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การบริหารจัดการงานวิจัย: งานท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลง 
 

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท1 
 
 บทความน้ีจัดทําขึ้นสําหรับเวทีสัมมนา “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมือ
อาชีพ” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง
วันที่ 14-15 มกราคม 2555 โดยเน้ือหาของบทความน้ันผู้เขียนได้นําประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย มา
เรียบเรียง โดยคาดหวังจะเป็นข้อมูลประกอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับการสัมมนาในครั้งน้ี 
 
อารัมภบท 
 ย้อนไปเมื่อ 20 ปีก่อน ยังจําได้ว่าผู้เขียนได้ย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยช้ินแรก เพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน แต่ไม่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้ทราบเหตุผลว่า 
เรื่องที่ขอทุนน้ันเป็นเรื่องที่กว้างเกินไป เกรงว่าด้วยกรอบของงบประมาณที่จํากัด ผู้วิจัยจะไม่สามารถ
ดําเนินการวิจัยได้สําเร็จ ยังจําได้ว่าเรื่องที่เสนอในตอนน้ัน (ราวปี 2530) คือ “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย” แม้จะไม่ได้รับโอกาสในคราวนั้น แต่ก็ได้รับการชักชวนจากท่าน     
ดร.จําเนียร บุญมา ให้เข้าร่วมงานวิจัยกับท่าน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับประสบการณ์ด้านวิจัยที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ในช่วงเวลา 10 ปีแรกของการทําวิจัยน้ัน ตนเองได้โอกาสการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์
งานวิจัยจากครูหลายคน ซึ่งแต่ละท่านต่างก็มีความเช่ียวชาญในการทําวิจัยและมีแนวปฏิบัติที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ดังเช่น การให้ความสําคัญกับการทํางานอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแก่นักวิจัย
ของ ดร. จําเนียร บุญมา ทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการโครงการวิจัยจาก รศ.ดร. 
อภิสิทธ์ิ อิสริยนุกูล การสร้างเครือข่ายนักวิจัย จาก รศ.ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา การสร้างกรอบแนวคิดการ
วิจัยที่มีความน่าเช่ือถือในเชิงวิชาการจาก รศ.ดร. สาโรช อังสุมาลิน การวิจัยเชิงบูรณาการจาก รศ.ดร.สุปรียา 
ควรเดชะคุปต์ และ รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยและการนําการวิจัยไปใช้
ประโยชน์จาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 
 การได้ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งได้รบัฟังข้อวิพากย์จากงานวิจัยอยู่เสมอน้ัน ทําให้เราได้
ตระหนักว่า การทําวิจัยที่ดีจะต้องมีกรอบการวิจัยที่น่าเช่ือถือในเชิงวิชาการ เน้ือหาสาระของรายงานวิจัยต้อง
ครอบคลุมในประเด็นการวิจัยที่กําหนดไว้ และที่สําคัญตัวนักวิจัยต้องตอบคําถามตัวเองได้ว่าประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการวิจัยคืออะไรและใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
 
จุดเริ่มต้นของการวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
 หากจะพิจารณาแนวทางการทํางานวิจัยที่หน่วยงานเจ้าของทุนได้กําหนดขอบเขตงานวิจัยมาให้
น้ัน ก็นับว่าเป็นผลดีต่อทั้งแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และตัวนักวิจัยเอง กล่าวคือ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
ได้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตนเอง ส่วนตัวนักวิจัยก็ได้สั่งสมประสบการณ์ในความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงแรกของการทําวิจัยก็จะเป็นไปในลักษณะดังกล่าว 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาบทบาทหญิงชายในขบวนการสหกรณ์” ซึ่งในครั้งน้ันประเทศไทย
                                                 
1
 รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาสหกรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประสานงานชุด
โครงการวิจัยด้านสหกรณ์ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 
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ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (ILO) ทั้งน้ีเพราะข้อเสนอโครงการวิจัยได้
ออกแบบการวิจัยเพ่ือเสนอกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือการยกระดับการมีส่วนร่วมของสตรีในขบวนการ
สหกรณ์ไทย โดยได้ประยุกต์เอากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ควบคู่ไปกับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัยระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแม้ว่าการทําวิจัยดังกล่าวจะเผชิญกับอุปสรรค
มากพอสมควร ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสําหรับหัวหน้าโครงการในเร่ืองการบริหารจัดการงานวิจัยและการมีที่ปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญมาช่วยสนับสนุน 
 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผลงานวิจัยดังกล่าวได้นําไปใช้เผยแพร่ในวงกว้างทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และได้นําไปใช้เป็นนโยบายการพัฒนาสตรีในขบวนการสหกรณ์ในรูปของ “แผนแม่บทพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของสตรีสหกรณ์ไทย” และการติดตามประเมินผลของคณะทํางานเชิงนโยบายได้สะท้อนให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังน้ี  
  1. เกิดการรวมตัวของหน่วยส่งเสริมกิจกรรมสตรีในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้งานพัฒนา
บทบาทหญิงชายเป็นไปอย่างมีเอกภาพและประหยัดงบประมาณสําหรับการทํางานที่ซ้ําซ้อน 
  2. เกิดเป็น Steering Committee ระดับชาติที่มีตัวแทนหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทหญิงชายในขบวนการสหกรณ์ 
  3. เกิดปรากฏการณ์การแบ่งภารกิจการส่งเสริมบทบาทหญิงชายของหน่วยงานภาครัฐและ
ขบวนการสหกรณ์ที่ยึดการทํางานบนความสามารถหลักของหน่วยงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วม 
  4. การเผยแพร่กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทหญิงชายในขบวนการสหกรณ์
ไทยซึ่งมีฐานคิดมาจาก วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดจุดรวมความคิดของผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้
เข้าใจในบริบทที่แตกต่างกัน สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายที่เป็นสากล 

ประสบการณ์ในคราวน้ัน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปอยู่ในแวดวงของ
ภาคีของเครือข่าย(ขบวนการ)สหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ จึงถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้งานวิจัยของเราได้เป็นที่
รู้จักและถือเป็นทุนทางสังคมที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์จนถึงปัจจุบัน 
 
กรอบการบรหิารจัดการงานวิจัย : งานท้าทายสู่การเปลีย่นแปลง 
 การขับเคลื่อนการวิจัยที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงน้ัน ควรมีกรอบการบริหารจัดการวิจัยที่มี
ความยืดหยุ่นและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในที่น้ีจะได้นําเสนอ
กรอบการบริหารจัดการงานวิจัย : กรณีของชุดโครงการวิจัยที่ผู้เขียนรับผิดชอบ (รูปที่ 1) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

เริ่มต้นด้วยการประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย ซึ่งจะช้ีให้เห็นความจําเป็น
ใหม่ สิ่งท้าทายใหม่ เพ่ือนําไปใช้สร้างภาพอนาคตท่ีอยากให้เป็น หรือจุดรวมความคิด หรือเป้าหมายร่วม ซึ่งจะ
นําไปใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือการบรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่กําหนด 
 ผลผลิตและผลลัพธ์การวิจัยในช่วงเวลาต่าง ๆ น้ัน เมื่อได้นําเข้าสู่การจัดเวทีตกผลึกความคิด เพ่ือ
กลั่นกรองเป็นชุดความรู้ใหม่ ตัวแบบ-แนวทางปฏิบัติที่ดี ข้อเสนอสําหรับโครงสร้างใหม่และนวัตกรรมที่จะ
นําไปต่อยอด-ขยายผลแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจมีหลากหลาย ได้แก่ แวดวงวิชาการ การเรียนการสอน ชุมชน-
ขบวนการ องค์กรธุรกิจ/ผู้ประกอบการ หน่วยงานเชิงนโยบาย และอ่ืน ๆ ซึ่งหลังจากการนําไปใช้ประโยชน์ใน
ช่วงเวลาหน่ึงก็จะสะท้อนออกมาในรูปข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือวนกลับสู่ขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ในระยะ
ต่อไป (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 กรอบการบริหารจัดการงานวิจัย : งานท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลง 
 
 เพ่ือให้ข้อมูลสําหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับผู้เข้าสัมมนาจึงจะได้นําตัวอย่าง
สําหรับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการงานวิจัยมานําเสนอดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

การประเมินสถานการณ์ (Situation Analysis) 
1) การวิเคราะห์สถานการณข์องการสหกรณ์ไทยช่วงปี พ.ศ. 2545 เพ่ือการนําไปสู่การวาง

กรอบยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่1  
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2) กรณีการวิเคราะห์สถานะของสหกรณ์ไทยเพ่ือการนําไปสู่การวางกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่2 

 

 

 
 

 
การออกแบบภาพอนาคต/จุดร่วมความคิด 

1) กรอบแนวทางการดําเนินงานชุดโครงการวิจัย ระหว่างปี 2543-2559  
 

 

 
 

 
2) กรอบคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายระบบสหกรณ์ที่มีคณุคา่ ภายใต้กรอบ

ยุทธศาสตร์ของชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ ระยะที่ 3 
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3) กรอบคิดและทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่2 
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กระบวนการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย 
1) กระบวนการทํางานของชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ป็น

ธรรม ระยะที ่4 
 

 

 
 

 
 

2) กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ 
Farmer Shop 
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ชุดความรู้/ตัวแบบ-แนวปฏิบัติที่ดี 
1) ชุดความรู้การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า 

 
 

 
 

 
 

2) Platform การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) 
 

 

 
 
 

 



 8 

พัฒนาการของชุดโครงการวิจัย : กรณีศึกษาชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ 
 

 
 
 
สรุป 
 การบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงน้ัน มิใช่งานง่าย ซึ่งจําเป็นที่ผู้รับผิดชอบ
จะต้องทุ่มเทท้ังพลังความคิด พลังกาย พลังใจเป็นอย่างมาก หากถูกต้ังคําถามว่าอะไรสําคัญกว่ากัน ก็อยาก
ตอบว่าเป็นเรื่องของพลังใจ และพลังกาย ซึ่งจะเป็นต้นทุนที่สําคัญที่จะช่วยให้พลังความคิดถูกนําไปใช้ และที่
สําคัญต้องมีระบบการบริหารจัดการภายใต้กรอบการวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนจากเครือข่ายคลังสมองมา
เป็นพ่ีเลี้ยง แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยตามกรอบการวิจัยอย่างต่อเน่ือง จนสร้างกลไกการนํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางก็เป็นสิ่งสําคัญ 


