชาชนร ว มกับ สถาบัน อุดมศึ ก ษาในพื้น ที่ ในการ
กําหนดประเด็นการวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชในการแกปญหาชุมชน เชน เครือขายพัฒนา
วิชาการและขอมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแกน เครือขายการ
วิจัย ภายใตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เปนตน
โดยสรุปรูปแบบความรวมมือวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้นมีลักษณะเฉพาะ
ที่แบงกลุมตามวัตถุประสงคและลักษณะการดําเนินงานของการจัดตั้ง ซึ่งความรวมมือการวิจัย
บางรูปแบบ อาจมีลักษณะของรูปแบบความรวมมือเชิงนโยบาย ความรวมมือแบบประชาพิจยั และ
ความร ว มมื อวิ จัย เชิ ง พื้น ที่ ภ ายในเครือข า ย/กลุม เดีย วกัน อยา งไรก็ ต ามความรว มมือวิจั ย ทุ ก
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รูปแบบ จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐในการประสานสรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน/องคกรตางๆ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนแกนกลางในการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
2.2 ประเภทของการดําเนินงานโครงการความรวมมือดานการวิจัยของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ
จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
ความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห
ประเภทความรวมมือดานการวิจัยระดับองคกร จากเกณฑการวิเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
(รายละเอียดในหนา 114) พบวา การดําเนินโครงการความรวมมือดานการวิจัยของผูตอบแบบ
สอบถาม สวนใหญเปนการดําเนินงานแบบหุนสวนวิจัย (Research Partnership) ที่มี
วัตถุประสงคการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย/พัฒนาฐานขอมูล
การวิ จั ย (ร อยละ 48.8) และเพื่ อความรว มมือวิจัย เฉพาะเรื่องในระยะเวลาสั้น ๆ และแบง ปน
ทรัพยากรวิจัยรวมกัน (รอยละ 41.1) ดานลักษณะของการเชื่อมโยงระหวางองคกร พบวา สวน
ใหญมีการทําสัญญาเปนทางการ และมีการกําหนดภาระงานชัดเจน (รอยละ 34.4) สําหรับการ
รวมลงทุนดานการเงินพบวา สวนใหญไมมีการรวมทุนเพื่อทําวิจัย (รอยละ 67.9) ดานระดับการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานของโครงการความรวมมือวิจัยพบวา สวนใหญสมาชิกในโครงการ
มีความสัม พันธระหวางกันแบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง และสมาชิกรวมกันตัดสินใจ
(รอยละ 42.6) โดยผูที่ทําหนาที่ประสานงานกลางไดแก หัวหนาโครงการวิจัย (รอยละ 48.3) ดาน
การสื่อสารภายในระหวางสมาชิกในกลุมวิจัยเปนแบบไมเปนทางการ โดยสื่อสารกันเปนครั้งคราว
เฉพาะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม (รอยละ 31.1) และไมมีการแบงปนวัสดุ/อุปกรณเพื่อการวิจัยจาก
แตละหนวยงาน/องคกร (รอยละ 41.1)
จากผลวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจพบวา โดยภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาที่
เปนกลุมตัวอยางของรัฐ มีการดําเนินโครงการวิจัยทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในป
งบประมาณ 2544-2548 เปนโครงการความรวมมือดานวิจัยมากกวาโครงการวิจัยเดี่ยว (รอยละ
73.05) โดยสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (รอยละ 59.45) และผลการสํารวจ
จํานวนหนวยงานที่มีความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง
พบวา หนวยงานที่มีความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากที่สุดไดแก องคกร
จากภาครัฐ (รอยละ 56.61) รองลงมาคือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (รอยละ 30.63) และหนวยงานที่
มีความรวมมือดานการวิจัยนอยที่สุดไดแก องคกรภาคเอกชน/องคกรอิสระไมแสวงกําไร (รอยละ
12.76)
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2.3 ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนิน
ความรวมมือวิจัย 6 ดาน ที่ไดจากแบบสอบถามพบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือดานการวิจัยทั้ง 6 กลุม ในระดับมาก
( =4.332) โดยปจจัยดังกลาวเรียงลําดับความคิดเห็นตามความสําคัญที่สุดจากมากไปนอย ดังนี้
ปจจัย ที่มี อิท ธิพ ลอันดั บแรก ไดแก ลักษณะของสมาชิ กในโครงการความรวมมือด านการวิจัย
กลาวคือ สมาชิกตองความเขาใจในวัตถุประสงคของความรวมมือดานการวิจัย มีความไววางไว
และความเคารพซึ่งกันและกันของผูรวมวิจัย/หนวยงานที่รวมมือกัน ( =4.61) ปจจัยที่มีอิทธิพล
อันดับที่สอง มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานกระบวนการทํางานในความรวมมือดานการวิจัย คือ การ
มีสวนรวมในการทํางานและความรับผิดชอบของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ ( =4.54)
และปจจัยดานการจัดการทรัพยากรเพื่อความรวมมือ คือ การมีแหลงทุนสนับสนุนความรวมมือ
วิจัย ( =4.54) ปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับที่สาม ไดแก ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการสรางความ
รว มมื อ วิ จั ย คื อ การทํ า โครงการความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพและความ
เชี่ยวชาญของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ ( =4.52) ปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับที่สี่ ไดแก
วัตถุป ระสงคในการดํ า เนิ น ความรว มมือดา นการวิจัย คือ การกํา หนดเปา หมายของโครงการ
( =4.48) ปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสุดทาย ไดแก ปจจัยดานการสื่อสารระหวางสมาชิกที่มีความ
รวมมือ คือ การประชุม สื่อสาร และทําความเขาใจของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ
( =4.47)
สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินความรวมมือวิจัยผูตอบแบบสอบถามแสดงขอคิดเห็นวา การคัดเลือกผูรวมวิจัยนั้นจําเปน
ตองคํานึงถึงความพรอมของแตละบุคคลโดยเฉพาะการจัดสรรเวลาในการทําวิจัยรวมกัน และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ งานของผู วิ จั ย เพราะผู ร ว มวิ จั ย มาจากหลายหน ว ยงาน/สถาบั น /องค ก ร
ประกอบกับภาระงานของแตละบุคคลที่อาจมีมากจนไมมีเวลารวมทําวิจัย ซึ่งอาจทําใหงานวิจัย
ดังกลาวไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือลาชาได (35 คน จาก 209 คน หรือ รอยละ
2.39)
3. ผลการพั ฒ นากลยุ ท ธ ความรว มมื อด า นการวิ จัย ทางสั ง คมศาสตร ร ะหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ องคกรภาครัฐ และองคกรภาค
เอกชน/ องคกรอิสระไมแสวงกําไร
กลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ผูวิจัยไดนํารางขึ้นและนําไปตรวจสอบความเปนไปไดของกลยุทธโดยการจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ
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เมื่อวันศุกรที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ หอง 407 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจากการประชุมไปปรับปรุงแกไข และไดกลยุทธ
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจัดทํากลยุทธ
3 ระดับ คือ กลยุทธระดับนโยบาย (กลยุทธระยะยาว) กลยุทธระดับแนวทาง (กลยุทธระยะปาน
กลาง) และกลยุทธระดับผลผลิต หรือ กลวิธี/กิจกรรม (กลยุทธระยะสั้น) เพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาของชาติ โดยผูวิจัยได
กําหนดไว 5 กลยุทธระดับนโยบาย 12 กลยุทธระดับแนวทาง และ 33 กลวิธี/กิจกรรม ดังนี้
1. กลยุทธระดับนโยบาย : พัฒนานโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
กลยุทธระดับแนวทาง
1.1. เสริมสรางแผนงานพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่
ตอบสนองความตองการของสังคมและจตุภาคีวิจยั
กลยุทธระดับกิจกรรม
1.1.1. จัดสัมมนาระดมสมองรวมกับจตุภาคีวิจยั เพื่อกําหนดประเด็นการวิจัย และ
กิจกรรมการพัฒนาความรวมมือวิจัย สําหรับเครือขายการวิจัย (Road Map)
1.1.2. จัดสรรทุนสนับสนุนเฉพาะสําหรับโครงการวิจัยความรวมมือวิจัยทั้งในสาขา
เดียวกัน/สหสาขา และงานวิจัยที่เกิดจากเครือขายการวิจัย
1.2. สรางพันธมิตรรวมวิจัย/ เครือขายวิจยั ทางสังคมศาสตร
กลยุทธระดับกิจกรรม
1.2.1. กําหนดเกณฑในการจัดตั้งเครือขายการวิจัย/ พันธมิตรรวมวิจัยในระดับสถาบัน
ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศใหมกี ิจกรรมวิจัยและพัฒนาตอเนื่อง
1.2.2. จัดประชุมสัมมนางานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในทุกสาขาวิชา
เพื่อสรางเครือขายการวิจัยระวางสถาบันและแลกเปลี่ยนขาวสาร ถายทอดเทคโนโลยี/องคความรู
และนําเสนอผลงานวิจยั
1.2.3. จัดตั้งกลุมวิจยั บูรณาการ เพื่อพัฒนางานวิจัยสหสาขาในระดับสถาบัน และ
ระดับเครือขายวิจัย
1.2.4. จัดตั้งกลุมการวิจัยเพื่อชุมชนและทองถิน่ พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่น

244

1.3. ปรับปรุง กฎ/ระเบียบของสถาบัน เพื่อสนับสนุนโครงการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
1.3.1. ปรับกฎระเบียบการจายเงินสนับสนุนโครงการความรวมมือวิจัยใหเปนระบบ
เหมาจายและลดขั้นตอนเอกสารเพื่อความคลองตัว
1.3.2. ปรับระเบียบการจัดจางนักวิจัยและผูชวยวิจัย ใหหนวยงานมีอิสระในการจัด
จางเองไดตามความเหมาะสม ไมผูกกับฐานเงินเดือนขาราชการ
1.3.3. ปรับกฎระเบียบการจางบุคลากร แบบทวิสงั กัด ที่อาจารยและนักวิจัยสามารถ
ทํางานวิจยั ขามหนวยงานได (ยืมตัวนักวิจยั )
1.3.4. ปรับกฎระเบียบการประเมินผลงานโครงการความรวมมือวิจัยใหมีคาคะแนน
ที่สูงกวาการทําวิจัยโครงการเดี่ยว
1.4. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานความรวมมือวิจัยใหมปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธระดับกิจกรรม
1.4.1. พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายการวิจัย/ โครงการความรวมมือวิจัยของ
ทุกหนวยงานในสถาบันใหมปี ระสิทธิภาพและทันสมัย
1.4.2. เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเครือขายการวิจยั / โครงการความรวมมือวิจยั
กับหนวยงานภายนอกทัง้ ภานในและภายนอกประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและใชประโยชน
ระหวางสถาบัน
2. กลยุทธระดับนโยบาย : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแนวทาง
2.1. พัฒนาบุคลากรวิจยั ที่เขามารวมในเครือขายการวิจัยใหมคี ณ
ุ ภาพ
กลยุทธระดับกิจกรรม
2.1.1. กําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูบริหาร และผูเขารวมเครือขายการวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย
2.1.2. จัดสัมมนาพัฒนาผูบริหารเครือขายวิจัยใหมีภาวะผูนาํ และศักยภาพในการ
บริหารจัดการเครือขายวิจัย และการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัย
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2.1.3. จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพนักวิจัยที่เขารวมเครือขายวิจัย โดยใหนักวิจัย
อาวุโสที่มีประสบการณวิจยั สูงเปนวิทยากรพี่เลี้ยง และเปนที่ปรึกษาโครงการความรวมมือวิจยั
2.2. สงเสริมแรงจูงใจในการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัยของอาจารย/นักวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
2.2.1. ปรับ/เปลี่ยน สถานะของนักวิจัย ใหเทียบเทาอาจารย มีความกาวหนาในอาชีพ
เชน การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงบริหาร และคาตอบแทน เปนตน เพือ่ ดึงคนเกงเขา
สูอาชีพนักวิจยั สงเสริมความรวมมือวิจัยของสถาบัน
2.2.2. จัดตั้งรางวัลหนวยงานที่มีความรวมมือวิจยั ดีเดน และพัฒนาตอเนื่อง โดยให
เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
2.2.3. จัดตั้งรางวัลผลงานความรวมมือวิจัยดีเดน ระดับสถาบัน/ เครือขายการวิจัย
2.2.4. สงเสริมใหอาจารยนาํ งานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยใหนกั ศึกษามีสว นรวมในงานวิจัย เพือ่ ใหเกิดการพัฒนางานวิจัยและงานสอนไปพรอมกัน
2.2.5. ใหทนุ สนับสนุนการพัฒนาขอเสนอโครงการความรวมมือวิจัยและงานวิจัยของ
เครือขายการวิจัย
3. กลยุทธระดับนโยบาย : พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจยั
กลยุทธระดับแนวทาง
3.1 พัฒนาระบบสนับสุนนเพือ่ การบริหารงานเครือขายวิจยั /โครงการความรวมมือ
วิจัยระดับหนวยงาน
กลยุทธระดับกิจกรรม
3.1.1 จัดตั้งศูนยสง เสริมความรวมมือวิจัย เปนหนวยงานกลาง ในทุกหนวยงาน เพื่อ
สนับสนุนการสรางความรวมมือวิจัยกับหนวยงานภายนอก
3.1.2 จัดตั้งทีมบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายการวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย ในระดับหนวยงาน/ เครือขายวิจัย เพือ่ ทําหนาที่ประสานความรวมมือระหวาง
สมาชิกในเครือขายและการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานของทีมวิจัย
3.1.3 จัดตั้งโครงการใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจยั ของอาจารย/ หนวย
งานวิจยั เพื่อพัฒนางานวิจยั รวมกันและเปนการสรางนักวิจัยอาชีพในอนาคต
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3.1.4 พัฒนาระบบการบริหารเครือขายวิจยั / โครงการความรวมมือวิจัย ใหมคี วาม
คลองตัว เชน การเบิกจายงบประมาณ และการยืมตัวนักวิจัย การยืมอุปกรณการวิจัยระหวาง
หนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน เปนตน
3.2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลเครือขายวิจัย/ โครงการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
3.2.1 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือขายการวิจัยและการตอยอด
โครงการความรวมมือวิจัยอยางตอเนื่อง
3.2.2 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล การใชทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจยั อยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 จัดตั้งระบบติดตาม ประเมินผล การนําผลงานความรวมมือวิจัยไปใชประโยชน
ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. กลยุทธระดับนโยบาย : พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแนวทาง
4.1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อสงเสริมความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
4.1.1. กําหนดกฎระเบียบในการบริหารวัสดุ/อุปกรณเพื่อการวิจยั โดยสามารถยืม/เชา
วัสดุอุปกรณวจิ ัยระหวางหนวยงานภายในสถาบัน และเครือขายการวิจัย
4.2. สงเสริมการหาแหลงทุนภายนอกเพือ่ สนับสนุนเครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
4.2.1. จัดสัมมนานักวิจัยพบแหลงทุนตางๆ เพื่อแนะนําแหลงทุนแกนักวิจัยและ
เครือขายวิจัย
4.2.2. จัดโครงการรวมทุนวิจัย (Counterpart Fund) กับหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรอิสระไมแสวงกําไร
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5. กลยุทธระดับนโยบาย : สงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน
กลยุทธระดับแนวทาง
5.1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกร ในการเผยแพรผลงานวิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธระดับกิจกรรม
5.1.1. สรางเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจยั และการนําผลงานวิจยั ไป
ใชประโยชนระหวางสถาบัน/องคกร
5.1.2. จัดสัมมนาเครือขายวารสารวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประจําป
เพื่อพัฒนาความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจยั
5.2. พัฒนาสื่อเพือ่ เผยแพรผลงาน และนําเสนอผลงานวิจัยไปใชประโยชนของ
เครือขาย/ โครงการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับกิจกรรม
5.2.1. จัดตั้งวารสารวิจัยจากหิ้งสูห า ง ของเครือขายการวิจัย เพือ่ สงเสริม/เผยแพร
ผลงานวิจยั และการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน โดยเปนความรวมมือระดับสถาบัน/หนวยงาน
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ภาพที่ 10
กลยุทธระดับ
นโยบาย

พัฒนานโยบายสงเสริม
ความรวมมือวิจัย
สังคมศาสตร
เสริมสรางแผนงาน
พัฒนาความรวมมือวิจัย
ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่
ตอบสนองความตองการ
ของสังคมและจตุภาคี

กลยุทธ
ระดับ
แนวทาง

กลยุทธความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ความรวมมือวิจัย

พัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานความรวมมือวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ความรวมมือวิจัย

สงเสริมความรวมมือ
ในการเผยแพร /
ใชประโยชนวิจัย

พัฒนาบุคลากรวิจัย
ที่เขามารวมใน
เครือขายการวิจัย
ใหมีคุณภาพ

พัฒนาระบบสนับสุนน
เพื่อการบริหารงาน
เครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย
ระดับหนวยงาน

พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
เพื่อสงเสริม
ความรวมมือวิจัย

สงเสริมความรวมมือ
ระหวางองคกร
ในการเผยแพร
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ /นานาชาติ

สงเสริมแรงจูงใจ
ในการดําเนินโครงการ
ความรวมมือวิจัย
ของอาจารย
และนักวิจัย

พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลเครือขาย
วิจัย/ โครงการความ
รวมมือวิจัย

สงเสริมการหา
แหลงทุนภายนอก
เพื่อสนับสนุน
เครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย

พัฒนาสื่อ เพื่อเผยแพร
ผลงาน และนําเสนอ
ผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนของ
เครือขายวิจัย/ โครงการ
ความรวมมือวิจัย

สรางพันธมิตรรวมวิจัย/
เครือขายวิจัยทาง
สังคมศาสตร
ปรับปรุง กฎ/ระเบียบ
ของสถาบัน เพื่อ
สนับสนุนโครงการ
ความรวมมือวิจัย

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ความรวมมือวิจัย
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั มีประเด็นอภิปรายและขอเสนอแนะไดดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบความรวมมือดานการวิจยั ความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยความรวมมือวิจัยทาง
สังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา สวนใหญเปนการดําเนินงานแบบหุนสวนวิจัย
(Research Partnership) ทั้งในลักษณะของการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัย โดยการดําเนิน
โครงการความรวมมือวิจัยนั้นมีวัตถุประสงคการดําเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย/พัฒนา
ฐานขอมูลการวิจัย และเพื่อความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่องในระยะเวลาสั้นๆ มีการทําสัญญาเปน
ทางการและกํา หนดภาระงานชัดเจน ส ว นใหญมี หั ว หนา โครงการวิจั ย เปน ผู ป ระสานงานเอง
สมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการสื่อสารกันอยางไมเปนทางการ และไมมีการแบงปน
วัสดุ/อุปกรณเพื่อการวิจัย และมีความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรภาครัฐคอนขางมากในลักษณะ
ของการไดรับทุนสนับสนุนเพื่อการทําวิจัยการสรางความรวมมือดานการวิจัยสวนใหญเกิดขึ้นจาก
การดําเนินการของแตละหนวยงานเอง เปนการสรางความสัมพันธแบบหุนสวนระหวางสถาบัน
(Bilateral Partnerships) ซึ่งความสัมพันธลักษณะนี้เกิดขึ้นมากในสถาบันอุดมศึกษาโดยการทํา
สัญญาขอตกลง (MOU/Agreement) กับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคลองกับ พรทิพย กาญจนนิยต (Pornthip Kanjananiyot, 2005) ที่กลาวถึง
การทําสัญญาขอตกลงระหวางสถาบัน (Agreement) ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยวา
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงเริ่มตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความรวมมือระหวางสถาบัน
ซึ่งแสดงถึงศักยภาพทางดานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติของสถาบัน นอกจากนี้การ
สรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางนักคิด นักวิชาการที่มีความ
สามารถใหไดใชความรูและความสามารถ เพื่อการพัฒนาองคกร/สถาบันและประเทศชาติไดเปน
อยางดี โดยการสรางความสัมพันธดังกลาวสถาบันอุดมศึกษาควรมีการพัฒนาความรวมมือ
ดังกลาวใหตอเนื่องและพัฒนาไปสูความรวมือในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจัยที่เขมแข็งขึ้นไปสูระดับกลุมวิจัยแบบผสมผสาน (Research Coalition) ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อแบงปนความคิดและใชทรัพยากรรวมกัน และพัฒนาไปสูความรวมมือดานการ
วิจัยแบบกลุมรวมพลัง (Research Collaboration) เปนการพัฒนาความรวมมือที่มีรูปแบบการ
ดําเนินงานและการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนความสําเร็จจากการกําหนด
วิสัยทัศนรวมกัน และมีการเทียบเคียงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยสรางระบบที่ตองพึ่งพากันระหวาง
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สมาชิกในกลุมเพื่อกําหนดประเด็นและโอกาสรวมกันและมีการพัฒนางานวิจัยในระดับสูง ซึ่งตอง
ใชหลักของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและปจจัยหลายดานประกอบกัน
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนัน้
การที่จะพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยไปสู
ระดับดังกลาวนั้น ควรมีการพัฒนาความเขมแข็งของการดําเนินความรวมมือเปนลําดับแรก โดย
การพัฒนาความสัมพันธแบบหุนสวนระหวางสถาบัน (Bilateral Partnerships) ควรเปนไป
ตามลําดับจากการสรางหุน สวนหรือพันธมิตรรวมวิจัยกับสถาบัน/องคกรตางๆ โดยการลงนาม
สัญญาขอตกลงรวมกัน นําไปสูการสรางหุนสวน/พันธมิตรเพือ่ สรางความรวมมือดานการวิจัย/
เครือขายการวิจัย ซึ่งควรคํานึงถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินความรวมมือไว
ดวย ดังที่แมตทิชและคณะ (Mattessich and other, 2001) ไดจําแนกปจจัยเปน 6 กลุม ไดแก
สิ่งแวดลอมในการสรางความรวมมือดานการวิจยั (Environment) วัตถุประสงคของความรวมมือ
วิจัย (Purpose) ลักษณะของสมาชิกในเครือขายการวิจยั / โครงการวิจยั (Membership
Characteristic) กระบวนการทํางานในความรวมมือดานการวิจัย (Process) การสื่อสารและทํา
ความเขาใจระหวางสมาชิก (Communication) และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจยั
(Resources)
จากผลการศึกษาวิจยั นี้พบวา ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอความสําเร็จของการดําเนิน
ความรวมมือที่ควรคํานึงถึงอันดับแรก ไดแก ลักษณะของสมาชิกในโครงการความรวมมือดาน
การวิจยั ที่ตองมีความเขาใจวัตถุประสงคของความรวมมือ มีความไววางไวและความเคารพซึ่งกัน
และกันของผูรว มวิจยั /หนวยงานที่รวมมือกัน อันดับที่สองไดแก ปจจัยดานกระบวนการทํางานใน
ความรวมมือดานการวิจัยคือ
การมีสวนรวมในการทํางานและความรับผิดชอบของผูรว มวิจยั /
หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ และปจจัยดานการจัดการทรัพยากรเพื่อความรวมมือคือ การมีแหลง
ทุนสนับสนุนความรวมมือวิจยั อันดับที่สามไดแก ปจจัยดานสิง่ แวดลอมในการสรางความรวมมือ
วิจัยคือ การทําโครงการความรวมมือดานการวิจยั ตองคํานึง ถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู
รวมวิจัย/หนวยงาน/องคกรที่รวมมือ อันดับที่สี่ไดแก วัตถุประสงคในการดําเนินความรวมมือดาน
การวิจยั คือ การกําหนดเปาหมายของโครงการวิจัย และอันดับสุดทายไดแก ปจจัยดานการสื่อสาร
ระหวางสมาชิกที่มีความรวมมือคือ การประชุมสื่อสารทําความเขาใจของผูรวมวิจัย/หนวยงาน/
องคกรที่รวมมือ
นอกจากนี้ผลการวิจัยไดเสนอแนะวา การบริหารจัดการเครือขายการวิจัยสูความ
สํ า เร็ จ ควรมี แ นวทางที่ ค วรปฏิ บั ติ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด การบริ ห ารงานวิ จั ย ขององค ก าร
สหประชาชาติ (United Nations, 1999) คือ (1) การบริหารเวลาและทรัพยากรของสมาชิก
(Activate members’ time and resources) เพื่อใหสมาชิกในกลุมเกิดแรงผลักดันในการรวม
กิจกรรมและนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว (2) มีการกําหนดเปาหมายในการประสบความสําเร็จรวมกัน
(Achieve win-win situations) ใหสมาชิกในกลุมไดรับผลประโยชนรวมกันเพื่อหลีกเลี่ยงความ
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ขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น (3) มีการจํากัดคาใชจาย (Limit interaction costs) ซึ่งการบริหารจัดการ
ที่ดีจําเปนที่จะตองมีเลขานุการเครือขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะควบคุมคาใชจายเกิดขึ้นได
อยางเหมาะสมและมีประโยชนสูงสุดประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร (4) มีการสรรหาคณะ
กรรมการโดยคัดสรรจากสมาชิกที่มีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมแตละโครงการที่นําไปสูการ
ทํ า งานที่ มี คุ ณ ภาพและประสบความสํ า เร็ จ และ (5) การกํ า หนดคุ ณ ภาพของผลผลิ ต และ
ดําเนินการอยางโปรงใส โครงการวิจัยรวมอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก รวมถึง
การดําเนินงานที่อาจมีสมาชิกบางกลุมหวังผลประโยชนสวนตน โดยเฉพาะในเครือขายขนาดเล็ก
ซึ่งตองดําเนินการอยางโปรงใสในการดําเนินกิจกรรมวิจัยของเครือขาย
2. การพัฒนากลยุทธความรวมมือวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
ผลการพัฒนากลยุทธความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐจากงานวิจัยนี้ มุงเนนการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐเปนหลักในการสรางความรวมมือ และในทางปฏิบัติการสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือวิจัยในหลายมิติ ซึ่งมีประเด็นการอภิปรายดังนี้
2.1 นโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัย
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จาก
ผลการวิจัยพบวาปจจุบันยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร มีลักษณะตางคนตางทําตามพันธกิจหรือ
เปาหมายของหนวยงานไมมีการรวมมือกันในระดับสถาบัน ขาดการประสานงานเพื่อดําเนิน
กิจกรรมวิจัยรวมกัน และความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสวนใหญเกิดขึ้น
จากการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ คือ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งแนวคิดการ
จัดตั้งความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติหลายครั้ง ทําใหเครือขายวิจัยบางประเภทที่มีอยูแลว ไมสามารถการดําเนินการตอไปได
และเครือขายใหมๆ ก็ไมสามารถเกิดขึ้นได ทั้งยังมีกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการสรางเครือขาย
เชน กฎหมาย กฎขอบังคับของแตละหนวยงานที่เอื้อประโยชนเฉพาะหนวยงานตนเอง โดยมิไดเอือ้
ประโยชนในรูปของราชการโดยรวม เชน การกําหนดสิทธิ์ในผลงานวิจัยใหเปนของหนวยงานที่ให
ทุน อีกทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของกระทรวงการคลัง กฎระเบียบเกี่ยวกับบุคลากร
ของหนวยงานตางๆ เปนตน จึงทําใหนักวิจัยไมมีแรงจูงใจในการทําวิจัย นอกจากนี้ยังขาดความ
รว มมือระหวางหนว ยงานในการแลกเปลี่ยนขอมู ลเกี่ ย วกับการวิจั ยตา งๆ ขาดกลยุทธใ นการ
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สนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยระหวางหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทําให
ไมเกิดเครือขายการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
การสรางความรวมมือทางการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเปนบทบาทสําคัญ
อันหนึ่งในระดับนโยบายการวิจัยของประเทศ เพื่อสรางความเชื่อมโยงดานการวิจัยในกลุมภาคี
ความรวม มือระหวางภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรม/เอกชน/องคกรอิสระตางๆ
(นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2553) มุงเนนการสรางเสริมศักยภาพการ
วิจัยของประเทศ และสรางกลไกที่กอใหเกิดประโยชนจากการบริหารจัดการวิจัยไปสูการสราง
มู ล ค า เพิ่ ม นอกจากนี้ แ นวทางดั ง กล า วยั ง สอดคล อ งกั บ แนวทางสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาเครือขายอุดมศึกษาตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ที่ภาครัฐสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
เครือขายทางวิชาการและเครือขายการวิจัยตางๆ ในระดับภูมิภาค ดังนั้นการพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจัยระหวางหนวยงานองคกรตางใหมีความเชื่อมโยงในระบบจตุภาคีวจิ ยั จึงเปนสิง่ สําคัญ
และจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาตองเรงดําเนินการ โดยเฉพาะการพัฒนาความรวมมือวิจยทางดาน
สังคมศาสตร ซึ่งผลการวิจัยพบวา การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาดังกลาวยังมีความออนแออยู
มาก ทั้งในดานนโยบาย การบริหารจัดการ บุคลกรวิจัย การสงเสริม/สนับสนุน และอื่นๆ แมวาใน
ระดั บ นโยบายจะเน น การส ง เสริ ม การวิ จั ย ทางด า นสั ง คมศาสตร ม ากขึ้ น อย า งชั ด เจน เช น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่เนนบทบาทการมีสวนรวม
ของภาคีการพัฒนาเพื่อเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดใหสถาบันการศึกษาเปนแกนนํา
ชุมชนในการนําทุนและการวิจัยที่มีอยูในทองถิ่นมาศึกษาวิจัยตอยอด เพื่อรองรับการผลิตและ
สรางภูมิคุมกันในทองถิ่น แตในระดับปฏิบัติการจําเปนที่จะตองพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย
การวิจัยใหมีประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหมากที่สุด
ดังนั้นกลยุทธการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐจึงเปนหนึ่งในเครื่องมือที่ชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนางานวิจัยของประเทศที่
เข ม แข็ ง ในอนาคต โดยความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ดั ง กล า วต อ งเร ง การสร า งความร ว มมื อ กั บ
หนวยงานตางๆ ในระบบจตุภาคีวิจัย กลยุทธการสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระดับนโยบายที่ผูวิจัยนําเสนอนั้นเปนสิ่งสําคัญที่ผูนําองคกรควร
ใหความสนใจ ทั้งในดานของการเสริมสรางแผนงานพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่ตอบสนองความตองการของสังคมและจตุภาคี โดยการจัดสัมมนาระดมสมอง
รวมกับจตุภาคีวิจัย เพื่อกําหนดประเด็นการวิจัยและกิจกรรมการพัฒนาความรวมมือวิจัยสําหรับ
เครือขายการวิจัย (Road Map) และมีการจัดสรรทุนสนับสนุนเฉพาะสําหรับโครงการวิจัยความ
รวมมือวิจัยโดยเฉพาะทั้งในสาขาเดียวกัน/ สหสาขา และงานวิจัยที่เกิดจากเครือขายการวิจัย ซึ่ง
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สอดคลองกับแนวคิดของวงจรการสรางคุณคา/มูลคา (Value Creation Circle) ในการนําไป
ประเทศสูการมีสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน (Sustainable Economy) (สุวิทย เมษิณทรีย อาง
ใน สุกัญญา อามีน, 2548) ที่ยึดหลักการพัฒนาประเทศโดยใชกระบวนการ 3 C คือ การรวมมือ
กันสรางสรรค(Co-creation) เพื่อรวมกันสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)
เพื่อไปสูการมีฐานความเจริญเติบโตรวมกัน (Co-prosperity) การประยุกตใชแนวคิดดังกลาวกับ
การวิจัยคือ การวิจัยจะตองไมเปนการวิจัยเพียงเรื่องเดียว (Stand alone research) แตตอง
เป น การร ว มมื อ (Collaboration) ระหว า งสาขาวิ ท ยาการ (Interdisciplinary) ระหว า งบริ ษั ท
(Inter-firm) หรือระหวางหนวยงาน (Interagency) ดวย นวัตกรรม (Innovation) ใหม ที่จะตอง
ประกอบดวยการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ (Collaborative network) ที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สู ง สุ ด โดยนํ า จุ ด แข็ ง ของทุ ก ภาคส ว นมาเสริ ม กั น ในลั ก ษณะที่ เ ป น เครื อ ข า ยความร ว มมื อ
(Collaborative Network) ที่มีประสิทธิภาพ
2.2 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัย
เนื่องจากบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัยเปนปจจัยหลักที่สําคัญของการพัฒนา
และเปนปจจัยภายในที่สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงถึง ดังที่ สัมมา รชนิชย (2536) ไดกลาวถึง
บุ ค ลากรว า เป น ป จ จั ย ด า นชี ว สั ง คมที่ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ในการทํ า วิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด ว ย เพศ อายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ประสบการณในการทําวิจัย การศึกษาอบรมดานการ
วิจัย การเข า ร ว มกิจ กรรมทางวิ ช าการและเวลาที่ ใช ใ นการทํ า วิจัย นอกจากนี้ยั ง มีป จจัย ด า น
จิตวิทยา ไดแก ทัศนคติตอการวิจัย การตอบสนองตอปญหาวิจัย ความรับผิดชอบตอภารกิจการ
วิจัย ที่ตองคํานึงถึงอีกดวย
จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรวิจัยทางสังคมศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐมีปญ หาในหลายมิ ติ กล า วคื อ นักวิจัย ในสถาบัน อุดมศึก ษามีจํ า นวนคอนขา งน อย เพราะ
ความกาวหนาของอาชีพนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีนอยและไมนาสนใจ โดยเฉพาะ
นักวิจัยที่ไมใชอาจารยจะไดรับโอกาสที่นอยกวาอาจารยมาก สงผลใหนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงใน
ระบบอุดมศึกษาหันไปทํางานวิจัยใหภาคเอกชนมากขึ้น สําหรับอาจารยนั้นการจัดสรรภาระงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไมเอื้อตอการทํางานวิจัย บางแหงเนนภาระงานสอนมาก ทําให
อาจารยไมมีเวลาทําวิจัย และการพิจารณาผลงานโครงการความรวมมือวิจัยก็ไมเอื้อตอการพัฒนา
ความรวมมือวิจัย เกณฑการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย ไมสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัย และไมจูงใจใหเกิดการทําความรวมมือวิจัย ดานการดําเนินโครงการความรวมมือวิจัย
พบวา อาจารยและนักวิจัยสวนใหญยังขาดการปลูกฝงทัศนคติ วิธีการและวัฒนธรรมดานการวิจัย
ที่เปนสากล ที่เนนการทํางานเปนทีม และขาดทักษะดานการบริหารจัดการโครงการความรวมมือ
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วิจัยใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งทักษะการเขาถึงแหลงทุนวิจัย และบุคลากรที่ชวยประสานงานความ
รวมมือวิจัยหรือทีมวิจัยที่มีประสิทธิภาพคอนขางหายาก เพราะตองใชบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถดานการวิจัยและมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีในการทําใหโครงการความรวมมือวิจัย
ประสบความสําเร็จได
จากสภาพการณดังกลาว สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงควรเรงแกปญหาและ
เตรียมความพรอมของบุคลากรวิจัยเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยในอนาคต ซึ่งผลการวิจยั
นี้ ผูวิจัยไดเสนอกลยุทธในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัย โดยเฉพาะดาน
คุณภาพของบุคลากรวิจัยที่เขามารวมในเครือขายการวิจัยทั้งในดานการคัดเลือกผูบริหารเครือขาย
วิจัยและผูเขารวมเครือขายการวิจัย/โครงการความรวมมือวิจัย การพัฒนาผูบริหารเครือขายวิจัย
ใหมีภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญในการสรางเครือขายใหประสบความ
สําเร็จอยางยั่งยืน และสอดคลองกับแนวคิดของ พรทิพย กาญจนนิยต (Pornthip Kanjananiyot,
2005) รวมทั้งควรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเครือขายวิจัย/การดําเนินโครงการ
ความรวมมือวิจัย การจัดใหนักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณวิจัยสูงเปนวิทยากรพี่เลี้ยงและเปนที่
ปรึกษาโครงการความรวมมือวิจัย พรอมกันนี้ควรสงเสริมแรงจูงใจในการดําเนินโครงการความ
รวมมือวิจัยของอาจารยและนักวิจัย เชน การปรับ/เปลี่ยนสถานะของนักวิจัยใหเทียบเทาอาจารย
และมีความกาวหนาในอาชีพ ไดแก การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงบริหาร และ
คาตอบแทน เพื่อดึงคนเกงเขาสูอาชีพนักวิจัย ควรสงเสริมความรวมมือวิจัยของสถาบันโดยการ
จัดตั้งรางวัลและรางวัลผลงานความรวมมือวิจัยดีเดนระดับสถาบัน/เครือขายการวิจัย สําหรับ
หนวยงานที่มีความรวมมือวิจัยดีเดนและพัฒนาตอเนื่องพรอมทั้งใหเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อ
สงเสริมและผลักดันใหเกิดความรวมมือวิจัยใหเห็นผลในเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น และควรสงเสริมให
อาจารยนํางานวิจัยมาใชในการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
งานวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนางานวิจัยและงานสอนไปพรอมกัน ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ
ขอเสนอตอการปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัยของ ปรัชญา เวสารัชช (2546) ที่เสนอแนะให
มอบหมายงานวิจัยเปนภาระงานที่อาจารยแตละคนรับผิดชอบ ใหอาจารยทําวิจัยและสอนพรอม
กัน โดยจัดใหกิจกรรมวิจัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรและงานวิจัยกลายเปนสวนสําคัญของการ
เรียนการสอนในทุกหลักสูตร นอกจากนี้แนวคิดในการสงเสริมใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชวย
งานวิ จั ย นั้ น สอดคล อ งกั บ การบริ ห ารบุ ค ลากรวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั น สแตนฟอร ด (Stanford
University) (สุกัญญา อามีน, 2548) ที่มีนโยบายใหอาจารยที่มีความรูความสามารถและมี
ชื่ อ เสี ย ง และเป น ที่ ย อมรั บ ในแต ล ะสาขาวิ ช าสามารถรั บ งานวิ จั ย จากเอกชนได โดยการหา
เครือขายชวยทําวิจัยโดยนักศึกษาระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยเปนผูชวยวิจัย ซึ่งประสบผลสําเร็จ
อยางมากในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการวิจัยและมีคุณภาพ
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2.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจยั
การบริหารจัดการงานวิจัยเปนหนึ่งในกระบวนการพัฒนางานวิจัยของสถาบัน
อุดม ศึกษาที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาความความรวมมือดานการวิจัยระหวางสถาบัน/
องคกรที่มีการทํางานกันหลายแหงในลักษณะของเครือขายการวิจัย/โครงการความรวมมือดาน
การวิจัย จากผลศึกษาสภาพปญหาของการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดม ศึกษาของรัฐพบวา เครือขายการวิจัยทางดานสังคมศาสตรมีคอนขางนอยและไมเขมแข็ง
ขาดการบริหารจัดการที่ดีและไมตอเนื่อง การประสานงานกับเครือขายการวิจัยและเชื่อมโยง
ฐานขอมูลของสาขาวิชาตางๆ ระหวางหนวยงานยังไมเปนระบบ ทําใหการเชื่อมโยงองคความรูไม
เปนเชิงบูรณาการ นอกจากนี้การติดตามขอมูลและการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ยังไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเชื่อมโยงการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยของภาครัฐ รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่สนับสนุนการวิจัยยังเปนแบบแยกสวน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะของแตละ
หนวยงานทําใหการทํางานเปนลักษณะตางคนตางทํา เปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงเครือขายการ
วิจัยของประเทศ สงผลใหการพัฒนางานวิจัยไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานระบบฐาน
ขอมูลการวิจัย (Database) ของประเทศยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลใหมีการใชงานไดอยางเปน
ระบบที่สมบูรณ การสนับสนุนดานการวิจัยจากภาคเอกชนมีคอนขางนอย
จากสภาพการณดั ง กลา วเห็ น ไดชั ดเจนวา กระบวนการบริห ารจัด การความ
รวมมือวิจัยของสาถบันอุดมศึกษาของรัฐมีปญหาคอนขางมาก และขาดการจัดการที่เปนระบบ
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําเสนอกลยุทธการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจัยที่มีแนวทาง
ในการพัฒนาระบบสนับสุนนเพื่อการบริหารงานเครือขายวิจัย/โครงการความรวมมือวิจัยระดับ
หนวยงาน โดยการจัดตั้งศูนยสงเสริมความรวมมือวิจัยเปนหนวยงานกลาง ในทุกหนวยงาน เพื่อ
สนับสนุนการสรางความรวมมือวิจัยกับหนวยงานภายนอก ทั้งในดานการติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ รวมถึงการสนับสนุนการรางขอเสนอโครงการวิจัย ดูแลการเบิกจาย
งบประมาณของโครงการวิจัย การดําเนินกิจกรรมของเครือขายวิจัย/โครงการความรวมมือวิจัย
ตางๆ เปนการสงเสริมนักวิจัยใหทํางานอยางมีคุณภาพ และผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการจัดตั้งทีม
บุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายการวิจัย/ โครงการความรวมมือวิจัย ในระดับ
หนวยงาน/ เครือขายวิจัย เพื่อทําหนาที่ประสานความรวมมือระหวางสมาชิกในเครือขายและการ
จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานของทีมวิจัย มีผูประสานงานชุดโครงการทําหนาที่เปน
ตัวกลางระหวางหนวยงาน/องคกรตางๆ ที่เขารวมเครือขายวิจัย/โครงการความรวมมือวิจัยกับตัว
นักวิจัย พรอมทั้งพัฒนาระบบการบริหารเครือขายวิจัย/ โครงการความรวมมือวิจัย ใหมีความ
คลองตัว เชน การเบิกจายงบประมาณ และการยืมตัวนักวิจัย การยืมอุปกรณการวิจัยระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับหลักการบริหารงานวิจัยของ
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (พีรเดช ทองอําไพ, 2541) ที่มุงเนนการอํานวยความ
สะดวกใหกับนักวิจัยไดมีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้นและสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการ
บริหารโครงการวิ จัย ใหไดผลผลิตการวิจัย ที่ตองการนั้น ควรมีก ารวางแผนการดําเนิ นงานที่มี
ประสิทธิภาพไมใชเพื่อความตองการของนักวิจัยแตเพียงฝายเดียว และยังสงเสริมใหมีการพัฒนา
ขอเสนอโครงการที่ดีและมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล
เครือขายวิจัย/ โครงการความรวมมือวิจัย โดยจัดตั้งระบบติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือขาย
การวิจัยและการตอยอดโครงการความรวมมือวิจัยอยางตอเนื่อง การใชทรัพยากรเพื่อความ
รวมมือวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ และการติดตามประเมินผลการนําผลงานความรวมมือวิจัยไปใช
ประโยชนในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาความรวมมือดาน
การวิจั ยทางสังคมศาสตร อยางเปนระบบ สามารถติดตามประเมินผลและนําผลการประเมิน
ดังกลาวไปประกอบการตัดสินใจเพื่อพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรในระดับสถาบันได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป ทั้งในดานการพัฒนาเครือขายการวิจัย/โครงการความรวมมือวิจัย
แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวทางการติดตามประเมินผลของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) (พีรเดช ทองอําไพ, 2541) ที่เนนใหมีการติดตามโครงการและประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางใกลชิดเปนระยะจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้เปาหมายของการติดตามและ
ประเมินผลคือ การใหความชวยเหลือแกหัวหนาโครงการในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และเนน
วาการประเมินโครงการเปนการสงเสริมนักวิจัยใหสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพขึ้นมาได และ
ผลจากการประเมินโครงการในระหวางที่ยังไมสิ้นสุดโครงการนั้นสามารถนํามาใชในการปรับปรุง
โครงการต อ ไปได โดยเน น วิ ธี ก ารประในแบบยึ ด เป า หมายเป น หลั ก (Objective-centered
approach) เน น ผลงานที่ ผ ลิ ต ออกมาได แ ละให ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานและความ
รับผิดชอบนั้น ทําใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารเวลาในการทํางานที่ดี
2.4 พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจยั
ทรั พ ยากรการวิ จั ย เป น อี ก ปจ จั ย หนึ่ ง ที่ ผู บริ ห ารเครื อ ขา ยการวิจั ย / ประธาน
โครงการความรวมมือวิ จัยตองคํานึง ถึง เพราะการบริหารทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจัยที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพจะทํา ใหป ระหยั ด ทั้ง เวลาและทรั พ ยากร ทั้ง ดา นวัส ดุ/ อุ ป กรณ ก ารวิ จัย และทุ น
สนับสนุนการวิจัย จากผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคของการบริหารทรัพยากร
เพื่อความรวมมือวิจัยพบวา ดานเงินทุนสนับสนุนเครือขายการวิจัย/โครงการความรวมมือวิจัยจาก
หนวยงาน/องคกรตางๆ ยังมีไมมากนักและเปนการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกซึ่งสวนใหญมา
จากภาครัฐคอนขางมาก ในขณะที่ภาคเอกชนเนนการสนับสนุนงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี ม ากกว า สั ง คมศาสตร งานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย ได เ สนอแนวทางในการส ง เสริ ม การหาทุ น
สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกรอิสระไมแสวงกําไร โดย
วิธีการจัดโครงการรวมทุนวิจัย (Counterpart Fund) กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรอิสระไมแสวงกําไร เปนดําเนินงานเชิง รุกเพื่อแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก
สอดคลองกั บแนวคิดของปรั ชญา เวสารั ชช (2546) ที่ก ลาวว ากิจกรรมการวิจั ยที่ เกิดขึ้น ของ
เครือขายการวิจัยและโครงการความรวมมือวิจัยตางๆ จําเปนตองใชทรัพยากรวิจัยอยางมาก
โดยเฉพาะดานเงินทุน นอกจากนี้ควรมีการจัดสัมมนานักวิจัยพบแหลงทุนตางๆ เพื่อแนะนําแหลง
ทุนแกนักวิจัยและเครือขายวิจัย โดยเนนการสรางความรวมมือระหวางสถาบัน/หนวยงานตางๆ
ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรก็เปนสิ่งจําเปนที่จะชวยในการลดคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมการวิจัยของเครืขายการวิจัย/โครงการความรวมมือวิจัย โดยเห็นวาควรกําหนด
กฎระเบียบในการบริหารวัสดุ/อุปกรณเพื่อการวิจัย โดยสามารถยืม/เชา วัสดุอุปกรณวิจัยระหวาง
หนวยงานภายในสถาบัน และเครือขายการวิจัย เพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากรวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการสรางเครือขายใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนนั้น พร
ทิพย กาญจนนิยต (Pornthip Kanjananiyot, 2005) เสนอแนะวาควรมีการบริหารทรัพยากร
เพื่อการวิ จัย (Resources) โดยการทําสั ญญาขอตกลงที่อยูบนพื้ นฐานของการมีผลประโยชน
รวมกัน (Mutual benefits agreement) และการสนับสนุนดานเงินทุน (Funding) รวมไปถึงการ
บริหารเวลาและทรัพยากรของสมาชิก (Activate members’ time and resources) เพื่อใหสมาชิก
ในกลุมเกิดแรงผลักดันในการรวมกิจกรรมและนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งเปนเปาหมายในการ
ประสบความสําเร็จรวมกัน (Achieve win-win situations) โดยสมาชิกในกลุมควรมีการลงทุน
รวมกันอยางเทาเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
องคการสหประชาชาติ (United Nations, 1999) ที่เสนอแนะวาควรมีการจํากัดคาใชจาย (Limit
interaction costs) ในการดําเนินงานความรวมมือวิจัย และมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งจะชวย
ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
2.5 สงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การเผยแพร แ ละนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน ข องงานวิ จั ย ทางด า น
สังคมศาสตร นับเปนปญหาอีกประการหนึ่งที่ตองเรงแกไข จากผลการวิจัยพบวางานวิจัยที่เนน
การแกปญหาสังคมที่มีการเชื่อมโยงองคความรูกับการพัฒนาประเทศมีจํานวนนอย ประกอบกับ
การนําผลงาน วิจัยไปตอยอดและเผยแพรสูภายนอกยังมีนอย โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานวิจัย
ในลักษณะบทความทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สวนหนึ่งเปนการวิจัยแบบมีขอ
สัญญาหามเผยแพรขอมูล (Commission research) อีกสวนหนึ่งลิขสิทธิ์ของผลงานวิจัยเปนของ
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เจาของแหลงทุน ทําใหนักวิจัยไมมีแรงจูงใจ และไมสนใจนําผลการวิจัยไปเผยแพร นอกจากนี้การ
ติดตามขอมูลและการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนยังไมเปนระบบ สอดคลองกับ
ผลการวิ จั ย ของ สุ กั ญ ญา อามี น (2548) ที่ พ บว า ประเทศไทยยั ง ขาดความร ว มมื อ ระหว า ง
หนวยงานในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยตางๆ ขาดกลยุทธในการสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือดานการวิจัยระหวางหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทําใหไมเกิดเครือขายการวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติอยางแทจริงนั้น จําเปนตองมีการพัฒนาทั้งระบบ นอกจากการพัฒนา
ดานนโยบาย บุคลากร การบริหารจัดการความรวมมือวิจัยและทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจัย
แลว การสงเสริมใหเกิดการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนก็เปนสิ่งสําคัญที่สถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐควรเรงพัฒนาความรวมมือดังกลาวระหวางสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน/องคกร
ตางๆ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางแทจริง จากผลการวิจัยนี้
ไดนํ า เสนอแนวทางให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรัฐส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งองคก ร ในการ
เผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ โดยการสรางเครือขายความรวมมือในการเผยแพร
ผลงานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และการนําผลงานวิจัยไปใช ประโยชนระหวา ง
สถาบัน/องคกรใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากการเชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก
โดยการเผยแพรงานวิจัยเปนภารกิจสําคัญสําหรับมหาวิทยาลัยที่มุงเนนวิจัย ปรัชญา เวสารัชช
(2546) ไดกลาวถึงการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกไววา สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ 3 กลุม คือ หนวยงานที่ชวยสนับสนุนการวิจัย หนวยงานที่
ตองการใชประโยชนจากงานวิจัย และหนวยงานวิจัย โดยการเชื่อมโยงกับหนวยงานดังกลาวจะทํา
ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีศักยภาพในการเผยแพรผลงานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยไปสู
กลุมผูที่ตองการใชประโยชนจากงานวิจัยไดมากยิ่งขึ้นและตรงกลุมเปาหมาย และควรใหมีการจัด
สัมมนาเครือขายวารสาร วิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประจําป เพื่อพัฒนาความ
รวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัย เนื่องจากบางสถาบันยังไมมีวารสารทางดานสังคมวิทยาและ
มานุษ ยวิท ยาที่เ ปน ระดับชาติ แ ละนานาชาติ การสร า งเครือข า ยดั งกลาวจะชว ยใหเกิด ความ
เขมแข็งของการเผยแพรงานวิจัย และมีความหลากหลายของผลงานวิจัยที่มาจากสถาบันตางๆ ทํา
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในวงวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในวงกวางนอกจากนี้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรพัฒนาสื่อของเครือขายการวิจัย เพื่อเผยแพรผลงานและนําเสนอ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนของเครือขาย/ โครงการความรวมมือวิจัย และจัดตั้งวารสารวิจัยเพื่อ
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยใหเปนความรวมมือ
ระดับสถาบัน/หนวยงานของเครือขายการวิจัย
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จากกลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ขางตนที่ไดนําเสนอในการวิจัยนี้ ไดกําหนดกลยุทธระดับนโยบาย (กลยุทธระยะยาว) กลยุทธ
ระดับแนวทาง (กลยุทธระยะปานกลาง) และกลยุทธระดับผลผลิต หรือกลวิธี/กิจกรรม (กลยุทธ
ระยะสั้น) เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและแผนการ
พั ฒ นาของชาติ โดยเน น การสร า งความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร ข องสถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐในภาพรวม กลยุทธดังกลาวถึงแมวาบางกลยุทธจะมีการนําไปปฏิบัติบางแลวใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแหงแตก็ยังไมเพียงพอ เพราะการสรางความรวมมือดานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและใหเกิดผลในทางปฏิบัติจําเปนตองมีการสนับสนุน/สงเสริมความรวมมือดานการ
วิจัยที่เปนระบบและสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันไดระหวางสถาบัน/องคกรที่มีความรวมมือกัน เชน
กลยุทธสรางพันธมิตรรวมวิจัย/เครือขายวิจัยทางสังคมศาสตร จากการศึกษาพบวา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการแลวในป พ.ศ.2551 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551) ซึ่งเปน
โครงการวิจัยสรางเครือขายการวิจัยแบบบูรณาการ ในกลุมคณาจารยรุนกลางและรุนใหม เรียกวา
โครงการกลุมนวัตกรรมเชิงบูรณาการ เนนการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยของอาจารยรุนใหม โดยใหมีอาจารยอาวุโสเปนที่ปรึกษาในการทําวิจัย โครงการลักษณะ
ดังกลาวเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางเครือขายการวิจัยที่เขมแข็ง ซึ่งสถาบันอุดม ศึกษาของ
รัฐอื่นๆ ควรสนับสนุนใหเกิดขึ้นและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของสถาบันใหเขมแข็งโดยเร็ว
เพื่อใหเกิดความพรอมในการสรางความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบัน/องคกรอื่นๆ ในอนาคต
สําหรับกลยุทธที่ไดนําเสนอเพิ่มเติมจากที่เคยมีอยูในปจจุบัน ไดแก กลยุทธสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อความรวมมือวิจัย และกลยุทธพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
กลยุทธพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจัย และกลยุทธสงเสริมความรวมมือ
ในการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน กลยุทธเหลานี้มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงาน/สถาบันในการสรางความรวมมือวิจัยระหวางหนวยงาน/องคกร และสงเสริมใหมีการ
พัฒนาและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐทั้งขนาดใหญแลขนาดเล็ก ควรมีแนวทางในการดําเนินงานที่พัฒนาความรวมมือดาน
การวิจัยในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและมีศักยภาพเพียงพอในการสรางความ
รวมมือดานการวิจัยระหวางหนวยงาน/องคกรตอไป
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย การพั ฒ นากลยุ ท ธ ค วามร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร ข อง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช
จากผลการวิจยั มีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสาถบันอุดมศึกษาของรัฐและผูปฏิบัติการ
ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จากการศึกษาสภาพแวดลอม โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาความรวมมือดาน
การวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา นโยบายวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐสวนใหญมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย แตแนวทางปฏิบัติยังไมมีความสอดคลองกับ
พันธกิจที่กําหนดไววาตองการพัฒนางานวิจัยของสถาบันใหกาวสูระดับนานาชาติ และยังขาด
นโยบายที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความร ว มมื อ วิ จั ย ในแต ล ะกลุ ม สาขาวิ ช าทางสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา ซึ่งตางจากกลุมสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรที่มีการสนับสนุนอยางชัดเจน ดังนั้น
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงควรพิจารณาแนวทางในการสงเสริมความรวมมือดานการ
วิจัยทางสังคมศาสตรดังนี้
1.1 ควรมีการผลักดันใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความสมดุ ล ของการพั ฒ นางานวิ จั ย ทางสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยาที่เทียบเทากับวิทยาศาสตร โดยเฉพาะความรวมมือวิจัยที่แสดงถึงศักยภาพในการ
พัฒนางานวิจัยของสถาบัน เพื่อที่จะไดเกิดการพัฒนาที่ควบคูกันไปทั้งสองกลุมสาขาวิชา
1.2 ควรพิจารณาถึงศักยภาพของสถาบันในการสรางความเขมแข็งของเครือขายการ
วิจัยเปนหลัก โดยมุงเนนการบริหารจัดการความรวมมือดานการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเนนการ
มีประโยชนรวมกัน (Mutual benefit) ของกลุมสมาชิกในเครือขายการวิจัย เพื่อใหความพึงพอใจ
ของทุ ก ฝ า ย และควรจั ด กิจ กรรมวิ จั ย และมีผ ลงานโครงการความรว มมื อ ดา นการวิ จัย อย า ง
ตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของเครือขายวิจัย
1.3 ควรสงเสริมบุคลากรเพื่อความรวมมือดานการวิจัยเปนอีกตัวแปรสําคัญในการ
พัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผูบริหารตอง
ตระหนั ก ถึ ง เพราะบุ ค ลากรวิ จัย เปรี ย บเสมื อ นหั ว ใจของการพั ฒ นางานวิจั ย ดั ง นั้น การสร า ง
แรงจูงใจในการทํางานความรวมมือวิจัยของอาจารย/นักวิจัย รวมทั้งการพัฒนาอาชีพนักวิจัยจึง
เปนสิ่งที่ตองเรงดําเนินการ เพื่อใหการพัฒนางานวิจัยที่มีความเข็มแข็งจากภายในองคกรและ
พัฒนาสูการมีเครือขายการวิจัยที่เขมแข็งและยั่งยืนในอนาคต
2. ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติการ
การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในระดับผูปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบวาทั้งอาจารยและนักวิจัยยังขาดการบริหารจัดการความ
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รวมมือดานการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น มี ป จ จั ย ประกอบหลายด า น และเป น สิ่ ง ที่
ผูปฏิบัติการวิจัยควรคํานึงถึง คือ
2.1 วัตถุประสงคของการสรางความรวมมือวิจัย ที่ตองมีความชัดเจนทั้งในดานการ
ปฏิบัติงานและผลประโยชนที่ไดรับ
2.2 การสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในเครือขาย/โครงการความรวมมือดาน
การวิจัย ซึง่ หากมีความสัมพันธเดิมที่ดีมาตอกัน ยอมมีความไดเปรียบในการพัฒนาความสัมพันธ
ไปสูการเปนเครือขายการวิจัยที่เขมแข็งไดในอนาคต
2.3 การคัดเลือกสมาชิกเขารวมในเครือขาย/โครงการความรวมมือดานการวิจัยที่
เหมาะสม ควรคํานึงถึงความพรอม และศักยภาพขององคกรที่จะรวมงานกัน
2.4 การสื่อสารระหวางกันของสมาชิกในเครือขาย/โครงการความรวมมือดานการ
วิ จั ย ที่ จ ะต อ งมี ค วามสม่ํ า เสมอและต อ เนื่ อ งและไม จํ า เป น ต อ งเป น ทางการเสมอ เพื่ อ ให เ กิ ด
ความคุนเคยกันโดยเฉพาะในระดับบุคคล โดยการสื่อสารกันในระยะเริ่มแรกระหวางนักวิจัยนั้น
เริ่มตนอาจเปนแบบไมเปนทางการ และนําไปสูความรวมมือดานการวิจัยในระดับองคกร ซึ่งการ
สื่อสารดังกลาวสามารถชวยลดระยะทางในการสรางความรวมมือดานการวิจัยระดับองคกรไดเปน
อยางดี
2.5 การมี ส ว นร ว มและความยื ด หยุ น ในการปฏิ บั ติ ง าน ควรใช ห ลั ก การของ
กัลยาณมิตรในการบริหารงานและการทํางานรวมกัน โดยมุงเนนที่ผลงานของกลุมมากกวาเนนที่
ตัวบุคคล รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรเพื่อความรวมมือวิจัย ซึ่งปจจัยเหลานั้นจะเปนกรอบใน
การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหประสบ
ความสําเร็จในที่สุด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
จากผลการวิจยั มีประเด็นทีน่ าสนใจสําหรับการวิจยั ในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของการเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐ สู ก ารเป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ ที่ มี ต อ การพั ฒ นาความร ว มมื อ วิ จั ย เนื่ อ งจาก
สถานการณดังกลาวจะสงผลตอสถานะของอาจารยและนักวิจัยที่จะตองคํานึงถึงผลกระทบดาน
ความมั่นคงและความกาวหนาทางอาชีพ โดยเฉพาะนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่ปจจุบันก็ยังไม
มีความชัดเจนดานความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบดังกลาวอาจสงผล
ใหการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทําไดยากยิ่งขึ้น เพราะอาจารยและนักวิจัยตองคํานึงถึง
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันกอนที่จะคํานึงถึงการสรางความรวมมือดานการวิจัย
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2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหเกิดทิศทางการพัฒนาความรวมมือดาน
การวิจัยทางสังคมศาสตรที่เปนภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนางานวิจัยให
เขมแข็งเทียบเทากับความรวมมือวิจัยทางวิทยาศาสตรตอไป
3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่สามารถนําไปปรับใชในระดับนโยบายได
อย า งเต็ ม ที่ เพราะการศึ ก ษาขอ มู ล เกี่ ย วกั บ ความร ว มมื อ ดา นการวิ จัย นั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย
ฐานขอมูลในเชิง ลึกที่ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เพราะขอมูลบางสวนอาจสงผล
กระทบตอชื่อเสียงของหนวยงานและอาจทําใหไดไมครบถวน หากไมไดรับความรวมมือ
4. ควรมีก ารศึ ก ษารู ป แบบความรว มมือ ด า นการวิ จั ย ของสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาของไทย
ทั้งหมดวามีความรวมมือในรูปแบบใดบาง และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนิน
ความรวมมือดานการวิจัยในแตละรูปแบบมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสตร
รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
รศ.ดร.บุษบง สําโรงทอง
รศ.ดร. พิพาดา ยังเจริญ
รศ.ดร.โสรัจจ หงสลดารมณ
ศ.ดร. นราศรี ไววนิชกุล
ผศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ
รศ. ดร. ทวีวงศ ศรีบุรี
ผศ.ดร. ตรีศิลป บุญขจร
ศ.ดร.สุภางค จันทวนิช
คุณพรพิมล ตรีโชติ
ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิม้ สุวรรณ

ผูชวยอธิการบดี ฝายวิจัย สํานักอธิการบดี ฝายวิจัย
ผูอํานวยการ สํานักบริหารวิชาการ
รองคณบดี ฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร
รองคณบดี ฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร
รองคณบดี ฝายวางแผนพัฒนาและวิจัย คณะนิเทศศาสตร
รองคณบดี ฝายวิจัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
รองคณบดี ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตร
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร
ผูอํานวยการ ศูนยเศรษฐศาสตรธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตรการจัดการ
ประธาน ศูนยศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา
ผูอํานวยการ ศูนยเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
รองคณบดี ฝายวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร
รองคณบดี ฝายวิจัย คณะอักษรศาสตร
ผูอํานวยการ ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยสังคม
ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
ผูอํานวยการ สถาบันไทยศึกษา
ผูอํานวยการ สถาบันเอเชียศึกษา
นักวิจัยเชีย่ วชาญ (8) หนวยปฏิบัติการวิจัยแมโขงศึกษา
กรรมการผูอํานวยการ ศูนยบริการวิชาการ (UNISEARCH)
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2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ.ดร.พิศาล ศิริธร
รศ.ดร.พิศาล ศิริธร
คุณภูมิภักดิ์ พิทกั ษเขื่อนขันธ
ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวฒ
ั น
รศ.ดร.เพ็ญรี แนรอท
รศ.มัณฑนา สามารถ
อ. นงนุช ภูมาลี
รศ.สุนีย เลีย่ วเพ็ญวงศ
อ. เบญจวรรณ นาราสัจจ
Mr. Bhoj Raj Khanal
อ.เบญจมาภรณ ชอยเครือ

12. อ.เศรษฐเวช เวชกามา

13. ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์

รองอธิการบดี ฝายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการ สํานักการบริหารการวิจัย
รองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอํานวยการ ศูนยวิจยั ทองเที่ยวภูมิภาคลุมน้ําโขง
เลขานุการศูนย ศูนยวิจัยพหุลักษณสงั คมลุมแมนา้ํ โขง
Research Manager Mekong Institution
หัวหนาฝายวิจัย
ศูนยวิจยั และพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม
สําหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยทักษะพิเศษ (กายภาพบําบัด)
ศูนยวิจยั และพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม
สําหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูอํานวยการ ศูนยวิจยั คณิตศาสตรศึกษา

3. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
1. รศ.ดร.เทอด เทศประทีป
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายฉัตรชัย โรจนวิทิต
ดร.สรบุศย รุง โรจนสวุ รรณ
รศ.ดร.ชลอ วองวัฒนาภิกลุ
ผศ.ดร.ประยูร โตสงวน
รศ.ดร. ปรีชา อุปโยคิน
ผศ.ดร. สุนนั ทา ฟาเบรอ

รองอธิการบดี ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
หัวหนาสวนบริการงานวิจัย
ผูชวยคณบดี ฝายวิจยั สํานักวิชาศิลปศาสตร
คณบดี สํานักวิชานิติศาสตร
คณบดี สํานักวิชาการจัดการ
ผูอํานวยการ ศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการ หนวยความรวมมือทางวิชาการ
ฝรั่งเศส – อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
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8. อ.พลวัฒ ประพัฒนทอง

หัวหนาโครงการโครงการจัดตั้งพิพธิ ภัณฑ
อารยธรรมลุมน้ําโขง
Research Program โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาจัดการ
9. Dr.Nguyen Luong Bach
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (NREM)
4. ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย สาขาวิชาตางๆ
1. รศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน
2. รศ.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
3. รศ.ดร. ดํารงค วัฒนา
4. ดร.กาญจนา แกวเทพ
5. ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ

รองอธิการบดี ฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ผูชวยอธิการบดี ฝายวิจัย และ ผอ.ศูนยบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หัวหนาโครงการวิจัย / สาขารัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หัวหนาโครงการวิจัย / สาขานิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หัวหนาโครงการวิจัย / สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5. องคกรวิจัย / หนวยงานสนับสนุนการวิจัย
1. นายสุภทั ร จําปาทอง
2. รศ.เพทาย พงษเพียจันทร
3. ดร.จินตนาภา โสภณ
4. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
5. ดร.ณรงค ปอมหลักทอง

สํานักสงเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานเครือขายการวิจัยภาคเหนือ ตอนบน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ปรึกษาการวิจัยทางสังคมศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
ผอ. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือวิจัย
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แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหารดานการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และหัวหนาโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ชื่อ-สกุล ผูใหสัมภาษณ

ตําแหนง

คณะ/หนวยงาน

สถาบัน

วันที่ใหสัมภาษณ
ตอนที่ 1

เวลา

สถานที่

การดําเนินความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไทย

1. ทานคิดวาปจจุบันความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชา/หนวยงานของ
ทาน เปนอยางไร
2. ปจจุบัน ภาครัฐไดเนนการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และความรวมมือวิจัยดานวิทยาศาสตรเปนอยางมาก
ดังที่ปรากฏในนโยบายตางๆ ทานคิดวา ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ในสาขาวิชา/หนวยงานของ
ทาน มีความสําคัญอยางไรตอการพัฒนาประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร
3. ปจจุบัน สถาบัน/หนวยงาน ของทาน มีนโยบายการสงเสริมความรวมมือดานการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาและ
มีศักยภาพดานการวิจัยอยางไร (เชน ดานการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย การพัฒนาบุคลากรงานวิจัย เปนตน)
4. จากประสบการณการทํางานวิจัยของทาน ทานคิดวาจุดเดนของความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร
ในสาขาวิชา/หนวยงานของทาน คืออะไร เพราะเหตุใด (เชน ลักษณะเฉพาะของศาสตร นโยบายและกลยุทธ
บุคลากรวิจัย เงินทุนสนับสนุน การบริหารจัดการ การเผยแพรผลงานวิจัย เปนตน)
5. จุดออน หรือขอจํากัดของความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ในสาขาวิชา/หนวยงานของทาน คืออะไร
เพราะเหตุใด (เชน นโยบายและกลยุทธ การประสานงานระหวางนักวิจัย บุคลากรวิจัย เงินทุนสนับสนุน การ
บริหารจัดการ การเผยแพรผลงานวิจัย การติดตามผลงานวิจัย ภาระงานของอาจารย เปนตน)
6. ปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ในสาขาวิชา/หนวยงานของทาน
คืออะไร เพราะเหตุใด (เชน นโยบายการพัฒนาประเทศ การเปดเสรีดานการศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร เปนตน)
7. ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตร ในสาขาวิชา/
หนวยงานของทาน คืออะไร
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ตอนที่ 2

การบริหารจัดการ ความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ปจจุบันการดําเนินความรวมมือดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการไดหลาย
ประเภท เชนNetwork Research / Alliance research / Partnerships Research/ Coalition Research และ
Collaborative Research
เปนตน จากประสบการณการบริหารงานดานการวิจัย และ/หรือ การทํางานวิจัยของทาน
1. ทานใชหลักการดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้อยางไร เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดในการรวมมือดานการวิจัยใน
สาขาวิชา/หนวยงานของทาน
1.1 ความสัมพันธระหวางกลุม องคกรที่รวมมือวิจัย หรือนักวิจัย
1.2 การจัดสรรงบประมาณในโครงการความรวมมือวิจัย
1.3 การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากร เพื่อความรวมมือวิจัย
1.4 ระบบการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในโครงการความรวมมือวิจัย
1.5 การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักวิจัย
1.6 การเผยแพรผลงานความรวมมือวิจัย
ตอนที่ 3

นโยบายและกลยุทธการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของไทย

การที่ภาครัฐกําหนดทิศทางและนโยบายวิจัยของประเทศ ตามลําดับความสําคัญของการวิจัย ในชวง
ระยะเวลา 5 ป ตามแผนนโยบายการวิจัยแหงชาติ ยังเกิดผลทางปฏิบัตินอย ทานคิดวา
1. สถาบันอุดมศึกษา ควรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ในสาขาวิชา/หนวยงานของทานอยางไร ใหเกิดผลจากการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
2. สถาบันอุดมศึกษาของไทย ควรมีการสรางพลังขับเคลื่อนใหแนวทางดังกลาวไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเห็นผลได
อยางรวดเร็ว
ในการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ในสาขาวิชา/หนวยงานของทาน อยางไร

285

แบบสํารวจโครงการความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
คณะ/หนวยงาน ............................................................. สถาบัน...................................................................
ตอนที่ 1 สถานภาพดานการวิจัยของ คณะ//หนวยงาน
1. บุคลากรดานการวิจัย
1.1 อาจารย ( รวม ____ คน)
1.3 นักวิจัย ( รวม ____ คน)
ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึกษา
 ศาสตราจารย
____ คน
 รองศาสตราจารย
____ คน
 ผูชวยศาสตราจารย ____ คน
 อาจารย
____ คน
1.2 เจาหนาที่วิจัย ( รวม ____ คน)
สถานะการจางงาน





ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

____
____
____
____

 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก

____ คน
____ คน
____ คน

1.4 เจาหนาที่ฝายสนับสนุน ( รวม ____ คน)
สถานะการจางงาน





คน
คน
คน
คน

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

____ คน
____ คน
____ คน
____ คน

2. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ/ เผยแพร
ปการศึกษา

ผลงานวิจัยที่ได ผลงานวิจัยที่ได
ตีพิมพ/ เผยแพร ตีพิมพ/ เผยแพร
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

หนังสือ /
รายงาน
ผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ/ เผยแพร

ตํารา

รวม

หมายเหตุ

2544
2545
2546
2547
2548
รวม
3. จํานวนงบประมาณอุดหนุนและสงเสริมการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน
ปการศึกษา

2544
2545
2546
2547
2548
รวม

งบรายไดคณะ/
มหาวิทยาลัย

งบประมาณแผนดิน

แหลงทุนภายนอก

รวม

หมายเหตุ
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4. จํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน
งบรายไดคณะ/
งบประมาณแผนดิน
ปการศึกษา
สถาบัน/ศูนย

แหลงทุนภายนอก

รวม

หมายเหตุ

โครงการ โครงการ
โครงการ โครงการ
โครงการ โครงการ
โครงการ โครงการ
รวม
รวม
รวม
เดี่ยว
รวม
รวม เดี่ยว
รวม เดี่ยว
รวม
รวม เดี่ยว

2544
2545
2546
2547
2548
รวม

ตอนที่ 2 เครือขายการวิจยั ของคณะ/หนวยงาน
กรุณากรอกขอมูลเครือขายความรวมมือของหนวยงานทาน กรณีหนวยงานของทาน ไมมี เครือขายความรวมมือที่มี
สถานะเปนหนวยงาน/องคกรเฉพาะ ใหระบุชื่อ องคกร/หนวยงานที่มีรวมมือในโครงการความรวมมือดานวิจัย ในชองขวาสุด
เครือขายการวิจัย

ประธานเครือขายวิจัย

หนวยงานที่มีความรวมมือในเครือขายวิจัย
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ตอนที่ 3

จํานวนโครงการความรวมมือวิจัย จําแนกตามปการศึกษา 2544-2548
กรุณากรอกขอมูล จํานวนโครงการความรวมมือวิจัย ในคณะ/หนวยงานของทาน (ไมนับรวมโครงการวิจัยเดี่ยว) จําแนกตามปการศึกษา (2544-2548) หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และงบประมาณ (กรณีที่ทานมีฐานขอมูลดังกลาวอยูแลว สามารถสําเนาเอกสารแนบทายแบบสํารวจนี้ สงกลับคืนมายังผูวิจัย โดยไมตองกรอกขอมูลใหม)
หมายเหตุ
ปงบประมาณ
หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
แหลงทุน
งบประมาณ (โดยประมาณ)
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แบบสอบถามสําหรับ หัวหนาโครงการวิจัย/ ประธานเครือขายการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบงเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการ โครงการความรวมมือวิจัย/ เครือขายวิจัย
ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือวิจัย
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
คําจํากัดความในการวิจัย สําหรับหัวหนาโครงการวิจัย หรือ ประธานเครือขายการวิจัย เพื่อความ
สะดวก ในการพิจารณาใหขอคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
งานวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Sciences Research) หมายถึง งานวิจัยทางสังคมศาสตร ในกลุม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แบงตามกลุมสาขาวิชา ISCED (Unesco, 1997) ประกอบดวย 6 สาขาวิชา ไดแก
1) ศึกษาศาสตรและการฝกหัดครู 2) มนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา 3) วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป
4) นิติศาสตร 5) สังคมศาสตร และ 6) อื่น ๆ ไดแก เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมศึกษา การจัดการ
สิ่งแวดลอม เปนตน
ความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Sciences Research Collaboration) หมายถึง
การดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานการวิจัยตางๆ ไดแก การทําวิจัยรวมกัน หรือการไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุน
ตางๆ ของนักวิจัยสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งในสาขาเดียวกันหรือสหสาขาวิชา ของ
(1)
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีกับ หนวยงาน/องคกรอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (ของรัฐและเอกชน) (2) องคกรภาครัฐ (3) องคกรภาคเอกชน/ องคกรอิสระไมแสวง
กําไร (NGOs หรือ มูลนิธิตางๆ)
โครงการความรวมมือดานการวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยที่ทานเปนหัวหนาโครงการวิจัย และ
มีความรวมมือกับนักวิจัยอื่นๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสหสาขาวิชา หรือรวมมือกับ คณะวิชา/ หนวยงาน/
สถาบันวิจัย ทั้งภายในสถาบัน/องคกรเดียวกัน หรือ ระหวางสถาบัน/องคกร ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากแหลงทุนตางๆ เชน งบประมาณคณะ/หนวยงาน/สถาบัน งบประมาณแผนดิน
และแหลงทุนภายนอก และหมายรวมถึงโครงการวิจัยที่ผูวิจัยใหคําปรึกษากับหนวยงาน/องคกรตางๆ ดวย โดย
ความรวมมือดังกลาว แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. ความรวมมือดานการวิจยั ระดับบุคคล/ ทีมวิจัย หมายถึง การทําโครงการวิจัยของนักวิจัย
ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย ที่มีการทําวิจัยรวมกับนักวิจัยอื่นๆ ตั้งแต 2 คน ขึ้นไป โดยมีการทําสัญญาในนาม
ของหัวหนาโครงการวิจัย
2. ความรวมมือดานการวิจัย ระดับหนวยงาน/องคกร หมายถึง การทําโครงการวิจัยของ สาขาวิชา/
คณะวิชา/ หนวยงาน/ สถาบันวิจัย ตั้งแต 2 หนวยงาน/องคกร ขึ้นไป ที่มีกับ บุคคล/ สาขาวิชา/ คณะวิชา/
หนวยงาน/ สถาบันวิจัยอื่นๆ ภายในสถาบัน/องคกรเดียวกัน หรือ ระหวางสถาบัน/องคกร ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยมีการทําสัญญาในนามของผูบริหารหนวยงาน/ องคกร นั้นๆ
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ตอนที่ 1

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชอง  และกรอกขอมูลตามความคิดเห็นของทาน
1. เพศ
 1. ชาย
2.
3.

4.

ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ปริญญาตรี

 2. หญิง
 2. ปริญญาโท

 3. ปริญญาเอก

ประเภทบุคลากร/ ตําแหนงวิชาการ/ ตําแหนงงาน
 3.1 อาจารย ระดับ________
{ 1. อาจารย
{ 2. ผูชวยศาสตราจารย
{ 3. รองศาสตราจารย
{ 4. ศาสตราจารย
{ 5. อื่นๆ โปรดระบุ__________________________
 3.2 นักวิจัย ระดับ________
{ 1. ผูชํานาญการ
{ 2. ผูเชี่ยวชาญ

{ 3. ผูชํานาญการพิเศษ

 3.3 เจาหนาที่วิจัย ระดับ________
{ 1. ผูชํานาญการ
{ 2. ผูเชี่ยวชาญ

{ 3. ผูชํานาญการพิเศษ

ตําแหนงทางบริหาร ภายในมหาวิทยาลัย
 ไมมี
 มี ไดแก 1__________________________ 2____________________ _______
3__________________________ 4 _________ ____________ _____

5. ประสบการณการทํางาน
 นอยกวา 5 ป  6-10 ป

 11-15 ป

 15-20 ป

 มากกวา 20 ป

6.

ประสบการณการทําวิจัยในรอบ 10 ป ที่ผานมา(โดยประมาณ)
6.1 โครงการวิจัยเดี่ยว
จํานวน _____ โครงการ
6.2 โครงการความรวมมือดานการวิจัย
 มี โครงการความรวมมือดานการวิจัย ในสาขาวิชาเดียวกัน จํานวน ____ โครงการ
 มี โครงการความรวมมือดานการวิจัย สหสาขาวิชา
จํานวน ____ โครงการ

6.

ประสบการณการทําวิจัยในปจจุบัน (เฉพาะโครงการที่กําลังดําเนินการอยู)
6.1 โครงการวิจัยเดี่ยว
จํานวน _____ โครงการ
6.2 โครงการความรวมมือดานการวิจัย
 มี โครงการความรวมมือดานการวิจัย ในสาขาวิชาเดียวกัน จํานวน ____ โครงการ
 มี โครงการความรวมมือดานการวิจัย สหสาขาวิชา
จํานวน ____ โครงการ

7.

ภาระงานดานการสอน
 ต่ํากวา 5 ชั่วโมง/ สัปดาห
 9-12 ชั่วโมง/ สัปดาห

 5-8 ชั่วโมง/ สัปดาห
 มากกวา 12 ชั่วโมง/ สัปดาห

8.

เวลาในการทําวิจัยแตละโครงการ เฉพาะโครงการความรวมมือดานการวิจัย
 นอยกวา 1 ป
 1 - 2 ป
 มากกวา 2 ป

9.

จํานวนโครงการความรวมมือดานการวิจัยของทาน จําแนกตามประเภทโครงการ (โดยประมาณ)
 วิจัยพื้นฐาน (Basic research)
จํานวน _____ โครงการ
 วิจัยประยุกต (Applied research)
จํานวน _____ โครงการ
 วิจัยปฏิบัติการ (Action research)
จํานวน _____ โครงการ
 วิจัยและพัฒนา (R &D)
จํานวน _____ โครงการ
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10. จํานวนโครงการความรวมมือดานการทําวิจัยของทาน ที่เปนความรวมมือทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
จําแนกตามประเภทความรวมมือ (โดยประมาณ)
จํานวน _____ โครงการ
 ระหวางบุคคล
 ระหวางหนวยงาน ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน
จํานวน _____ โครงการ
 ระหวางหนวยงาน ตางสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน _____ โครงการ
 ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับภาครัฐ
จํานวน _____ โครงการ
จํานวน _____ โครงการ
 ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับภาคเอกชน
 ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับองคกรอิสระไมแสวงกําไร
(NGOs หรือ มูลนิธิตางๆ)
จํานวน _____ โครงการ
11. จํานวนโครงการความรวมมือดานการวิจัยของทาน จําแนกตามแหลงทุน (โดยประมาณ)
 ทุนสวนตัว
จํานวน ____ โครงการ
 งบประมาณคณะ/ หนวยงาน/ สถาบัน
จํานวน ____ โครงการ
 งบประมาณแผนดิน
จํานวน ____ โครงการ
 แหลงทุนภายนอก โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก
{ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
จํานวน ____ โครงการ
{ องคกรภาครัฐ
จํานวน ____ โครงการ
{ องคกรภาคเอกชน
จํานวน ____ โครงการ
{ องคกรอิสระไมแสวงกําไร (NGOs หรือ มูลนิธิตางๆ)
จํานวน ____ โครงการ
12. เหตุผลของทานในการทําโครงการความรวมมือดานการวิจยั
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ และกรุณาเรียงลําดับความสําคัญของเหตุผลที่ทานเลือก 5 อันดับแรก โดยใสหมายเลข
1 - 5 ในสวนที่ขีดเสนใต และ เลข 1 หมายถึง สําคัญลําดับแรก (เรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด)
 ______ ชอบทําวิจัย
 ______ หาทุนสนับสนุนการทําวิจัย
 ______ พัฒนาความรูความสามารถดานการวิจัย
 ______ สรางเครือขายการวิจัย
 ______ ประโยชนดานการเรียนการสอน
 ______ สรางผลงานทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
 ______ ความกาวหนาทางวิชาการ
 ______ แหลงทุนระบุใหเปนโครงการความรวมมือวิจัย
 ______ อื่น (โปรดระบุ ) ...........................................................................................................
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ตอนที่ 2 การบริการจัดการเครือขายวิจัย / โครงการวิจัย
คําชี้แจง ขอความตอไปนี้ เปนขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเครือขายการวิจัย/โครงการวิจัย ของ
หัวหนาโครงการวิจัย/ ประธานเครือขายการวิจัย โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชอง  ตามความคิดเห็นของทาน
1. วัตถุประสงคหลักในการทําโครงการความรวมมือวิจัย หรือ การสรางเครือขายการวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย สรางหรือพัฒนาฐานขอมูลการวิจัย จัดอบรมใหความรู / สัมมนาทางวิชาการ
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
 เพื่อความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่อง ตามความจําเปน ลดความซ้ําซอนในการทําวิจัย
 เพื่อความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่อง ของบุคคล/ หนวยงาน/องคกร ที่มีความสนใจคลายกัน ในระยะเวลาสั้นๆ
มีการกําหนดบทบาท และแบงปนทรัพยากรดานการวิจัยรวมกัน เชน แลกเปลี่ยนนักวิจัย/ ผูเชี่ยวชาญ/
อาจารย
และนักศึกษาในการวิจัย
 เพื่อความรวมมือวิจัยเฉพาะเรื่อง ของบุคคล/ หนวยงาน/องคกร ที่มีความสนใจคลายกัน ในระยะเวลาปานกลาง
แบงปนความคิด ใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกัน และมีการพัฒนาพันธะสัญญา (Commitment) รวมกัน
 เพื่อความรวมมือเฉพาะเรื่องของบุคคล/ หนวยงาน/องคกร ที่มีความสนใจคลายกัน ในระยะยาว
มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายความสําเร็จของการวิจัย สรางระบบที่ตองพึ่งพากันระหวางสมาชิกในกลุม
สรางโอกาสและกําหนดประเด็นวิจัยรวมกัน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _________________________________________________________________
2. สวนใหญงานวิจัยของทาน มีการทําสัญญาขอตกลงรวมกัน ระหวางบุคคล/ หนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
 ไมมีสัญญาขอตกลงรวมกัน
 มีสัญญาขอตกลงรวมกันเปนทางการ
 มีสัญญาขอตกลงรวมกันเปนทางการ และกําหนดภาระงานชัดเจน
3. สวนใหญงานวิจัยของทาน มีลักษณะความสัมพันธและการมีสวนรวมในงานวิจัย
 ความสัมพันธแบบหลวมๆ ยืดหยุนได การตัดสินใจตามเสียงสมาชิกสวนใหญ
 ความสัมพันธแบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง ไมมีอํานาจตัดสินใจ
 ความสัมพันธแบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง มีอํานาจตัดสินใจได
 ความสัมพันธแบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
 ความสัมพันธแบบมีทิศทาง มีผูประสานงานกลาง สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนเอกฉันท
4. สวนใหญงานวิจัยของทาน มีการกําหนดบทบาท หนาที่ และเวลาในการดําเนินงาน
 กําหนดรายละเอียด คราวๆ
 กําหนดรายละเอียด บางดาน คอนขางชัดเจน
 กําหนดรายละเอียด ทุกดาน อยางชัดเจน
 กําหนดรายละเอียด ทุกดาน อยางชัดเจน โดยเฉพาะเวลาการดําเนินงาน
 กําหนดรายละเอียด ทุกดาน อยางชัดเจน โดยเฉพาะเวลาการดําเนินงาน และการประเมินผล
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5. สวนใหญงานวิจัยของทาน มีการบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการความรวมมือวิจัย/ เครือขายการวิจัย
ในดานตางๆ ดังนี้
5.1 ดานบุคลากรสนับสนุนงานวิจัย
 ไมมี ผูประสานงานกลาง แตมีบุคลากรที่เปนตัวแทนจากแตละหนวยงาน/ องคกรที่เปนสมาชิกรวมดูแล
 มี หัวหนาโครงการวิจัย/ ประธานเครือขาย เปนผูประสานงานดวยตนเอง
 มี ผูประสานงานกลางของ โครงการวิจัย/ เครือขายการวิจัยโดยเฉพาะ
 มี ฝายประสานงานกลาง ดูแลกิจกรรมและติดตามงานตางๆ ของ โครงการวิจัย/ เครือขายการวิจัย
 มี หนวยงานประสานงานกลาง ดูแลกิจกรรมและติดตามงานตางๆ ของ โครงการวิจัย/ เครือขายการวิจัย
5.2 ดานการรวมทุนเพื่อการวิจัย (Joint Budget) กับหนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
 ไมมี การรวมลงทุนเพื่อการวิจัยจากแตละหนวยงาน/ องคกร ที่มีความรวมมือวิจัย
 มี
การรวมลงทุนเพื่อการวิจัยจากแตละหนวยงาน/ องคกร ที่มีความรวมมือวิจัย
5.3 ดานการกําหนด พันธภาระความรวมมือวิจัย (Commitment) ของหนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
 ไมมี การกําหนดพันธภาระความรวมมือวิจัย ของหนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือวิจัย
 มี
การกําหนดพันธภาระความรวมมือวิจัย ของหนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือวิจัย
5.5 ดานการสื่อสาร (Communication) ภายในกลุมวิจัย หรือ ระหวางหนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
 ไมเปนทางการ เปนครั้งคราว เฉพาะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม
 เปนทางการ ไมสม่ําเสมอ โดยสื่อสารกับหนวยประสานงานกลางเปนหลัก
 เปนทางการ สม่ําเสมอ โดยสื่อสารกับหนวยประสานงานกลางเปนหลัก ขอมูลมีความชัดเจน
 เปนทางการ สม่ําเสมอ โดยสื่อสารกับหนวยประสานงานกลางเปนหลัก และมีการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกระหวางหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ
 เปนทางการ สม่ําเสมอ โดยสื่อสารกับบุคคลทุกระดับตั้งแตผูบริหารจนถึงเจาหนาที่ และมีหนวย
ประสานงานกลางเปนหลัก และมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกระหวางหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ
5.6 ดานวัสดุ/อุปกรณ เพื่อการวิจัย (เชน อุปกรณเฉพาะทาง เครื่องพิมพ หมึกพิมพ เครื่องเขียน และอื่นๆ)
 ไมมี การแบงปน วัสดุ/อุปกรณ เพื่อการวิจัย
 มี การจัดสรร วัสดุ/อุปกรณ ชุดใหม เพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
 มี การแบงปนวัสดุ/อุปกรณ เพื่อการวิจัย (Share Resources) จากแตละหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือวิจัย
 มี การรวม วัสดุ/อุปกรณ เพื่อการวิจัย (Pool Resources) จากแตละหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือวิจัย
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ตอนที่ 3

ความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือดานการวิจัย

ขอความตอไปนี้ เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือดานการวิจัย
โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองขวามือ ตามความคิดเห็นของทาน โดยใชเกณฑพิจารณาตามคาคะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือ มากที่สุด
4
หมายถึง
ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือ มาก
3
หมายถึง
ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือ ปานกลาง
2
หมายถึง
ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือ นอย
1
หมายถึง
ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือ นอยที่สุด หรือ ไมมีอิทธิพลเลย
ขอความ
1. วัตถุประสงคของความรวมมือ
1.1 การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของความรวมมือ
1.2 การแบงปนวิสัยทัศนของผูรวมวิจัย หรือระหวางหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ
1.3 การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของผูรวมวิจัยหรือระหวางหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ
1.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)
2. สิ่งแวดลอมในการสรางความรวมมือดานการวิจัย
2.1 ความสัมพันธเดิมที่มีมากอนหนา ของผูรวมวิจัย หรือ หนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ
2.2 ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผูรวมวิจัย หรือหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ
2.3 นโยบายขององคกรภาครัฐ/ องคกรภาคเอกชน และองคกรอิสระไมแสวงกําไร
ที่มีผลตอการทําโครงการความรวมมือวิจัย
2.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)
3. ลักษณะของสมาชิกใน เครือขายการวิจยั / โครงการวิจัย
3.1 ความเขาใจในวัตถุประสงคของความรวมมือดานการวิจัย ความไววางไว และความ
เคารพ
ซึ่งกันและกันของผูรวมวิจัย หรือหนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
3.2 การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกัน ของผูรวมวิจัย หรือ หนวยงาน/ องคกร ที่
รวมมือ
3.3 การรับทราบผลประโยชนที่ตนจะไดรับจากการดําเนินความรวมมือ ของผูรวมวิจัย หรือ
หนวยงาน/ องคกร ที่รวมมือ
3.4 การประนีประนอมในการตัดสินใจและการแกปญหาภายในทีมวิจัย หรือหนวยงาน/
องคกร ที่รวมมือ
3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ขอความ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

4. กระบวนการทํางานในความรวมมือดานการวิจัย
4.1 การมีสวนรวมในการทํางานและความรับผิดชอบของผูรวมวิจัยหรือหนวยงาน/องคกรที่
รวมมือ
4.2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ของผูรวมวิจัยหรือหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือทุกระดับ
ตั้งแตผูบริหาร-ผูปฏิบัติ
4.3 ความยืดหยุนในการดําเนินงาน
4.4 การกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของผูรวมวิจัยหรือหนวยงาน/ องคกร ที่
รวมมือ
4.5 การเตรียมพรอมเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนแปลง
4.6 การพัฒนานโยบายและบทบาทการมีสวนรวมของผูรวมวิจัยหรือหนวยงาน/ องคกร ที่
รวมมือ
4.7 อื่นๆ (โปรดระบุ)
5. การสื่อสารระหวางสมาชิกที่มีความรวมมือ
5.1 การประชุม สื่อสาร และทําความเขาใจของผูรวมวิจัย หรือหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ
5.2 การสื่อสารและใหขอมูลระหวางผูรวมวิจัย หรือหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือ
5.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)
6. ดานการจัดการทรัพยากรเพื่อความรวมมือ
6.1 การมีแหลงทุนสนับสนุนความรวมมือวิจัย
6.2 ทักษะความสามารถดานการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยของผูรวมวิจัย
หรือหนวยงาน/องคกร ที่รวมมือกัน
6.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือดานการวิจยั
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ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
กรุณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตร
1. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ควรเรงแกไข ไดแก

2. แนวทางการพัฒนาความรวมมือดานการวิจยั ทางสังคมศาสตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดแก

ภาคผนวก ค
รางกลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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รางกลยุทธความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (SWOT Matrix) ประกอบกับผลการสัมภาษณผทู รงคุณวุฒิดา น
การวิจยั ทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรและผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามและแบบสํารวจ
ผูวิจัยสรุปภาพรวมของกลยุทธการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 7 ดาน ดังนี้
1. ดานนโยบายความรวมมือวิจัย
กลยุทธ
1.1. พัฒนาบุคลากรวิจัยใหมีประสิทธิภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยวิจัย
1.2. พัฒนาผลิตภาพการวิจยั และความรวมมือวิจัยทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรใหเพิ่มขึน้ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
1.3. สนับสนุนการสรางพันธมิตรรวมวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน
1.4. สนับสนุนโครงการความรวมมือวิจัย โดยปรับกฎระเบียบสนับสนุนเพื่อการวิจยั
1.5. สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย โดยปรับเกณฑประเมินผลงานวิจยั ทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.6. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจยั ใหมีประสิทธิภาพ
1.7. สนับสนุนใหทกุ หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
2. การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจยั
กลยุทธ
2.1. พัฒนาอาชีพนักวิจัยใหมีความกาวหนาทางวิชาการและอาชีพเปนที่ยอมรับ
ในสังคม
2.2. พัฒนาศักยภาพดานการวิจยั และการบริหารโครงการวิจยั ของนักวิจยั
2.3. สงเสริมแรงจูงใจที่เอื้อตอการทําโครงการความรวมมือวิจยั
2.4. พัฒนาระบบประเมินภาระงานและตําแหนงทางวิชาการ
2.5. สงเสริมบรรยากาศและสิง่ แวดลอมในการสรางความรวมมือดานการวิจัย
2.6. สงเสริมและสรางวัฒนธรรมวิจัยที่ดีใหกับนักวิจัย
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3. การบริหารจัดการความรวมมือวิจยั
กลยุทธ
3.1.1.1. พัฒนาความรวมมือวิจัยระดับหนวยงาน/ สถาบัน
3.2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั และการบริหารโครงการความรวมมือวิจัย
3.3. สนับสนุนการสรางและเชื่อมโยงเครือขายการวิจยั ทางสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร
4. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย
กลยุทธ
4.1. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4.2. สนับสนุนงบประมาณ สถานที่และวัสดุอุปกรณเบื้องตนแกหนวยงานวิจัย
4.3. พัฒนาระบบจัดสรรทุนเพื่อสงเสริมความรวมมือวิจัย
4.4. สงเสริมการระดมทรัพยากรจากแหลงทุนภายนอก
5. การพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย
กลยุทธ
5.1. พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
5.2. สงเสริมการทําวิจัยที่เนนการแกปญหาสังคมและประเทศ
6. การเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
กลยุทธ
6.1. สนับสนุนการใชประโยชนจากผลการวิจัย
6.2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
6.3. พัฒนาสื่อเพื่อเผยแพรงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
7. การติดตามและประเมินผลความรวมมือดานการวิจยั
7.1. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
7.2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลงานวิจยั
7.3. สงเสริมการพัฒนาโครงการความรวมมือวิจัยอยางตอเนือ่ ง
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จากรางกลยุทธการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยทางสังคมศาสตร ของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐทัง้ 7 ดาน ดังกลาว ผูวิจัยไดจัดทํากลยุทธระดับแผน ตัวบงชี้ กลวิธี กิจกรรม และ
ปจจัยแหงความสําเร็จ รายละเอียดดังตาราง
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ตารางที่ 44

รางกลยุทธดา นนโยบายความรวมมือวิจัย

กลยุทธระดับแผน
1. พัฒนาบุคลากรวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพ
มุงสูมหาวิทยาลัยวิจัย

ตัวบงชี้
1.1 จํานวนอาจารยสาย
งานวิจัย มุงเนนการ
พัฒนางานวิจัย
1.2 จํานวนนักวิจัยใหม
ที่มีผลงานความรวมมือ
วิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
1.3 จํานวนโครงการ
ความรวมมือวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ

กลวิธี
1.1 พัฒนาระบบสายปฏิบัติงานของ
อาจารย เพื่อสงเสริมการพัฒนา
งานวิจัยและลดปญหาภาระงาน
สอนที่กระทบตอการวิจัย
โดยจัดสรรน้ําหนักภาระงาน
ตามสายปฏิบัติงาน เฉพาะดาน
ไดแก สายงาน สอน วิจัย และ
บริการวิชาการ เชน อาจารย
สายงานวิจัย มีภาระงาน
สอน :วิจัย : บริการวิชาการ
เทากับ 70 : 20 : 10 เปนตน
1.2 พัฒนาอาจารยระดับปริญญาโท
และเอก ใหทําผลงานวิจัย
ความรวมมือวิจัยสาขาเดียวกัน
หรือสหสาขา ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

1.1

1.2
1.3

1.4

กิจกรรม
พัฒนาระบบสายปฏิบัติงาน
ของอาจารย โดยพิจารณา
ภาระงานเปนหลัก
จัดจางนักวิจัยเต็มเวลา เพื่อ
พัฒนางานวิจัยระดับคณะ
พัฒนาเจาหนาที่วิจัย เพื่อทํา
หนาที่ประสานงานความ
รวมมือวิจัยระดับคณะ/
สถาบัน
ใหทุนสนับสนุนโครงการความ
รวมมือวิจยั ในสาขาเดียวกัน
และสหสาขา ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความจําเปน
ของการมีนักวิจัยเต็มเวลา
ระดับคณะ/หนวยงาน
เพื่อพัฒนางานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ
2. ความรวมมือดานการวิจัย
ระดับคณะ/ สถาบัน และ
ระบบสนับสนุน
3. งบประมาณสงเสริมความ
รวมมือดานการวิจัยที่เพียงพอ
และตอเนื่อง
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ตารางที่ 44 (ตอ) รางกลยุทธดานนโยบายความรวมมือวิจัย
กลยุท ธระดับแผน
2. พัฒนาผลิตภาพการวิจัย
และความรวมมือวิจัย
ทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรใหเพิ่มขึ้น
ทั้งปริมาณและคุณภาพ

2.1

2.2

2.3

2.4

ตัวบงชี้
งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยทาง
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
จํานวนผลงานวิจัย
ทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
จํานวนโครงการความ
รวมมือดานการวิจัย เชน
การวิจัยรวม และการ
แลกเปลี่ยนอาจารยและ
นักศึกษาเพื่อวิจัยเปนตน
จํานวนโฮมเพจของหนวย
งานวิจัยทางสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร

2.1

2.2

2.3

2.4

กลวิธี
กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
กําหนดแผนพัฒนางานวิจัยทาง 2.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 1. ฐานขอมูลดานการวิจัย
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
การวิจัยทางสังคมศาสตร
ระดับสถาบัน/หนวยงาน
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
มนุษยศาสตร โดยมีสัดสวน
ทางสังคมศาสต รและ
งานวิจัยพื้นฐานและวิจัย
กําหนดแผนงานพัฒนาศักยภาพ
มนุษยศาสตรในแตละสาขา
ประยุกตที่สมดุลกัน
งานวิจัยเฉพาะสาขาที่สถาบันมี
2. ความตระหนักของนักวิจัย
ที่เห็นความสําคัญของการ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อสรางความ 2.2 จัดสัมมนาเพื่อวางแผนพัฒนา
งานวิจัยทางสังคมศาสตร
สรางความรวมมือดานการ
เปนเลิศเฉพาะสาขา
มนุษยศาสตร (Road Map)
วิจัยกับหนวยงานภายนอก
สนับสนุนโครงการวิจัยที่เนนแก
โดยเนนความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ปญหาสังคมและพัฒนาประเทศ
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สาขา ของหนวยงาน
และการสรางองคความรูใหม
งานวิจัยสูงานวิจัยระดับชาติ
2.3 ใหทุนสนับสนุนการวิจัยที่เนน
พัฒนาความรวมมือวิจัยทาง
และนานาชาติ
การแกปญหาสังคมและการ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตรทั้งใน
พัฒนาประเทศ
สาขาเดียวกัน และสหสาขา
2.4 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
สําหรับโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัย
2.5 จัดทําโฮมเพจเกี่ยวกับงานวิจัย
ของหนวยงานวิจัยทุกสาขา
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ตารางที่ 44 (ตอ) รางกลยุทธดานนโยบายความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแผน
ตัวบงชี้
กลวิธี
กิจกรรม
3. สนับสนุนการสรางพันธมิตร 3.1 จํานวนเครือขายทาง
3.1 สรางกลุมวิจัยและเครือขายการ 3.1 จัดประชุมสัมมนาวิจัยทาง
รวมวิจัยดานสังคมศาสตร/
วิชาการ และเครือขาย
สังคมศาสตรและ
วิจัยทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรใหเขมแข็ง
การวิจัยทาง
มนุษยศาสตร ในสาขาวิชา
มนุษยศาสตรในระดับสถาบัน
และยั่งยืน
สังคมศาสตรและ
ระดับชาติ และนานาชาติ ที่
เดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐ
มนุษยศาสตร
ขาวสาร ความรู และนําเสนอ
เอกชน และทองถิ่น
3.2 จํานวนกลุมพันธมิตร
ผลงานวิจัยระหวางหนวยงาน
3.2 สรางพันธมิตรรวมวิจัยกับ
รวมวิจัยทาง
3.2 สรางพันธมิตรรวมวิจัย
กลุมวิจัย และเครือขายการ
หนวยงานตางๆ ในประเทศและ
สังคมศาสตรและ
วิจัยในทุกสาขาวิชาทาง
ตางประเทศ ที่มกี ารวิจัยในสาขา
มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
เดียวกัน เพื่อพัฒนางานวิจัยทาง
3.3 จํานวนสัญญา/ขอตกลง
ภายในสถาบันเดียวกันและ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ความรวมมือดาน
ตางสถาบัน
3.3 สรางความรวมมือดานการวิจัย
การวิจัยกับหนวยงาน
ทางสังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร 3.3 สรางความรวมมือดานการวิจัย
ภายนอก
กับหนวยงานภายนอก ทั้ง
กับหนวยงานภายนอก เชน
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและ
การสนับสนุนทุนวิจัย การทํา
ตางประเทศ
สัญญาขอตกลงรวมวิจัย
การแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัย
การถายทอดเทคโนโลยี เปนตน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความตระหนักของนักวิจัย
ในเห็นความสําคัญของการ
สรางความรวมมือดานการ
วิจัยกับหนวยงานภายนอก
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัยสูงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
2. ฐานขอมูลดานความรวมมือ
วิจัย ระดับสถาบัน/หนวยงาน
ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ
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ตารางที่ 44 (ตอ) รางกลยุทธดานนโยบายความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแผน
4. สนับสนุนโครงการความ
รวมมือวิจัย โดยปรับกฎ
ระเบียบสนับสนุนเพื่อ
การวิจัย

ตัวบงชี้
4.1 รอยละของจํานวน
โครงการวิจัยที่เพิ่มขึ้น
4.2 รอยละของจํานวน
นักวิจัยในสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐที่เพิ่มขึ้น
4.3 จํานวนนักวิจัย
ระบบทวิสังกัด

กลวิธี
กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
4.1 ปรับกฎระเบียบการเบิกจายเงิน 4.1 จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อหา 1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
สนับสนุนโครงการวิจัยใหมีความ
แนวทางในการปรับกฎระเบียบ
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
คลองตัวตอการดําเนินการวิจัย
การจายเงินสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยทาง
โดยจัดสรรเปนระบบเหมาจาย
โครงการวิจัยใหมีความ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
และลดขั้นตอนเอกสาร
คลองตัว
2. ความคลองตัวดานการเงิน
4.2 ปรับระเบียบการจัดจางนักวิจัย 4.2 จัดจางนักวิจัยระดับหนวยงาน/
และอํานาจการตัดสินใจ
และผูชวยวิจัย ใหมีคาตอบแทน
สถาบัน ตามงบประมาณของ
ดานงบประมาณของ
ที่คุมคา ไมผูกพันกับฐานเงิน
แตละหนวยงาน
ผูรับผิดชอบการเบิกจายเงิน
เดือนขาราชการ และให
4.3 จัดตั้งระบบการจางนักวิจัย
สนับสนุนการวิจัย
หนวยงานมีอิสระในการจัดจาง
แบบทวิสังกัด
4.3 ปรับกฎระเบียบการจางบุคลากร 4.4 ปรับกฎระเบียบสนับสนุน
แบบทวิสังกัด ที่อาจารยและ
ความรวมมือดานการวิจัย
นักวิจัยสามารถทํางานวิจัยขาม
กับหนวยงานตางๆ ภาครัฐ
หนวยงานได เพื่อพัฒนาความ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
รวมมือวิจัยในระยะยาว
และตางประเทศ

303

304

ตารางที่ 44 (ตอ) รางกลยุทธดานนโยบายความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแผน
5. สงเสริมความรวมมือดาน
การวิจัย โดยปรับเกณฑ
ประเมินผลงานวิจัยทาง
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

ตัวบงชี้
5.1 รอยละของจํานวน
ผลงานวิจัยที่มีการ
เผยแพรในระดับชาติ
และการนําไปใช
ประโยชนในทองถิ่น
และสังคม

กลวิธี
กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
5.1 ปรับเกณฑประเมินผลงานวิจัย
5.1 ปรับเกณฑประเมินผลงานวิจัย 1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
ทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนางานวิจัยทาง
ใหสอดคลองกับลักษณะเฉพาะ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ของศาสตรและการนําผลงาน
วิจัยไปใชประโยชน เชน พิจารณา
จากการเผยแพรงานวิจัยระดับ
ชาติ และการนําไปใชประโยชน
ในทองถิ่นและสังคม
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลดาน 6.1 จํานวนฐานขอมูลเพื่อ
6.1 พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิจัย
6.1 พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิจัย 1. ความตอเนื่องในการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลดานการวิจัยกับ
การวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
การวิจัย
ไดแก ฐานขอมูลนักวิจัย
ไดแก ฐานขอมูลนักวิจัย
หนวยงานตางๆ
6.2 จํานวนผูใชงานฐานขอมูล
ผลงานวิจัย ความรวมมือวิจัยกับ
ผลงานวิจัย ความรวมมือวิจัย
ดานการวิจัยตอป
หนวยงานตางๆ เปนตน โดยใหมี
กับหนวยงานตางๆ ใหครบถวน
6.3 จํานวนโฮมเพจฐานขอมูล
ความเชื่อมโยงฐานขอมูลกับ
และปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ
เพื่อการวิจัยของหนวยงาน
หนวยงานภายนอก
6.2 ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็ว
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
ไรสายในสถาบันอุดมศึกษาเพือ่
ใหขอมูลดานการวิจัยกับนักวิจัย
เชื่อมโยงฐานขอมูลดานการวิจยั
6.3 พัฒนาโฮมเพจฐานขอมูลเพื่อ
การวิจัยของทุกหนวยงาน
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ตารางที่ 44 (ตอ) รางกลยุทธดานนโยบายความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแผน
ตัวบงชี้
7. สนับสนุนใหทุกหนวยงาน 7.1 จํานวนหนวยงาน
มีระบบติดตามประเมิน
ติดตามและประเมิน
ผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ผลการวิจัยและความ
รวมมือวิจัย ระดับคณะ/
หนวยงาน

ตารางที่ 45

กลวิธี
กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
7.1 สรางระบบติดตามและประเมิน 7.1 จัดตั้งหนวยติดตามและ
1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
ผลการวิจัยและความรวมมือวิจัย
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
ประเมินผลการวิจัยและความ
การพัฒนางานวิจัยทาง
ในทุกหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมมือวิจัย ระดับคณะ/
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
7.2 สนับสนุนการนําผลการ
หนวยงาน โดยเนนการนํา
ประเมินผลงานวิจัยมาใชในการ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนและ 2. ความตอเนื่องในการเชื่อมโยง
การพัฒนาตอยอดงานวิจัย
ฐานขอมูลดานการวิจัยกับ
บริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
หนวยงานตางๆ

รางกลยุทธดา นการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจัย

กลยุทธระดับแผน
1. พัฒนาอาชีพนักวิจัยใหมี
ความกาวหนาทางวิชาการ
และอาชีพ เปนที่ยอมรับใน
สังคม

ตัวบงชี้
1.1 รอยละของจํานวน
นักวิจัยในสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐที่เพิ่มขึ้น

กลวิธี
กิจกรรม
1.1 กําหนดเสนทางความกาวหนาใน 1.1 จัดจางนักวิจัยเต็มเวลาระดับ
อาชีพนักิจัย (Career Path) ที่
หนวยงาน/ สถาบัน
ชัดเจน ตั้งแตระดับตนจนถึง
1.2 ใหรางวัลนักวิจัยดีเดน และ
ระดับสูง
ผลงานความรวมมือวิจัยดีเดน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาอาชีพนักวิจัย เพื่อรักษา
คนเกงไวในองคกร
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ตารางที่ 45 (ตอ) รางกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจยั
กลยุทธระดับแผน
1. พัฒนาอาชีพนักวิจัยใหมี
ความกาวหนาทางวิชาการ
และอาชีพ เปนที่ยอมรับใน
สังคม (ตอ)

ตัวบงชี้
1.2 รอยละจํานวนรางวัล
นักวิจัยดีเดน และ
ผลงานวิจัยดีเดน

กลวิธี
กิจกรรม
1.2 กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปน 1.3 สรางระบบพิจารณาตําแหนง
นักวิจัย มีเกณฑพิจารณาชัดเจน
ทางวิชาการสําหรับนักวิจยั
1.4 ปรับปรุงระบบการใหตําแหนง
1.3 กําหนดความกาวหนาทาง
บริหารแกนักวิจัยที่มี
วิชาการใหกับนักวิจัย
ประสบการณสูง
1.5 ใหคาตอบแทนนักวิจัยที่จูงใจ
ใหคนเกงมาทําวิจัย

2. พัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยและการบริหาร
โครงการวิจัยของนักวิจัย

2.1 จํานวนนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ

2.1 พัฒนาศักยภาพการวิจัย และ
ทักษะการบริหารงานวิจัย
รวมทั้งการบริหารจัดการ
โครงการความรวมมือวิจัย
ของนักวิจัยรุนใหม โดยการ
อบรมใหความรูเพิ่มเติม

2.1 จัดอบรมเพิ่มเติมความรูดาน
กระบวนการวิจัยสําหรับ
อาจารยและนักวิจัย

ปจจัยแหงความสําเร็จ

1. ความรวมมือของนักวิจัยที่มี
ประสบการณสูง ในการเปน
ที่ปรึกษานักวิจัยใหม
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ตารางที่ 45 (ตอ) รางกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจยั
กลยุทธระดับแผน
2. พัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยและการบริหาร
โครงการวิจัยของนักวิจัย
(ตอ)

ตัวบงชี้
กลวิธี
2.2 จํานวนผลงานวิจัย
2.2 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
ของนักวิจัยรุนใหม โดยใช
2.3 จํานวนนักวิจัยพี่เลี้ยง
ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มี
2.4 จํานวนโครงการวิจัยที่มี
อาจารย ประสบการณวิจัยสูง
เปนที่ปรึกษา
ความรวมมือระหวาง
2.3 บูรณาการระหวางการพัฒนา
อาจารยและ
อาจารยและบัณฑิตศึกษา เชน
บัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศูนยวิจัย โดยมี
2.5 จํานวนทุนวิจัยที่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนความรวมมือ
เปนเจาหนาที่หนวยงาน
วิจัยสําหรับนักวิจัย
ชวยเหลืองานของศูนย
รุนใหม
เปนการพัฒนานักศึกษาและ
สรางนักวิจัยใหม

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.8

กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 2. วัฒนธรรมวิจัยที่ดีของนักวิจัย
และความตระหนักของการ
โครงการวิจัย สําหรับอาจารย
สรางผลงานวิจัยระดับชาติ
และนักวิจัย
และนานาชาติ
จัดเวิรคชอปใหอาจารยและ
นักวิจัยรูจักแหลงทุนวิจัยและ 3. การสรางความรวมมือดาน
วิธีการเสนอโครงการความ
การวิจัยกับหนวยงานตางๆ
รวมมือวิจัยเพื่อใหได
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน
งบประมาณ
ประเทศและตางประเทศ
จัดตั้งระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
4. งบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
(Mentoring)
อยางพอเพียง
พัฒนาโครงการวิจัยรวมกับ
บัณฑิตศึกษา
พัฒนาศูนยวิจัยรวมกับ
บัณฑิตศึกษา
ใหทุนสนับสนุนความรวมมือ
ดานวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม
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ตารางที่ 45 (ตอ) รางกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจยั
กลยุทธระดับแผน
3. สงเสริมแรงจูงใจที่เอื้อตอ
การทําโครงการความ
รวมมือวิจัย

ตัวบงชี้
3.1 จํานวนโครงการความ
รวมมือวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
3.2 จํานวนรางวัลความ
รวมมือดานการวิจัย

กลวิธี
3.1 สนับสนุนหนวยงานที่มีศักยภาพ
ดานการวิจัยสูงใหสรางความ
รวมมือวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกในระดับชาติและ
นานาชาติ
3.2 สรางระบบรางวัลความรวมมือ
ดานการวิจัยสําหรับหนวยงานที่
มีผลงานความรวมมือวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ

กิจกรรม
3.1 สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
สําหรับหนวยงานวิจัย
ที่มีผลงานความรวมมือวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
3.2 ใหรางวัลความรวมมือดาน
การวิจัยดีเดน ระดับหนวยงาน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาความรวมมือวิจัย
ระดับสถาบัน
2. การสรางความรวมมือดานการ
วิจัยกับหนวยงานตางๆ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
อยางตอเนื่องและเขมแข็ง
4. งบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาความรวมมือดานการ
วิจัยระดับสถาบัน

4. พัฒนาระบบประเมิน
ภาระงานและตําแหนง
วิชาการ

4.1 จํานวนผลงานโครงการ
ความรวมมือวิจัย

4.1 พัฒนาระบบประเมิน
ภาระงานและตําแหนงวิชาการ
ที่สงเสริมการสรางผลงาน
ความรวมมือวิจัย

4.1 ปรับปรุงเกณฑการพิจารณา
ภาระงาน ใหเนนนําหนักตาม
หนาที่ของสายปฏิบัติงานหลัก
ไดแก สายงานสอน งานวิจัย
และงานบริการวิชาการ

1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาความรวมมือดาน
การวิจัยทางสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
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ตารางที่ 45 (ตอ) รางกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจยั
กลยุทธระดับแผน
4. พัฒนาระบบประเมิน
ภาระงานและตําแหนง
วิชาการ (ตอ)

5. สงเสริมบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในการสราง
ความรวมมือดานการวิจัย

ตัวบงชี้

กลวิธี
กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
4.2 ปรับเกณฑพิจารณาประเมิน
4.2 กําหนดภาระงานดานความ
ผลงานโครงการความรวมมือวิจัย
รวมมือวิจัย สําหรับอาจารยและ
ใหมีคาคะแนนสูงกวาโครงการ
นักวิจัยใหมีผลงานดานความ
วิจัยเดี่ยว เพื่อสรางแรงจูงใจ
รวมมือวิจัยระดับชาติ หรือ
ใหนักวิจัย
นานาชาติ
4.3 ปรับเกณฑพิจารณาประเมินผล
งานโครงการความรวมมือวิจยั
ของนักวิจัย
1. ความรวมมือของนักวิจัยใน
5.1 จํานวนผูเขารวม
5.1 สงเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ 5.1 จัดประชุมวิชาการนําเสนอ
การเขารวมกิจกรรมตางๆ
กิจกรรมแตละโครงการ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
2. วัฒนธรรมวิจัยที่ดีของนักวิจัย
5.2 จํานวนนักวิจัยที่เผยแพร
นานาชาติ
ที่เอื้อตอการสรางความรวมมือ
และความตระหนักของการ
ผลงานวิจัยใน
5.2 สงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัย
ดานการวิจัย
ในตางประเทศ
สรางผลงานวิจัยระดับชาติ
ตางประเทศ
5.2 สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัย
และนานาชาติ
5.3 จํานวนโครงการความ
ทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 5.3 สัมมนาวิจัยทางสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ปละ 2 ครั้ง 3. การสรางความรวมมือดาน
รวมมือวิจัยทาง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในทุกสาขา
การวิจัยกับหนวยงานตางๆ
สังคมศาสตรและ
ความรูดานการวิจัย และการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน
มนุษยศาสตร
สรางเครือขายวิจัยในอนาคต
ประเทศและตางประเทศ
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ตารางที่ 45 (ตอ) รางกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจยั
กลยุทธระดับแผน

ตัวบงชี้

5. สงเสริมบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในการสราง
ความรวมมือดานการวิจัย
(ตอ)

6. สงเสริมและสรางวัฒนธรรม 6.1 จํานวนรายวิชาที่ใช
วิจัยที่ดีใหกับนักวิจัย
กระบวนการวิจัยเปน
ฐานในการจัดการเรียน
การสอน

กลวิธี

กิจกรรม

ปจจัยแหงความสําเร็จ

5.3 สรางเครือขายไตรภาคีวิจัย
5.4 จัดสัมมนากลุมไตรภาคีวิจัย
สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย
แนะนําแหลงทุน และเผยแพร
ของสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ
ผลงานความรวมมือดานการ
และภาคเอกชน
วิจัย
5.4 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี 5.5 จัดสัมมนากลุมไตรภาคี
เพื่อการวิจัยระหวางไทยกับ
เพื่อรวมกําหนดโจทยวิจัย
ตางประเทศ
ตอบสนองการพัฒนาสังคม
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5.6 จัดตั้งอาศรมวิจัยทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
5.7 จัดประชุมสัมมนาเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการวิจัยระหวางไทย
กับตางประเทศ
1. ความรวมมือของนักวิจัยใน
6.1 สงเสริมใหนักวิจัยมีจรรยาบรรณ 6.1 จัดทําคูมือนักวิจัย
การเขารวมกิจกรรมตางๆ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
และจรรยาบรรณนักวิจัย
2. ความตระหนักของการสราง
6.2 สงเสริมนักศึกษามีจิตวิจัย/
ใหแกนักวิจัยใหม
6.2 สงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัย
ผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอ
วัฒนธรรมวิจัยที่ดี เพื่อสราง
โดยคํานึงถึงการแกปญหาสังคม สังคมและประเทศชาติ
นักวิจัยรุนใหม
และประเทศ
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ตารางที่ 45 (ตอ) รางกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจยั
กลยุทธระดับแผน
ตัวบงชี้
6. สงเสริมและสรางวัฒนธรรม 6.2 จํานวนโครงการวิจัยที่
วิจัยที่ดีใหกับนักวิจัย (ตอ)
เนนการแกปญหาสังคม
และการพัฒนาประเทศ

ตารางที่ 46

กลวิธี
6.3 สงเสริมใหนักวิจัยตระหนักเห็น
คุณคาของการวิจัยเพื่อสวนรวม
ไมมุงประโยชนสวนตน
6.4 สรางจิตวิจัยที่ดีใหกับนักศึกษา
ผานการเรียนการสอนที่ใชวิจัย
เปนฐาน

กิจกรรม
6.3 ใหทุนสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ใชวิจัยเปนฐาน
6.4 จัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
แกนักวิจัยรุนใหม

ปจจัยแหงความสําเร็จ

รางกลยุทธดา นการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย

กลยุทธระดับแผน
1. พัฒนาความรวมมือวิจัย
ระดับหนวยงาน

ตัวบงชี้
1.1 จํานวนศูนยพัฒนา
ความรวมมือวิจัยระดับ
หนวยงาน
1.2 จํานวนโครงการความ
รวมมือวิจัยทาง
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

กลวิธี
กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1.1 สนับสนุนใหมีหนวยงานกลาง
1.1 จัดตั้งศูนยพัฒนาความรวมมือ 1. วิสัยทัศนของผูบริหาร
เพื่อดูแลความรวมมือวิจัยระดับ
วิจัยระดับหนวยงาน/ สถาบัน
หนวยงานที่ตระหนักถึง
1.2 จัดจางเจาหนาที่ประสานงาน
หนวยงาน
ความสําคัญของการพัฒนา
ความรวมมือดานการวิจยั ที่มี
1.2 พัฒนาระบบการสนับสนุน
ความรวมมือดานการวิจัยทาง
ความรวมมือดานการวิจัย เพื่อ
ประสิทธิภาพระดับหนวยงาน/
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
อํานวยความสะดวกในการติดตอ
สถาบัน
ประสานงาน
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ตารางที่ 46 (ตอ) รางกลยุทธดานการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแผน
1. พัฒนาความรวมมือวิจัย
ระดับหนวยงาน (ตอ)

ตัวบงชี้
กลวิธี
1.3 จํานวนผลงาน
1.3 สรางความเชื่อมโยงระหวาง
ความรวมมือวิจัย
ศูนยพัฒนาความรวมมือวิจัยกับ
ทางสังคมศาสตรและ
หนวยงานตางๆ ในสถาบัน
มนุษยศาสตร ระดับชาติและ
เดียวกัน และหนวยงานภายนอก
นานาชาติ
ตางๆ
1.4 ผลักดันใหเกิดความรวมมือวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ใน
รูปแบบพหุภาคี หรือทวิภาคี

1.3

1.4

1.5

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและการบริหาร
โครงการความรวมมือวิจัย

2.1 จํานวนโครงการ
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรวมมือวิจัย
งานวิจัย ใหมีความคลองตัว
ทางสังคมศาสตรและ
โดยเฉพาะดานการเบิกจาย
มนุษยศาสตร ระดับชาติ
งบประมาณการวิจัย
และนานาชาติ

2.1

กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
สรางเครือขายศูนยพัฒนา
2. กลุมพันธมิตรรวมวิจัย
ความรวมมือวิจัยระดับ
และเครือขายการวิจัยทาง
หนวยงาน/ สถาบัน ทั้งใน
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ประเทศและตางประเทศ
ที่เขมแข็งและตอเนื่อง
เชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูล
เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก
สรางความรวมมือดานวิชาการ
และวิจัยกับหนวยงาน/ องคกร
ระดับชาติและนานาชาติ
ปรับระบบการเบิกจาย
1. นโยบายการสนับสนุนการวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา
งบประมาณการวิจัย และ
ที่สงเสริมการพัฒนางานวิจัย
ลดขั้นตอนเอกสาร และให
อํานาจการตัเบิกจายลงไปใน
ระดับผุปฏิบัติการใหมากที่สุด
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ตารางที่ 46 (ตอ) รางกลยุทธดานการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแผน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและการบริหาร
โครงการความรวมมือวิจัย
(ตอ)

ตัวบงชี้
2.2 จํานวนผูเขามาติดตอ
โฮมเพจของศูนยพัฒนา
ความรวมมือวิจัย

กลวิธี
2.2 สรางระบบการบริหารโครงการ
ความรวมมือวิจัย เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานความรวมมือวิจัย
ทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ เชน เอกสารราชการ
การนัดประชุม การเบิกจาย
งบประมาณ การนําเสนอผลงาน
และรางขอเสนอโครงการวิจัย
เปนตน

กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
2.2 ปรับระบบการสนับสนุนทุนวิจัย 2. วิสัยทัศนของผูบริหาร
เปนแบบเหมาจาย และเบิกจาย
หนวยงานที่ตระหนักถึง
งบประมาณโดยพิจารณาจาก
ความสําคัญของการพัฒนา
ความกาวหนาของผลงาน
ความรวมมือดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
2.3 สรางระบบการบริหารโครงการ
ความรวมมือวิจัย ภายใตการ 3. กลุมพันธมิตรรวมวิจัย
ดําเนินการของศูนยพัฒนา
และเครือขายการวิจัยทาง
ความรวมมือวิจัยระดับ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
หนวยงาน/ สถาบัน
ที่เขมแข็งและตอเนื่อง
2.4 สรางโฮมเพจศูนยพัฒนา
ความรวมมือวิจัยเพื่อประสาน
งานโครงการความรวมมือวิจัย
กับนักวิจัย และหนวยงานและ
องคกรตางๆ ที่มีความรวมมือ
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ตารางที่ 46 (ตอ) รางกลยุทธดานการบริหารจัดการความรวมมือวิจัย
กลยุทธระดับแผน
3. สนับสนุนการสรางและ
เชื่อมโยงเครือขายการวิจัย
ทางสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร

ตัวบงชี้
กลวิธี
กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
3.1 จํานวนผูเขาชมเว็บไซต 3.1 พัฒนาเว็บไซตเครือขายการวิจัย 3.1 จัดทําเว็บไซตเครือขายการวิจัย 1. นโยบายการสนับสนุนการวิจัย
เครือขายการวิจัย และ
ของสถาบันอุดมศึกษา
และพันธมิตรรวมวิจัย ของ
และพันธมิตรรวมวิจัย เพื่อเปน
พันธมิตรรวมวิจัย
แหลงรวมขอมูลดานการวิจัยทาง
ที่สงเสริมการพัฒนางานวิจัย
สถาบัน ที่เชื่อมโยงกับ
3.2 จํานวนผูเขารวมการ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
เครือขายวิจัยทางสังคมศาสตร 2. วิสัยทัศนของผูบริหาร
ประชุมวิชาการเครือขาย
ทุกสาขาวิชา
หนวยงานที่ตระหนักถึง
มนุษยศาสตร ของหนวยงาน
การวิจัยสังคมศาสตร
3.2 พัฒนาเครือขายวิจัยทาง
ความสําคัญของการพัฒนา
อื่นๆ ทั้งในประเทศและ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
มนุษยศาสตร
ความรวมมือดานการวิจัยทาง
ตางประเทศ
ความเขมแข็งและยั่งยืน
3.3 จํานวนการแลกเปลี่ยน
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
3.2 จัดการประชุมวิชาการเครือขาย
บุคลากรวิจัย และรวม
3. กลุมพันธมิตรรวมวิจัย
การวิจัยทางสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ประจําป
วิจัยระหวางหนวยงาน
และเครือขายการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
3.3 สงเสริมโครงการวิจยั รวม และ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัย
ที่เขมแข็งและตอเนื่อง
ระหวางหนวยงาน ทั้งในและ
ตางประเทศ
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ตารางที่ 47

รางกลยุทธดา นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย

กลยุทธระดับแผน
1. สงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้
1.1 จํานวนการยืม/เชา
วัสดุอุปกรณวิจัย
ระหวางหนวยงาน
ภายในสถาบัน
1.2 จํานวนผูเขาชมโฮมเพจ
เครือขายทรัพยากรเพื่อ
การวิจัย

กลวิธี
กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1.1 กําหนดกฎระเบียบในการ
1. นโยบายการสนับสนุนการวิจัย
1.1 กําหนดกฎระเบียบในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ของสถาบันอุดมศึกษา
บริหารจัดการทรัพยากรที่มี
เพื่อการวิจัย โดยสามารถ
ที่สงเสริมการพัฒนางานวิจัย
ประสิทธิภาพ เพื่อการวิจัยที่มี
ยืม/เชา วัสดุอุปกรณวิจัย
ทางสังคมศาสตร
การใชประโยชนอยางคุมคา
ระหวางหนวยงานภายใน
มนุษยศาสตร
1.2 จัดทําโฮมเพจเครือขายทรัพยากร
สถาบันได
2. การสรางความรวมมือดานการ
เพื่อการวิจัย สงเสริมการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
1.2 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
วิจัยกับหนวยงานตางๆ
การใชทรัพยากรเพื่อการวิจัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
อยางคุมคา
3. เครือขายการวิจัยและกลุม
1.3 จัดทําโฮมเพจเครือขาย
พันธมิตรรวมวิจัยทาง
ทรัพยากรเพื่อการวิจัย โดยระบุ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
วัสดุอุปกรณวิจัยที่สามารถยืม/
ที่เขมแข็งและตอเนื่อง
เชา ระหวางหนวยงานภายใน
สถาบันเดียวกัน
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ตารางที่ 47 (ตอ) รางกลยุทธดานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย
กลยุทธระดับแผน
2. สนับสนุนงบประมาณ
สถานที่ และวัสดุอุปกรณ
เบื้องตนแกหนวยงานวิจัย

ตัวบงชี้
กลวิธี
2.1 จํานวนงบประมาณ ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนสถานที่
สนับสนุนหนวยงานวิจัย
และวัสดุอุปกรณเบื้องตน
เชน ศูนยวิจัย กลุมวิจัย
เพื่อการวิจัยแกหนวยงานดาน
เครือขายการวิจัย และ
การวิจัย เชน ศูนยวิจัย กลุมวิจัย
ศูนยพัฒนาความรวมมือ
เครือขายการวิจัย และศูนย
วิจัย
พัฒนาความรวมมือวิจัย

3. พัฒนาระบบจัดสรรทุนเพื่อ
สงเสริมความรวมมือวิจัย

3.1 จํานวนโครงการที่มี
ความรวมมือดานการ
วิจัยในสาขาเดียวกัน
และสหสาขา
3.2 จํานวนโครงการวิจัยที่
เปนวิจัยพื้นฐานและ
วิจัยประยุกต

3.3 สนับสนุนโครงการที่มีความ
รวมมือดานการวิจัยในสาขาวิชา
เดียวกัน และสหสาขา ทั้งในและ
ตางประเทศ
3.4 สนับสนุนโครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยที่เปนวิจัยพื้นฐาน
และวิจัยประยุกตอยางสมดุลกัน

กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. นโยบายการสนับสนุนการวิจัย
2.1 สนับสนุนงบประมาณการ
ของสถาบันอุดมศึกษา
จัดตั้งศูนยวิจัยและกลุมวิจัยใน
ที่สงเสริมการพัฒนางานวิจัย
อยางตอเนื่อง
ทางสังคมศาสตร
2.2 สนับสนุนสถานที่และวัสดุ
มนุษยศาสตร
อุปกรณเบื้องตน เพื่อการวิจัย
2. เครือขายการวิจัยและกลุม
แกหนวยงานวิจัย
พันธมิตรรวมวิจัยทาง
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
3.1 จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ
ที่เขมแข็งและตอเนื่อง
ที่มีความรวมมือดานการวิจัย
สาขาเดียวกัน และสหสาขา
3.2 จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ
ที่มีความรวมมือดานการวิจัย
กับหนวยงานภายนอกทั้งใน
และตางประเทศ
3.3 จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ
ความรวมมือดานการวิจัยที่เปน
วิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต
อยางสมดุลกัน
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ตารางที่ 47 (ตอ) รางกลยุทธดานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย
กลยุทธระดับแผน
ตัวบงชี้
กลวิธี
กิจกรรม
4. สงเสริมการระดมทรัพยากร 4.1 จํานวนงบประมาณ
4.1 ประสานความรวมมือดาน
4.1 สรางความรวมมือกับแหลงทุน
จากแหลงทุนภายนอก
สนับสนุนโครงการความ
การวิจัยกับหนวยงานภาครัฐและ
ของภาครัฐและเอกชน ทั้ง
รวมมือดานการวิจัยจาก
เอกชน ทั้งในประเทศและ
ในประเทศและตางประเทศ
แหลงทุนภายนอก
ตางประเทศ
เพื่อขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย
4.2 จํานวนผูใชบริการ
4.2 พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย
บุคลากร เทคโนโลยี สถานที่
หองสมุดอื่นๆ ในเว็บไซต
เพื่อใหตอบสนองโจทยวิจยั
และเวลา
ของสถาบัน
ของแหลงทุน
4.2 สรางเครือขายหองสมุดของ
4.3 พัฒนาเครือขายหองสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่เชื่อมโยง
กับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ
สถาบันอุดมศึกษา และ
และหองสมุดของหนวยงาน
หนวยงานวิจัยอื่นๆ
ภายนอก
4.3 พัฒนาเว็บไซตของหองสมุด
ใหเชื่อมโยงกับหองสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานวิจัยอื่นๆ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. นโยบายการสนับสนุนการวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สงเสริมการพัฒนางานวิจัย
ทางสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
2. เครือขายการวิจัยและกลุม
พันธมิตรรวมวิจัยทาง
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ที่เขมแข็งและตอเนื่อง
3. ความรวมมือจากแหลงทุน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและอกชน
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ตารางที่ 48 รางกลยุทธดา นการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย
กลยุทธระดับแผน
ตัวบงชี้
1. พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย 1. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ
ทางสังคมศาสตรและ
การสนับสนุนทุนวิจัยจาก
มนุษยศาสตร
แหลงทุนภายนอก ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
2. จํานวนผูละทิ้งโครงการ
วิจัยโดยไมมีเหตุอันควร
3. จํานวนงบประมาณ
สนับสนุนโครงการความ
รวมมือดานการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก

2. สงเสริมการทําวิจัยที่เนน
การแกปญหาสังคมและ
ประเทศ

กลวิธี
กิจกรรม
1. พัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย 1. จัดอบรมใหความรูการเขียนและ
นําเสนอโครงการวิจัยที่ดี เพื่อ
ใหตรงวัตถุประสงคของแหลงทุน
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
2. พัฒนาระบบติดตามความกาวหนา
ระดับชาติและนานาชาติ
โครงการวิจัย
2. จัดระบบติดตามความกาวหนา
3. พัฒนาระบบประเมินผลงานวิจัย
โครงการวิจัย เพื่อควบคุม
4. กําหนดบทลงโทษผูที่ละทิ้ง
คุณภาพผลงานวิจัย
โครงการวิจัยโดยไมมีเหตุอันควร
3. กําหนดบทลงโทษผูที่ละทิ้ง
โครงการวิจัยโดยไมมีเหตุอันควร
และใหมีผลตอการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ

1. จํานวนโครงการวิจัยที่เนน 1. สรางกลไกศึกษาปญหาสังคม
การแกปญหาชุมชน
เพื่อวิจัยสูการนําไปใชประโยชน
สังคม และการพัฒนา
2. สนับสนุนโครงการวิจัยที่เนนการ
ประเทศ
แกปญหาชุมชน สังคม และการ
พัฒนาประเทศ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วัฒนธรรมวิจัยที่ดีของนักวิจัย
และความตระหนักของการ
สรางผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
2. ความรวมมือของนักวิจัยใน
การเขารวมกิจกรรมตางๆ
3. นโยบายการสนับสนุนการ
วิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สงเสริมการพัฒนางานวิจัย
ทางสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร

1. จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทํา
โจทยวิจัยในการแกปญหาชุมชน
และสังคม โดยใหผูมีสวนไดเสีย
เขามารวมแสดงความคิดเห็น
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ตารางที่ 49 รางกลยุทธดา นการเผยแพรและนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
กลยุทธระดับแผน
1. สนับสนุนการใชประโยชน
จากผลการวิจัย

ตัวบงชี้
1.1 จํานวนผลงานวิจัยที่มี
การนําไปใชประโยชน
สูชุมชน และสังคม

กลวิธี
1.1 จัดตั้งหนวยงานกลางของ
สถาบันติดตามและประเมินผล
การใชประโยชนจากผลการวิจัย
1.2 สนับสนุนการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนสูชุมชน และ
สังคม

1.1

1.2

2. สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ

2.1 จํานวนผลงาน
2.1 สงเสริมและสนับสนุน
2.1
ความรวมมือวิจัยที่
การเผยแพรผลงานความรวมมือ
เผยแพรในเวทีระดับ
วิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
ชาติและนานาชาติ
2.2
2.2 จํานวนบทความที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ

กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของผูบริหาร
จัดตั้งสํานักงานดูแลการใช
หนวยงานที่ตระหนักถึง
ประโยชนจากผลการวิจัย
ความสําคัญของการพัฒนา
โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ความรวมมือดานการวิจัย
ผลงานวิจัย และเครือขาย
ทางสังคมศาสตร
การวิจัยทางสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
มนุษยศาสตร
2. วัฒนธรรมวิจัยที่ดีของนักวิจัย
จัดสรรทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
และความตระหนักของการ
สําหรับโครงการวิจัยที่กําหนด
สรางผลงานวิจัยระดับชาติ
วิธีการนําผลงานไปใช
และนานาชาติ
ประโยชนสูชุมชน และสังคม
สนับสนุนการเผยแพรผลงาน 3. ความรวมมือของนักวิจัยใน
การเขารวมกิจกรรมตางๆ
ความรวมมือวิจัยในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
สนับสนุนทุนการแปลบทความ
ผลงานความรวมมือวิจัยเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาต
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ตารางที่ 49 (ตอ) รางกลยุทธดานการเผยแพรและนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
กลยุทธระดับแผน
2. สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ (ตอ)

ตัวบงชี้

กลวิธี
2.3

2.4

3.1 จํานวนวารสารวิชาการ
3. พัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร
สังคมศาสตร
งานวิจัยและนําผลงานวิจัย
มนุษยศาสตรที่เปนที่
ไปใชประโยชน
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

3.1 พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
3.2 สรางเครือขายวารสารวิชาการ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร

3.1

3.2

3.3

กิจกรรม
สนับสนุนคาใชจายในการ
ตีพิมพผลงานความรวมมือ
วิจัยระดับนานาชาติ
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
เพื่อนําเสนอผลงานความ
รวมมือวิจัย
จัดทําวารสารวิชาการทาง
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานชาติ
จัดตั้งสมาคมวารสารวิชาการ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร
สรางเครือขายวารสารวิชาการ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ที่เชื่อมโยงกับเครือขายการ
วิจัย และกลุมวิจัยทาง
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร

ปจจัยแหงความสําเร็จ

320

321

ตารางที่ 49 (ตอ) รางกลยุทธดานการเผยแพรและนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
กลยุทธระดับแผน
3. พัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร
งานวิจัยและนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน (ตอ)

ตัวบงชี้

กลวิธี

กิจกรรม
3.4 จัดกิจกรรมวิชาการรวมกัน
ระหวางวารสารวิชาการและ
นักวิจัยทางสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร

ปจจัยแหงความสําเร็จ

กิจกรรม
1.1 จัดระบบติดตามและประเมิน
โครงการวิจัยระดับคณะ/
หนวยงาน ประเมินความ
กาวหนาของงานวิจัยในระยะ
กอน กลาง และหลังการวิจัย
1.2 จัดระบบติดตามการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนใน
ระดับชุมชน ระดับชาติ และ
นานาชาติ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนางานวิจัยทาง
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
2. ความตอเนื่องในการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลดานการวิจัยกับ
หนวยงานตางๆ

ตารางที่ 50 รางกลยุทธดา นการติดตามและประเมินผลความรวมมือดานการวิจัย
กลยุทธระดับแผน
1. พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้
1.1 จํานวนโครงการวิจัยที่
ไดรับการติดตามและ
ประเมินผล

กลวิธี
1.1 พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย
ระดับคณะ/ หนวยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาระบบติดตามการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนที่มี
ประสิทธิภาพ
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พันธกิจ

เปาประสงค

ตารางที่ 50 (ตอ) รางกลยุทธดานการติดตามและประเมินผลความรวมมือดานการวิจัย
กลยุทธระดับแผน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัย

3. สงเสริมการพัฒนา
โครงการความรวมมือวิจัย
ใหเกิดความเขมแข็งและ
ยั่งยืน

ตัวบงชี้
2.1 จํานวนผูใชบริการของ
โฮมเพจระบบติดตาม
และประเมินผลการวิจัย

กลวิธี
2.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ
วิจัย เพื่อการติดตามและประเมิน
ผลการวิจัย

3.1 พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาโครงการ
ความรวมมือวิจัยระดับคณะ/
หนวยงาน อยางตอเนื่อง

กิจกรรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
2.1 จัดทําโฮมเพจระบบติดตาม
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
และประเมินผลการวิจัย เพื่อ
การพัฒนางานวิจัยทาง
ติดตามความกาวหนาของ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
แตละโครงการวิจัยอยาง
2. ความตอเนื่องในการเชื่อมโยง
สม่ําเสมอ
ฐานขอมูลดานการวิจัยกับ
2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
หนวยงานตางๆ
การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับ
ทุกหนวยงาน
3.1 จัดระบบประเมินผลการพัฒนา
โครงการความรวมมือดาน
การวิจัยกับองคกรตางๆ
ที่มีประสิทธิภาพ
3.2 สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
สําหรับหนวยงานที่มีผลงาน
การพัฒนาโครงการความ
รวมมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ เกิดวันที่ 31 ตุลาคม 2516 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมาหวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2537 และ 2544
ปจจุบันไดรับทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย (UDC) สาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปนผูน ําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

