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โดย 

รศ.ดร.ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์

ผูอ้ ำนวยกำรวจิยั 

สถำบนัวจิยัเพือ่กำรพฒันำประเทศไทย 

การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM รุ่น 10-13)  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า แกรนด์ จังหวัดสุราษฎธานี 



โครงสรำ้งกำรน ำเสนอ 
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• กระแสนโยบำย Thailand 4.0 กบัควำมส ำคญั
ของระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

 

• กำรจดักำรงำนวจิยักบัผูจ้ดักำรงำนวจิยั 



ไทยตอ้งรบีแกปั้ญหาตวัเอง 

Source : Dr. Thaweesak Koanantakool, Digital Park for SMEs, Digital Thailand 2016,   

President of NSTDA, May 28, 2016 at QSNCC 



3 Major Traps 
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Source : Dr. Suvit Maesincee, a special lecture on “Thailand 4.0” at AIT.   
http://www.ait.ac.th/news-and-events/2016/news/thailand-4.0-english-dr.-suvit.pdf/view#.WNnFlm9973i 



3 Major Traps 

5 
Source : Dr. Suvit Maesincee, a special lecture on “Thailand 4.0” at AIT.   
http://www.ait.ac.th/news-and-events/2016/news/thailand-4.0-english-dr.-suvit.pdf/view#.WNnFlm9973i 



กระแสนโยบำย Thailand 4.0: RM ทกุคนตอ้งรู ้

กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง 
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New Growth Engines  

Source : Dr. Thaweesak Koanantakool, Digital Park for SMEs, Digital Thailand 2016,   
President of NSTDA, May 28, 2016 at QSNCC 
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เครือ่งมอืทีร่ฐัตอ้งใช ้

 
• Material and 

manufacturing 
Smart Technologies 

• Connectivity Smart 
Technologies 

• Computing and Big 
Data 

 
เพือ่จะบรรลปุ้าหมาย 

Thailand 4.0 

 

ระบบวจิยัและ
นวตักรรมจงึส ำคญั 



แนวทำงกำรสนบัสนนุของรฐั 
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รัฐบาลใหค้วามส าคญัในการปรับปรงุโครงสรา้งของหน่วยงานภาครัฐ 
เพือ่การพัฒนาประเทศ ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ซึง่
กลไกในการพัฒนาประเทศไดมุ้ง่เนน้ใหเ้กดิความรูแ้ละการพัฒนา 
เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กเ่ศรษฐกจิและสงัคม เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และเพิม่คณุภาพชวีติของ
ประชาชน มกีำรปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรม การพัฒนาดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละศลิปวทิยาแขนงตา่ง ๆ  



กำรปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรม 
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• จดัตัง้ “สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต”ิ ทมีี
นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 

• จดัท านโยบายและยุทธศาสตร ์ว และ น 

• ปรบัระบบจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร ์ว และ น 

• พฒันาบุคลากร ทัง้เชงิปรมิาณ และคณุภาพ 

• ทบทวน ปรบัภารกจิ และอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานใน
ระบบ ว และ น 

• ปรบัปรงุ/ เพิม่เตมิ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 

ทีม่า ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล. (2560)  



สภำนโยบำยวจิยัและนวตักรรมแหง่ชำต ิ
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เป็นกลไกหลักในการปฏริปูระบบวจัิยและนวัตกรรมของ
ประเทศ เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการของหน่วยงานในระบบ
วจัิยและนวัตกรรม เพือ่ลดความซ ้าซอ้นและสามารถ
ผลักดนัใหม้กีารน าไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม 



• ก ำกบันโยบำยและทศิทำงงำนวจิยั
ของประเทศ 

• กำรจดัองคก์รและภำรกจิของ
หนว่ยงำนในระบบ ว และ น ของ
ประเทศ 

• กำรจดัระบบงบประมำณในระบบ ว 
และ น ของประเทศ 

 

ปัญหาเชงิโครงสรา้ง 

และระบบ 
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สถำนภำพระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

• กลไกกำรบรหิำรจดักำรงำนวจิยั
ของประเทศ 

• กำรสรำ้งและสง่เสรมิบคุลำกรวจิยั 
วทน. 

• ควำมเพยีงพอของโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน 

• กำรน ำผลงำนไปใชป้ระโยชน ์

ปัญหาเชงิกลไกการ
ยกระดับความสามารถดา้น
การวจัิยและนวตักรรมของ

ประเทศ 

การปฏริปูระบบวจัิย
และนวตักรรมแบบ
บรูณาการของ

ประเทศ 

ยทุธศาสตรก์าร
วจัิยและนวตักรรม
แหง่ชาต ิ20 ปี 

ทีม่า ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล. (2560)  



ควำมทำ้ทำยของ วช.  
ในกำรปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรม 
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• การก าหนดนโยบาย ว และ น ใหม้เีอกภาพและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ

• การลงทนุวจัิยและนวตักรรมเพิม่ขึน้ และใชต้ามภารกจิ มุง่เป้า และตอ่เนือ่ง 

• หน่วยงานในระบบ ว และ น มโีครงสรา้งและหนา้ทีช่ดัเจน และไมท่ับซอ้น 

• บคุลากรดา้นการวจัิย วทน. เพิม่มากขึน้ ทัง้ปรมิาณและคณุภาพ และเป็นอาชพี
ทีม่ั่นคง 

• กฎหมาย ระเบยีบ และปัจจัยเอือ้ มคีวามคลอ่งตวัและสามารถน าผลงานวจัิยไป
ใชป้ระโยชน ์

 

 

 

พัฒนาจากแผนการขับเคลือ่นและปฏริปูระบบวจัิยแบบรูณาการของประเทศ และกรอบยทุธศาสตรก์าร
วจัิยแหง่ชาต ิ20 ปี ซึง่นายกรัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบ 

ทีม่า ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล. (2560)  



โครงสรำ้งกำรน ำเสนอ 
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• กระแสนโยบำย Thailand 4.0 กบัควำมส ำคญั
ของระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

 

• กำรจดักำรงำนวจิยักบัผูจ้ดักำรงำนวจิยั 

 

 



วงจรนโยบำย กบักำรจดักำรแผนงำน/ โครงกำร 
และเครอืขำ่ย 
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วงจรนโยบาย 

ระดบันโยบาย 
ตอ้งจัดการเครอืขา่ยในสว่นกลาง 

ระดบัแผนงาน 
ตอ้งจัดการเครอืขา่ยในภมูภิาค 

ระดบัโครงการ 
ตอ้งจัดการเครอืขา่ยในชมุชน 
และทอ้งถิน่ 

ทีม่า ประยกุตจ์าก นพ.วพิธุ พลูเจรญิ. (2560)  



แนวโนม้ของระบบจดักำรงำนวจิยั 
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• การจัดการงานวจิัยทีเ่ตรยีมเสนอขอ้มลูขา่วสารเป็นพืน้ฐำนของ
กำรตดัสนิใจของผูก้ ำหนดนโยบำย หรอืชว่ยในการก าหนด
เป้าหมายของกลยทุธ ์กลวธิทีีเ่หมาะสม 

 

• การจัดการงานวจิัยทีเ่สนอและก าหนดรปูแบบ และวธิกีำร
เปลีย่นแปลงโครงสรำ้ง และระบบกำรจดักำร ซึง่เป็นทาง
แกปั้ญหาเฉพาะ  

 

• การจัดการงานวจิัยทีท่ดสอบและพฒันำรปูแบบ (Model) 
ปฏบิตักิำร (Operation Research) ส าหรับน าไปใชใ้นการ
ด าเนนิงานกบัพืน้ทีช่มุชน 

ทีม่า นพ.วพิธุ พลูเจรญิ. (2560)  



ขอบเขตของกำรจดักำรงำนวจิยั 
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• การจัดการ ก าหนดโจทยว์จิัย (Research Questions) ทีเ่อือ้สูก่าร
พัฒนางานวจิัยทีผู่ใ้ขง้านวจิัยมใีจยอมรับ (Adoption) และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนห์รอืเกดินวตักรรมขึน้มาได ้

 

• การวางแผนจัดการงานวจิัยทีค่รอบคลมุภารกจิในระดบัแผนงาน 
(Programs) และโครงการ (Projects) ใหผู้ใ้ชง้านวจัิยเกดิกำร
พฒันำอยำ่งย ัง่ยนื  

 

• จัดการขา่ยงาน (Networking Management) ทีเ่ชือ่มโยงงานวจัิย
กบักระบวนการนโยบาย (Governance System) ใหร้ว่มกนัวางโจทย ์
และรว่มกนัเรยีนรูจ้ำกงำนวจิยัในทกุข ัน้ตอน 



ผูจ้ดักำรงำนวจิยั  
กบัควำมรูแ้ละสมรรถนะทีจ่ ำเป็น 
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• เขำ้ใจกระแสและพรมแดนควำมรู ้(State of the Arts) ของเรือ่ง
และประเด็นในขอบเขตงานวจิัยทีรั่บผดิชอบ 

 

• สามารถระดมความเห็น ควำมรว่มงำน (Collaboration) จากผูม้สีว่น
ไดเ้สยี (Stakeholders) ของประเด็นวจิัย เพือ่ฉายภาพอนาคตที่
คาดหวัง และวางกรอบการเปลีย่นผา่น (Transformation) 

 

• สามารถคำดกำรณ์นวตักรรมทีผู่ใ้ชน้ าไปพัฒนางาน 

 

• รูส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัของการพัฒนาอยา่งยั่งยนืของประเด็นที่
ตอ้งอาศยังานวจัิยเขา้มาชว่ยปรับแก ้

 

• มทีกัษะจดักำรขำ่ยงำนเชงินโยบำย (Governance Network) 
ของงานวจิัย 



ผูจ้ดักำรงำนวจิยั  
กบักำรจดักำรงำนวจิยัทีม่ปีระสทิธภิำพ 
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A  ระบโุจทยแ์ละแนวทางการวจัิยทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบั
 สถานการณ์และบรบิท ของประเด็นทีจ่ะท าวจิัย 

 

B  ระบผุลผลติของงานวจัิยทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน ์และมผีูใ้ช ้

 ประโยชนอ์ยา่งชดัเจน 

 

C  แสวงหาความรว่มมอืกบันักวจิัยและภาคเีครอืขา่ย ผูเ้กีย่วขอ้ง
 กบัประเด็นวจิัย เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งสหสาขา และ
 เกดิการใชป้ระโยชนใ์นอนาคต 

 

D  ด าเนนิการตามระเบยีบและแนวทางการบรหิารงานวจิัยของ
 แหลง่ทนุอยา่ง ถกูตอ้ง 

 



ผูจ้ดักำรงำนวจิยั  
กบักำรพจิำรณำโครงกำรวจิยั 
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A  ตรวจสอบความสมบรูณ์ขององคป์ระกอบขอ้เสนอโครงการ และ
 พจิารณาเทยีบกบัเกณฑก์ลัน่กรองตามเงือ่นไขของแหลง่ทนุ 

 

B  พจิารณารายละเอยีดของกจิกรรมภายในขอ้เสนอโครงการวา่ มี
 ความสมัพันธก์บัความส าเร็จของงานวจัิย รวมทัง้สามารถตอบ
 วตัถปุระสงค ์หรอืค าถามงานวจิัยไดห้รอืไม ่อยา่งไร 

 

C  พจิารณาสดัสว่นของคา่ใชจ้า่ยของงบประมาณโครงการวา่ 
 อยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑห์รอืไม ่

 

D  พจิารณาความเป็นไปไดข้องความส าเร็จของโครงการตามแผน
 และระยะเวลาทีก่ าหนดในภาพรวม 



กำรจดักำรงำนวจิยั 
ตอ้งน ำไปสูก่ำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
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• การจัดการงานวจัิยไมอ่าจจ ากดัขอบเขต เพยีงแคก่ารบง่ชี ้หรอื
ก าหนดทศิทางนโยบาย เป้าหมาย และการแปลผลไปสูย่ทุธศาสตร ์
และตวัชีว้ดัในการด าเนนิการเทา่นัน้ 

 

• กระบวนการจัดการงานวจัิยตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึวถิกีารจัดการเชงิ
สถาบนั (Institutionally Embedding) ในกระบวนการทางนโยบาย 
บรหิารจัดการ และจัดระบบบรกิารทีย่ัง่ยนื 

 

• การจัดการแผนงานวจิัย (Research Program) จงึตอ้งเอือ้ใหเ้กดิการ
ท างานขา้มวชิาชพี (Trans and Multidiscipline) ใหเ้ห็นถงึการ
จัดการทีย่ัง่ยนืในแตล่ะระดบัของกระบวนการนโยบาย 



บญัญตั ิ3 ประกำรทีจ่ะท ำใหง้ำนวจิยัทีด่ ี
มปีระโยชน ์
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1.องคก์รวจิยัทีด่ ี

2.(สรำ้ง)ทมีวจิยัทีเ่กง่/ด ี

3.ระบบกำรระดมทรพัยำกรทีด่ ี
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องคก์รวจิยั
ทีด่ ี

1. ผูบ้รหิำรและนโยบำย
ของผูบ้รหิำรทีด่ ี

2. องคก์รมวีสิยัทศัน์
ชดัเจนโดยเฉพำะเร ือ่ง
ควำมเป็นอสิระของ

งำนวจิยั 

3. มชีอ่งทำงกำรสือ่สำร
ระหวำ่งผูบ้รหิำรกบั

พนกังำนทีด่ ี

4. มแีผนด ำเนนิงำนสรำ้ง
รำยไดช้ดัเจน 

5. มฝ่ีำยบรหิำร 

บุคลำกรทีด่ ีมอีนำคต 

6. มคีำ่ตอบแทนทีแ่ขง่ขนั
ได(้กบัภำครำชกำร) 7. มรีะบบทีส่ำมำรถไดค้น

เกง่มำเสรมิทมีวจิยัดว้ย
ระบบเครอืขำ่ย/partners
ท ัว่ไทย/ตำ่งประเทศ 

8. มกีฏระเบยีบทีย่ดืหยุน่ 

9. มรีะบบขอ้มลูกลำงทีด่ ี

10. มรีะบบสำรสนเทศทีด่ ี
เชน่ WIFI, Internet, 

ระบบ support software 

11. สถำบนัทีป่ลอดกำรเมอืง
ม ีขอ้ก ำหนด นกัวจิยัทกุคน
ไมเ่ป็นสมำชกิพรรคหรอื
เกีย่วขอ้งกบันกักำรเมอืง

โดยตรง 

1.องคก์รวจัิยทีด่ ี
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2.(สรำ้ง)ทมี
วจิยัทีเ่กง่/ด ี

1. มรีะบบคดัเลอืกบคุลำกรดำ้นวจิยัทีม่ ี
ควำมเป็นเลศิ (เกง่/ด)ี มำเสรมิทมีอยำ่ง
สม ำ่เสมอ(ตำมบทบำทของสถำบนั) ดว้ย

คำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสม 

2. เสรมิสรำ้งบคุลำกรทีม่อียูใ่หม้ ี
knowledge ใหม่ๆ อยำ่งสม ำ่เสอ (ดว้ยกำร
สง่ไปฝึกอบรม, รว่มสมันำทำงวชิำกำรท ัง้

ใน/ตำ่งประเทศอยำ่งสม ำ่เสมอ) 

 3. จดัใหม้ชีอ่งทำงให ้staffs 
 ทกุระดบั  ไดร้บัรูผ้ลงำนวจิยั

 ท ัง้ระหวำ่งอยูร่ะหวำ่ง
 ด ำเนนิงำน และท ำงำนส ำเร็จ

แลว้ 
4. ไดร้บักำรสนบัสนนุระบบ
 mentor และระบบ 

 coaching ระหวำ่งงำนวจิยั 
(ทกุระดบักบันกัวจิยัอำวโุส) 

5. มสีภำพแวดลอ้มทีด่(ีเหมำะทีจ่ะ
ท ำงำนวจิยัเป็นทมี) มศีนูยข์อ้มลูทีด่,ี 

มหีอ้งสมดุทีด่ ี

6. มชีอ่งทำงในกำรเผยแพร่
ผลงำนวจิยัท ัง้ภำยในและตำ่งประเทศ 
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 3.ระบบกำรระดมทรพัยำกรทีด่ ี
 (เพือ่ควำมอยูร่อดของสถำบนั) 

 1. หลกักำรมเีงนิงบประมำณเพยีงพอทีจ่ะ
ดแูลพนกังำนทกุระดบั (เลีย้งตวัเองได)้ 

2. ตอ้งมวีธิรีะดมทรพัยำกรทีห่ลำกหลำย/ย ัง่ยนื 
2.1 มกีองทนุ (seeds money) เป็นของตนเอง 
(กองทนุจดัต ัง้เพือ่ใชด้อกผล) 
2.2 แหลง่เงนิภำยในประเทศ กระทรวง ทบวง กรม
ตำ่งๆ 

 2.2.1 หนว่ยงำนภำยในองคก์ร 
 2.2.2 แหลง่ใหท้นุโดยตรง เชน่ สสส. วช. สวก. 
สกว. สวทช. สกอ. เป็นตน้ 
 2.2.3 แหลง่ทนุภำคเอกชน  

2.3 แหลง่ทนุจำกตำ่งประเทศ (มแีนวโนม้ลดลงท ัง้
แหลง่และขนำดของเงนิสนบัสนนุ) 
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3. ระบบกำรระดมทรพัยำกรทีด่(ีตอ่) 

 6. มผีูท้ ำหนำ้ที ่ผูจ้ดักำรงำนวจิยั (Research manager) เพือ่เสำะหำแหลง่
ทนุ แหลง่รบั, รวบรวมและกระจำย TOR ทีน่ำ่สนใจใหก้บัเจำ้หนำ้ทีส่ถำบนั 

 4. มนีวตักรรมในกำรหำงบประมำณมำสนบัสนนุองคก์ร เชน่ กำรจดั
โปรแกรมพเิศษในกำรระดมทนุ, มสีญัญำและหรอื MOU โดยตรงกบัหนว่ยใหท้นุ, 
จดัฝึกอบรม, เป็นตน้ 

 5. มกีำรประสำนกบัแหลง่ทนุตำ่งๆดว้ยระบบWebsite เพือ่ใหท้กุคร ัง้ที่
หนว่ยตอ้งกำรทมีวจิยัทีด่สีำมำรถสง่ e-mail ถงึโดยตรงและกระจำยใหผู้ส้นใจ 

 3. ผูบ้รหิำรขององคก์รและผูม้ตี ำแหนง่ทีร่บัผดิชอบหำเงนิทนุตอ้งเป็นผูท้ ี่
สงัคมยอมรบั หนว่ยงำนสนบัสนนุทนุใหค้วำมเชือ่ถอื (Public Figure)) 




