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โดย 

รศ.ดร.ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์

ผูอ้ านวยการวจิยั 

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM รุ่น 10-13)  



โครงสรา้งการน าเสนอ 
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• กระแสนโยบาย Thailand 4.0 กบัความส าคญั
ของระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

 

• การจดัการงานวจิยักบัผูจ้ดัการงานวจิยั 



ไทยต้องรีบแก้ปัญหาตัวเอง 

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 



กระแสนโยบาย 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 าคญั 



แนวทางการสนบัสนนุของรฐั 
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รัฐบาลใหค้วามส าคญัในการปรับปรงุโครงสรา้งของหน่วยงานภาครัฐ 
เพือ่การพัฒนาประเทศ ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ซึง่
กลไกในการพัฒนาประเทศไดมุ้ง่เนน้ใหเ้กดิความรูแ้ละการพัฒนา 
เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กเ่ศรษฐกจิและสงัคม เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และเพิม่คณุภาพชวีติของ
ประชาชน มกีารปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรม การพัฒนาดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละศลิปวทิยาแขนงตา่ง ๆ  



การปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรม 

10 

• จัดตั้ง “สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” ทีมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน 

• จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ ว และ น 
• ปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว และ น 
• พัฒนาบุคลากร ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
• ทบทวน ปรับภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในระบบ ว และ น 
• ปรับปรุง/ เพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ทีม่า ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล. (2560)  



สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ
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เป็นกลไกหลักในการปฏริปูระบบวจัิยและนวัตกรรมของ
ประเทศ เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการของหน่วยงานในระบบ
วจัิยและนวัตกรรม เพือ่ลดความซ ้าซอ้นและสามารถ
ผลักดนัใหม้กีารน าไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม 



• ก ากบันโยบายและทศิทางงานวจิยั
ของประเทศ 

• การจดัองคก์รและภารกจิของ
หนว่ยงานในระบบ ว และ น ของ
ประเทศ 

• การจดัระบบงบประมาณในระบบ ว 
และ น ของประเทศ 

 

ปัญหาเชงิโครงสรา้ง 

และระบบ 
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สถานภาพระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

• กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั
ของประเทศ 

• การสรา้งและสง่เสรมิบคุลากรวจิยั 
วทน. 

• ความเพยีงพอของโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

• การน าผลงานไปใชป้ระโยชน ์

ปัญหาเชงิกลไกการ
ยกระดับความสามารถดา้น
การวจัิยและนวตักรรมของ

ประเทศ 

การปฏริปูระบบวจัิย
และนวตักรรมแบบ
บรูณาการของ

ประเทศ 

ยทุธศาสตรก์าร
วจัิยและนวตักรรม
แหง่ชาต ิ20 ปี 

ทีม่า ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล. (2560)  



ความทา้ทายของ วช.  
ในการปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรม 
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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)  



โครงสรา้งการน าเสนอ 
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• กระแสนโยบาย Thailand 4.0 กบัความส าคญั
ของระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

 

• การจดัการงานวจิยักบัผูจ้ดัการงานวจิยั 

 

 



วงจรนโยบาย กบัการจดัการแผนงาน/ โครงการ 
และเครอืขา่ย 

15 

วงจรนโยบาย 

ระดบันโยบาย 
ตอ้งจัดการเครอืขา่ยในสว่นกลาง 

ระดบัแผนงาน 
ตอ้งจัดการเครอืขา่ยในภมูภิาค 

ระดบัโครงการ 
ตอ้งจัดการเครอืขา่ยในชมุชน 
และทอ้งถิน่ 

ทีม่า ประยกุตจ์าก นพ.วพิธุ พลูเจรญิ. (2560)  



แนวโนม้ของระบบจดัการงานวจิยั 
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• การจัดการงานวจิัยทีเ่ตรยีมเสนอขอ้มลูขา่วสารเป็นพืน้ฐานของ
การตดัสนิใจของผูก้ าหนดนโยบาย หรอืชว่ยในการก าหนด
เป้าหมายของกลยทุธ ์กลวธิทีีเ่หมาะสม 

 

• การจัดการงานวจิัยทีเ่สนอและก าหนดรปูแบบ และวธิกีาร
เปลีย่นแปลงโครงสรา้ง และระบบการจดัการ ซึง่เป็นทาง
แกปั้ญหาเฉพาะ  

 

• การจัดการงานวจิัยทีท่ดสอบและพฒันารปูแบบ (Model) 
ปฏบิตักิาร (Operation Research) ส าหรับน าไปใชใ้นการ
ด าเนนิงานกบัพืน้ทีช่มุชน 

ทีม่า นพ.วพิธุ พลูเจรญิ. (2560)  



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

 

• การวางแผนจัดการงานวจิัยทีค่รอบคลมุภารกจิในระดบัแผนงาน 
(Programs) และโครงการ (Projects) ใหผู้ใ้ชง้านวจัิยเกดิการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 

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



ผูจ้ดัการงานวจิยั  
กบัความรูแ้ละสมรรถนะทีจ่ าเป็น 
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• เขา้ใจกระแสและพรมแดนความรู ้(State of the Arts) ของเรือ่ง
และประเด็นในขอบเขตงานวจิัยทีรั่บผดิชอบ 

 

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

 

• สามารถคาดการณ์นวตักรรมทีผู่ใ้ชน้ าไปพัฒนางาน 

 

• รูส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัของการพัฒนาอยา่งยั่งยนืของประเด็นที่
ตอ้งอาศยังานวจัิยเขา้มาชว่ยปรับแก ้

 

• มทีกัษะจดัการขา่ยงานเชงินโยบาย (Governance Network) 
ของงานวจิัย 



ผูจ้ดัการงานวจิยั  
กบัการจดัการงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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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 

 



ผูจ้ดัการงานวจิยั  
กบัการพจิารณาโครงการวจิยั 

20 

A  ตรวจสอบความสมบรูณ์ขององคป์ระกอบขอ้เสนอโครงการ และ
 พจิารณาเทยีบกบัเกณฑก์ลัน่กรองตามเงือ่นไขของแหลง่ทนุ 

 

B  พจิารณารายละเอยีดของกจิกรรมภายในขอ้เสนอโครงการวา่ มี
 ความสมัพันธก์บัความส าเร็จของงานวจัิย รวมทัง้สามารถตอบ
 วตัถปุระสงค ์หรอืค าถามงานวจิัยไดห้รอืไม ่อยา่งไร 

 

C  พจิารณาสดัสว่นของคา่ใชจ้า่ยของงบประมาณโครงการวา่ 
 อยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑห์รอืไม ่

 

D  พจิารณาความเป็นไปไดข้องความส าเร็จของโครงการตามแผน
 และระยะเวลาทีก่ าหนดในภาพรวม 



การจดัการงานวจิยั 
ตอ้งน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งย ั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 ประการทีจ่ะท าใหง้านวจิยัทีด่ ี
มปีระโยชน ์
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1.องคก์รวจิยัทีด่ ี

2.(สรา้ง)ทมีวจิยัทีเ่กง่/ด ี

3.ระบบการระดมทรพัยากรทีด่ ี
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องคก์รวจิยั
ทีด่ ี

1. ผูบ้รหิารและนโยบาย
ของผูบ้รหิารทีด่ ี

2. องคก์รมวีสิยัทศัน์
ชดัเจนโดยเฉพาะเร ือ่ง
ความเป็นอสิระของ

งานวจิยั 

3. มชีอ่งทางการสือ่สาร
ระหวา่งผูบ้รหิารกบั

พนกังานทีด่ ี

4. มแีผนด าเนนิงานสรา้ง
รายไดช้ดัเจน 

5. มฝ่ีายบรหิาร 

บุคลากรทีด่ ีมอีนาคต 

6. มคีา่ตอบแทนทีแ่ขง่ขนั
ได(้กบัภาคราชการ) 7. มรีะบบทีส่ามารถไดค้น

เกง่มาเสรมิทมีวจิยัดว้ย
ระบบเครอืขา่ย/partners
ท ัว่ไทย/ตา่งประเทศ 

8. มกีฏระเบยีบทีย่ดืหยุน่ 

9. มรีะบบขอ้มลูกลางทีด่ ี

10. มรีะบบสารสนเทศทีด่ ี
เชน่ WIFI, Internet, 

ระบบ support software 

11. สถาบนัทีป่ลอดการเมอืง
ม ีขอ้ก าหนด นกัวจิยัทกุคน
ไมเ่ป็นสมาชกิพรรคหรอื
เกีย่วขอ้งกบันกัการเมอืง

โดยตรง 

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

1. มรีะบบคดัเลอืกบคุลากรดา้นวจิยัทีม่ ี
ความเป็นเลศิ (เกง่/ด)ี มาเสรมิทมีอยา่ง
สม า่เสมอ(ตามบทบาทของสถาบนั) ดว้ย

คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม 

2. เสรมิสรา้งบคุลากรทีม่อียูใ่หม้ ี
knowledge ใหม่ๆ อยา่งสม า่เสอ (ดว้ยการ
สง่ไปฝึกอบรม, รว่มสมันาทางวชิาการท ัง้

ใน/ตา่งประเทศอยา่งสม า่เสมอ) 

 3. จดัใหม้ชีอ่งทางให ้staffs 
 ทกุระดบั  ไดร้บัรูผ้ลงานวจิยั

 ท ัง้ระหวา่งอยูร่ะหวา่ง
 ด าเนนิงาน และท างานส าเร็จ

แลว้ 
4. ไดร้บัการสนบัสนนุระบบ
 mentor และระบบ 

 coaching ระหวา่งงานวจิยั 
(ทกุระดบักบันกัวจิยัอาวโุส) 

5. มสีภาพแวดลอ้มทีด่(ีเหมาะทีจ่ะ
ท างานวจิยัเป็นทมี) มศีนูยข์อ้มลูทีด่,ี 

มหีอ้งสมดุทีด่ ี

6. มชีอ่งทางในการเผยแพร่
ผลงานวจิยัท ัง้ภายในและตา่งประเทศ 
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 3.ระบบการระดมทรพัยากรทีด่ ี
 (เพือ่ความอยูร่อดของสถาบนั) 

 1. หลกัการมเีงนิงบประมาณเพยีงพอทีจ่ะ
ดแูลพนกังานทกุระดบั (เลีย้งตวัเองได)้ 

2. ตอ้งมวีธิรีะดมทรพัยากรทีห่ลากหลาย/ย ัง่ยนื 
2.1 มกีองทนุ (seeds money) เป็นของตนเอง 
(กองทนุจดัต ัง้เพือ่ใชด้อกผล) 
2.2 แหลง่เงนิภายในประเทศ กระทรวง ทบวง กรม
ตา่งๆ 

 2.2.1 หนว่ยงานภายในองคก์ร 
 2.2.2 แหลง่ใหท้นุโดยตรง เชน่ สสส. วช. สวก. 
สกว. สวทช. สกอ. เป็นตน้ 
 2.2.3 แหลง่ทนุภาคเอกชน  

2.3 แหลง่ทนุจากตา่งประเทศ (มแีนวโนม้ลดลงท ัง้
แหลง่และขนาดของเงนิสนบัสนนุ) 
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3. ระบบการระดมทรพัยากรทีด่(ีตอ่) 

 6. มผีูท้ าหนา้ที ่ผูจ้ดัการงานวจิยั (Research manager) เพือ่เสาะหาแหลง่
ทนุ แหลง่รบั, รวบรวมและกระจาย TOR ทีน่า่สนใจใหก้บัเจา้หนา้ทีส่ถาบนั 

 4. มนีวตักรรมในการหางบประมาณมาสนบัสนนุองคก์ร เชน่ การจดั
โปรแกรมพเิศษในการระดมทนุ, มสีญัญาและหรอื MOU โดยตรงกบัหนว่ยใหท้นุ, 
จดัฝึกอบรม, เป็นตน้ 

 5. มกีารประสานกบัแหลง่ทนุตา่งๆดว้ยระบบWebsite เพือ่ใหท้กุคร ัง้ที่
หนว่ยตอ้งการทมีวจิยัทีด่สีามารถสง่ e-mail ถงึโดยตรงและกระจายใหผู้ส้นใจ 

 3. ผูบ้รหิารขององคก์รและผูม้ตี าแหนง่ทีร่บัผดิชอบหาเงนิทนุตอ้งเป็นผูท้ ี่
สงัคมยอมรบั หนว่ยงานสนบัสนนุทนุใหค้วามเชือ่ถอื (Public Figure)) 




