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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารระบบงานวิจัยของเครือ
ข่ายและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของเครือข่าย การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยผสม
โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม กับผู้บริหารและนักวิจัยจาก
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และ ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ภาคเหนือทุกแห่ง
ท�ำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลเบื้องต้น นักวิจัยส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ ฆราวาส
เพศชาย ต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าสาขาและมีประสบการณ์ทางการ
วิจัย 3 ปีขึ้นไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.8 No.1 | January - June 2017

11

ระบบบริหารงานวิจยั สภาพปัจจุบนั ของมหาจุฬาฯภาคเหนือ พบว่า มีการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับระบบการบริหารงานวิจยั ทัง้ 9 ด้าน คือ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก ระบบสิ่งจูงใจในการท�ำวิจัย ระบบความร่วมมือประสานงานวิจัย ระบบการติดตาม
และประเมินผล ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจยั และการน�ำไปใช้ประโยชน์ ระบบงบประมาณ
และการเบิกจ่าย ระบบการพัฒนานักวิจัย ระบบโครงสร้างการบริหารงานวิจัย และระบบ
นโยบายและแผนงานการวิจยั อยูใ่ นระดับน้อย ระดับค่าเฉลีย่ ที่ 2.36 ขณะทีแ่ นวทางการ
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ทั้ง 9 ด้าน ล้วนมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับค่า
เฉลี่ยที่ 4.06 ที่ต้องการอย่างมากก็คือ การพัฒนานักวิจัย การพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผล และการพัฒนาระบบความร่วมมือประสานงานการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั ฯ มีดงั นี้ ควรก�ำหนดนโยบายและ
แผนงานวิจยั ให้ชดั เจน เน้นการมีสว่ นร่วมและร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน ควร
พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจยั ควรสร้างและพัฒนานักวิจยั อย่างต่อเนือ่ งโดยการสร้าง
แรงจูงใจ จัดสรรทุนวิจัยที่เหมาะสม และควรก�ำหนดมาตรการพัฒนาระบบการน�ำผลการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์

คำ�สำ�คัญ: วิชาการ; วิจัย; องค์กร; เครือข่าย
Abstract

This research aims to study the system administration of research
networks and methods to develop the system administration. It’s methodology is
mixed research. The data are collected from questionnaires, and group discussion
of the administrators, and the researchers from all Northern Campuses, Sangha
College, and Classrooms of Mahachula.Univerity with content analysis.
The findings are: in the basic information almost researchers are
laymen lecturors whose duty as assistant director, head of department, or head
of a major. They have more than 3 year experiences in research work.
At present, the administration system in research work of Northern
campuses; Mahachula University shows that the practice on the system
administration in all 9 aspects I.e. information system and facilities, motivation
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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for doing research, cooperation system, checking and evaluation system,
publication and application system of research work, budget and payment
system, researcher development system, research administration structure,
and policy & plan on research work on the methods in developing administration
system, is on the least level at 2.36, Meanwhile, the needs for the development
of administration system are on the most level at 4.06. in all 9 aspects
Suggestions on the development of administration system for
academic and research network of northern campuses are setting clear
policy and plan , emphasizing on cooperation both internal & external agencies,
upgrading all researchers appropriately by motivation and provide sufficient
research funds to researchers, and setting research system development
criteria in application of the research findings.

Keywords: Academic; Research; Organization; Network
บทน�ำ

การวิจยั เป็นการเรียนรูท้ เี่ ป็นระบบ น�ำมาซึง่ ความรูเ้ พือ่ การสร้างทุนทางปัญญา
ให้แก่ประเทศชาติ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ส�ำหรับประเทศไทยได้ให้ความ
ส�ำคัญของการวิจัย โดยมีการก�ำหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการวิจัยไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยและปรากฏการณ์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินบั ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2520 พร้อมทัง้ มีการจัดตัง้ องค์กรกลางทางการวิจยั ของประเทศคือ สภาวิจยั แห่งชาติ และ
มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยในลักษณะหน่วยปฏิบัติการวิจัยสถาบันเฉพาะ
ทางขึ้นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะสถาบันวิจัยเฉพาะทางที่กระจายในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ
ในก�ำกับของรัฐ (จินตนาภา โสภณ และธเนศ ต่วนชะเอม, 2547: 1-5)
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันได้รับความคาดหวังจากสังคมให้ที่ท�ำหน้าที่เป็น
คลังสมองของชาติในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ และน�ำความรูน้ นั้ ไปแก้ไขปัญหาของประเทศ
ได้ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเป็นการเตรียมสังคมไทยเข้าสู่สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สถาบันการจึงศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย เพื่อชี้น�ำสังคมไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ ที่เน้นการ
วิจยั แบบบูรณาการมุง่ การน�ำไปใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึง่ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนา ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาคนให้
มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอันมีพระไตรปิฎก
ฉบับบาลีเป็นพืน้ ฐานและพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางวิชาการ และ
บริการวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับสูงให้แก่ประเทศชาติและสถาบันพระพุทธศาสนา
จากพหุพันธกิจที่มีต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงต้องเร่ง
พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้ด�ำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ รักษาความเชือ่ มัน่ ของ
คณะสงฆ์และประชาชนต่อมหาวิทยาลัยฯ (กองวิชาการ, 2544: 1)
โดยนัยนี้ มหาวิทยาลัยจึงก�ำหนดนโยบายการใช้กลไกของการวิจยั เพือ่ สร้างองค์
ความรูค้ วบคูไ่ ปกับกระบวนการเรียนการสอน มุง่ เน้นการพัฒนาองค์ความรูใ้ นพระไตรปิฎก
และความรู้ทางพระพุทธศาสนา โดยสหวิทยาการและน�ำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์
ใช้แก้ปญ
ั หาด้านศีลธรรม พร้อมทัง้ ก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ให้เป็น
ศูนย์กลางการวิจยั ตลอดจนมุง่ ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั ส�ำหรับคณาจารย์และบุคลากรของมหา
วิทยาลัยฯ เช่นเดียวกับการสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการท�ำวิจยั มากขึน้ อีกทัง้
ยังคาดหวังให้เกิดการด�ำเนินงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ซึ่งเมื่อ
ก่อเกิดผลงานวิจัยก็จะมีการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารใช้กลไกทางการวิจยั เข้าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาทาง
สังคมและชุมชนในลักษณะของการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่น (กองวิชาการ, 2544: 3)
จากแนวนโยบายทีก่ ำ� หนดกับปรากฏการณ์ทเี่ ป็นจริงในการด�ำเนินงานด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย แม้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามผลักดันด้วยเห็นความส�ำคัญของ
การวิจัยในการพัฒนาองค์กรและชี้น�ำสังคม โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากร
ตามกรอบแนวทางที่รัฐและมหาวิทยาลัย ฯ ต้องการ รวมทั้งจัดระบบโครงสร้างการบริหาร
งานวิจยั โดยมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ หากแต่ยงั ไม่อาจกล่าวได้วา่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้การ
วิจยั เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือชีน้ ำ� ป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันสงฆ์และประเทศชาติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างจริงจังและตรงจุด
จนเกิดพลังมากเพียงพอที่จะผลักดันให้มีการวิจัยและพัฒนาได้ อีกทั้งยังก่อเกิดเสมือนหนึ่ง
ภาพลวงตาว่า ได้มีการด�ำเนินงานในการบริหารการวิจัยอย่างเป็นระบบ แต่โดยข้อเท็จจริง
กลับมีสิ่งบ่งชี้หลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระบบการวิจัยที่ไม่อาจขับเคลื่อน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น ยังขาดแคลนนักวิจัย ผลงานวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
อย่างไรก็ตาม ได้มีการอภิปรายชี้แจงถึงปัญหาด้านการวิจัยในทุกครั้งของการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยรวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหากแต่ในเชิง
ปฏิบัติปัญหาต่าง ๆ ยังคงขาดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เนื่องจากขาดการศึกษาถึงความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบด้านการวิจัยที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อน จากปัญหาดัง
กล่าวกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการและวิจัย วิทยาเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นการรวม
กลุ่มของวิทยาเขตในภาคเหนือเพื่อด�ำเนินกิจกรรมด้านวิชาการและวิจัย ได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของเครือข่าย อันมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัย จึงได้รว่ มกันศึกษาวิจยั ถึงสภาพปัจจุบนั และแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจยั ของเครือข่าย ฯ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�ำเนินงานบริหารงานวิจยั ของเครือ
ข่ายและมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารระบบงานวิจัยของเครือข่าย
2. เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของเครือข่าย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั นี้ ใช้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสาน ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม่ ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารและนักวิจยั จากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และ ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเหนือทุกแห่ง และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1. ด้านสภาพระบบบริหารงานวิจยั ของกลุม่ เครือข่ายวิชาการและวิจยั มจร.ภาค
เหนือ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า สภาพปัจจุบันระบบบริหารงานวิจัยของ
กลุ่มเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ ยังมีระดับ
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับระบบการบริหารงานวิจยั โดยภาพรวมทัง้ 9 ด้าน อยูใ่ นระดับน้อย โดยมี
ระดับค่าเฉลีย่ ที่ 2.36 ซึง่ ทัง้ หมดอยูใ่ นระดับน้อยทัง้ สิน้ และสามารถเรียงล�ำดับจากน้อยไป
หามากคือ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (2.08) ระบบสิง่ จูงใจในการ
ท�ำวิจัย (2.24) ระบบความร่วมมือประสานงานวิจัย (2.26) ระบบการติดตามและประเมิน
ผล (2.27) ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจยั และการน�ำไปใช้ประโยชน์ (2.30) ระบบงบประมาณ
และการเบิกจ่าย (2.47) ระบบการพัฒนานักวิจัย ( 2.50) ระบบโครงสร้างการบริหารงาน
วิจัย (2.50) และระบบนโยบายและแผนงานการวิจัย (2.53)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ข้อมูลส�ำคัญหลายประการ ซึ่งว่า จะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผู้บริหารงานของเครือข่ายวิชาการและวิจัย วิทยาเขตภาคเหนือ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในส่วนกลาง จะสามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยประเด็นส�ำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิจัยของกลุ่มเครือข่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ มีลกั ษณะทัง้ ทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จและมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับนักวิจัยซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร และเกี่ยวโยงกับองค์กรภาครัฐ ดังเช่น ในระดับภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจยั แก่มหาวิทยาลัยในจ�ำนวนจ�ำกัด
ที่อาจเกิดจากลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นกรอบการวิจัยเกี่ยว
กับสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม โดยนัยนี้เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือ
เศรษฐศาสตร์ จึงเสมือนหนึง่ รัฐบาลให้ความส�ำคัญน้อย อีกทัง้ ภาคเอกชนทีค่ วรจะมีสว่ นร่วม
ในการสนับสนุนและใช้ผลงานวิจัยก็ยังไม่เห็นความส�ำคัญของการวิจัยด้านศาสนา ในส่วน
ของผู้บริหารงานวิจัย ก็อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการเงิน การขาดแคลน
บุคลากรในส่วนงาน นโยบาย แผนงานและกรอบการวิจยั ยังขาดความชัดเจน กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยไม่เพียงพอ ขาดเครือข่ายทางการวิจัยที่เข้มแข็ง ขาดการสนับสนุน
จากผูบ้ ริหารระดับสูงของสถาบันสงฆ์หรือภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในส่วนของงบประมาณ
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และการน�ำผลงานไปประยุกต์ใช้ เมือ่ เป็นเช่นนีก้ ส็ ง่ ผลเกีย่ วเนือ่ งต่อนักวิจยั ซึง่ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
การทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาหลายด้านทีร่ มุ เร้า ทัง้ จากการประสานงานกับผูบ้ ริหารต้นสังกัดที่
ขาดความเข้าใจถึงคุณค่าและกระบวนการวิจัย ขาดแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า ขาดผู้ช่วย
เหลือและสนับสนุนในขั้นปฏิบัติการ ผลงานวิจัยไม่ได้รับการส่งเสริมให้น�ำเผยแพร่และใช้
ประโยชน์อย่างจริงจัง ประกอบกับภาระงานประจ�ำและงานมอบหมายพิเศษก็มีจ�ำนวน
มาก ท�ำให้เวลาเพื่อการวิจัยต้องสรรหาภายนอก อีกทั้งเส้นทางความส�ำเร็จที่สัมพันธ์กับ
การพิจารณาความดีความชอบจากการผลิตผลงานวิจัยยังมีค่อนข้างน้อย จึงท�ำให้ขาด
ก�ำลังใจ ซึ่งเมื่อท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลนี้กับสภาพการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ (ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556: 3) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ล้วน
มีความพยายามในการสร้างและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยได้พยายามแก้ปญ
ั หาความขาดแคลนนักวิจยั จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นักวิจยั รุน่ ใหม่ทเี่ ป็นอาจารย์จะได้รบั ทุนสนับสนุน
การวิจยั ในจ�ำนวนทีเ่ พียงพอ การจัดอบรมพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง การ
สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาความรู้จากภายนอก การส่งเสริมให้ท�ำงานเป็นทีม และสร้าง
มาตรการจูงใจอื่นๆ รวมทั้งในส่วนนักวิจัยที่เป็นนักศึกษาควรได้รับการส่งเสริมให้ท�ำงาน
วิจัยร่วมกับอาจารย์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังความเป็นนักวิจัยในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม กระบวนการพัฒนานักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีลักษณะที่แตกกัน
ด้วยปัจจัยต่างๆ รวมทั้งงบประมาณ
จากสภาพการขาดแคลนงบประมาณที่เพียงพอเพือ่ การวิจยั ของนักวิจัยในกลุ่ม
เครือข่ายวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา, 2556: 3) พบว่า สืบเนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา ตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 –
2549) ได้มงุ่ เน้นความส�ำคัญต่อการวิจยั มากขึน้ และมีการก�ำหนดแนวทางการวิจยั ให้เป็นการ
วิจยั แบบบูรณาการสามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเน้นการบริหารงานวิจยั
ในลักษณะชุดโครงการวิจยั และเครือข่ายวิจยั มากกว่าการบริหารรายโครงการ เน้นการวิจยั
เชิงประยุกต์และการวิจัยพัฒนามากกว่าการวิจัยพื้นฐาน อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญต่อการ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เนื่องจากการน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์และตอบสนองต่อแนวคิดเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ชัดเจนกว่า ดัง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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นัน้ จึงส่งผลให้การปฏิบตั งิ านด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ซงึ่ มีลกั ษณะเป็นการวิจยั พืน้
ฐาน จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการวิจัยของประเทศ ท�ำให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างจริงจังและพอเพียง อีกทัง้ มหาวิทยาลัยสงฆ์ยงั มีขอ้ จ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารและทุนการวิจัยหรือการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้น้อยกว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ด้วยเหตุนี้เครือข่ายวิชาการภาคเหนือ จึงได้พยายามรวมกลุ่มเพื่อการประสานสัมพันธ์ช่วย
เหลือทางวิชาการและวิจัยระหว่างกัน ทั้งในด้านการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่นัก
วิจัย และการท�ำงานวิจัยร่วมกัน
อนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งมีหลักการส�ำคัญคือ เป็นการวิจัยที่
ท�ำให้ได้ผลการศึกษาทีม่ าจากองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย จนเกิดเป็นงานวิจยั ทีม่ คี วามสมบูรณ์
ทีส่ ดุ และแนวคิดการวิจยั แบบบูรณาการคือคือการน�ำเอานักวิจยั ทีม่ คี วามรูใ้ นศาสตร์ทแี่ ตก
ต่างกันมาร่วมท�ำงานวิจัย ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ผล ท�ำให้ได้ผลการวิจัยที่มีความชัดเจนถูก
ต้องทีส่ ดุ และแม้วา่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง ได้พยายามเน้น
ย�ำ้ ให้มกี ารด�ำเนินงานวิจยั ในลักษณะดังกล่าวนี้ ซึง่ กลุม่ เครือข่ายวิชาการและวิจยั วิทยาเขต
ภาคเหนือ มีความตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการวิจัยแบบบูรณาการทั้งในภาวะปัจจุบัน
และอนาคต โดยได้พยายามมุง่ เน้นการวิจยั แบบบูรณาการมากขึน้ จากการน�ำเอาองค์ความ
รู้จากสาขาวิชาการต่าง ๆ มาเป็นกรอบศึกษา เพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถน�ำผล
การวิจัยไปใช้ได้จริง อีกทั้งได้พยายามส่งเสริมให้นักวิจัยในสังกัดได้เรียนรู้การบริหารงาน
วิจัยในรูปแบบชุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยต่าง ๆ ที่ต้องท�ำการวิจัยในทิศทาง
เดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมให้เป็นองค์
ความรูใ้ นภาพรวม หากแต่วา่ วิทยาเขตในภาคเหนือ ก็ประสบปัญหาในการบริหารงานวิจยั
แบบบูรณาการ จากสาเหตุของความยากในการประสานระหว่างโครงการย่อยให้เข้าใจและ
ท�ำงานในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ แม้วา่ ผูบ้ ริหารงานวิจยั และนักวิจยั ของกลุม่ เครือข่าย จะมี
ความสนใจถึงกระบวนการท�ำงานวิจยั แบบบูรณาการ หากแต่กข็ าดความเข้าใจอย่างชัดเจน
ถึงกรอบและวิธกี ารด�ำเนินงาน รวมทัง้ ยังขาดบุคคลทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงาน
โครงการโดยภาพรวม ในลักษณะเช่นนีจ้ งึ ท�ำให้ขาดโอกาสในการได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั
แบบบูรณาการ ส่งผลต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม
อีกทัง้ ทีผ่ า่ นมาและสภาพปัจจุบนั ในการพัฒนานักวิจยั และผลงานวิจยั ล้วนต้อง
อิงอาศัยงบประมาณการด�ำเนินงานจากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เนื่องจากส่วนกลางเป็นผู้
ด�ำเนินการบริหารงบประมาณการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และมัก
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จะด�ำเนินงานการฝึกอบรมตามประเด็น ช่วงเวลาและสถานทีฝ่ กึ อบรมทีส่ ว่ นกลางพิจารณา
เห็นสมควร เช่นเดียวกับการพิจารณาสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะของ
การรวมอ�ำนาจการตัดสินใจทัง้ หมดในส่วนกลาง นับจากการพิจารณาโครงร่าง การอนุมตั ิ
การควบคุมตรวจสอบคุณภาพการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยเพื่อการน�ำไปใช้ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้า ขาดความสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของกลุ่มวิทยาเขตภาค
เหนือ และการบริหารงานวิจัยจะมุ่งเน้นลักษณะของการบูรณาการมากขึ้นในรูปแบบของ
ชุดโครงการวิจัยและเครือข่ายการวิจัย หากแต่ก็พบว่ายังมีปัญหาเรื่องความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ และงบประมาณ และประสบปัญหาเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณ นโยบาย
ขององค์กรที่ยังขาดการมุ่งเน้นด้านการวิจัย การขาดเอกภาพในการบริหาร การเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสาร ทุนการวิจยั และการเข้าร่วมโครงการวิจยั ระดับชาติยงั ไม่ทวั่ ถึงและเท่าเทียม
ครอบคลุม อีกทั้งยังประสบปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
ขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ ขาดกลไกในการท�ำให้แต่ละภาคีของการวิจัย
เชื่อมโยงกัน ซึ่งแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะพยายามแก้ไขโดยการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และ
พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยที่มีอยู่เดิม ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยโดย
ใช้ Balanced Score Card
นอกจากนี้บรรดาผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยต่างมีมุมมองที่สอดคล้องกันว่า
แม้ว่านโยบายของมหาวิทยาลัยหรือค�ำกล่าวของผู้บริหารระดับสูงส่วนมากจะพูดถึงความ
ส�ำคัญของการวิจัย แต่ในปัจจุบันวิถีทางปฏิบัติจริงที่ปรากฏคือ มีแนวทางเพียงเล็กน้อย
ที่จะท�ำให้งานวิจัยมีความส�ำคัญ ทั้งที่ว่า การวิจัยเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเป็นแรงผลัก
ดันให้งานต่าง ๆมีความก้าวหน้า และเป็นกลไกในการสร้างองค์ความรู้ ดังนั้น แนวทางใน
การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยจึงมีความส�ำคัญและความจ�ำเป็นอย่างรีบเร่งที่ต้องด�ำเนิน
การ ทัง้ นีก้ ารพัฒนาระบบบริหารงานวิจยั ของกลุม่ เครือข่ายวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย หน้าที่และพันธกิจ โครงสร้างการบริหารภายใน รูปแบบและวิธีการด�ำเนิน
งานที่สามารถท�ำให้บรรลุตามพันธกิจ ภายใต้บริบทของสังคม พร้อมกันนี้การบริหารงาน
วิจัยต้องค�ำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการเช่น งบประมาณ บุคลากร นโยบาย ระบบข้อมูล
สารสนเทศ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก การติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยหรือองค์กร ซี่งในที่นี้อาจหมายรวม
ถึงการปรับพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจยั ทัง้ ในระดับวิทยาเขตและส่วนกลางเพือ่ ให้เอือ้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ต่อการสร้างและพัฒนานักวิจยั ให้สามารถผลิตผลงานวิจยั ทีมคี ณ
ุ ภาพ ดังเช่นผลการวิจยั เรือ่ ง
โครงสร้างการวิจยั เชิงนโยบายการปฏิรปู ระบบริหารงานวิจยั ของไทย พบว่า แนวทางในการ
ปฏิรปู ระบบบริหารการวิจยั ของไทยมี 66 แนวทาง 884 กลยุทธ์ ประกอบด้วยแนวทางการ
ปฏิรูประบบการด�ำเนินงานวิจัย แนวทางการปฏิรูประบบข้อสนเทศ พัสดุและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก แนวทางการปฏิรูประบบสิ่งจูงใจในการท�ำวิจัย แนวทางการปฏิรูประบบการ
ร่วมมือประสานงานวิจัย แนวทางการปฏิรูประบบการติดตามและประเมินผล แนวทาง
การปฏิรูประบบนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัย แนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณค่าใช้
จ่ายในการวิจัย แนวทางในการปฏิรูประบบองค์กรวิจัยและองค์กรสนับสนุน แนวทางการ
ปฏิรูประบบนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ แนวทางการปฏิรูปสภาวิจัยแห่งชาติ
และส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แนวทางการปฏิรูปการด�ำเนินการเพื่อให้นักการ
เมืองผูบ้ ริหารประเทศและประชาชนให้ความส�ำคัญกับการวิจยั แนวทางการปฏิรปู ระบบการ
สนับสนุนการวิจัยภาคเอกชน (จินตนาภา โสภณ และธเนศ ต่วนชะเอม, 2547: 2)
2. ด้านแนวทางพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของกลุ่มเครือข่ายวิชาการและ
วิจัย มจร.ภาคเหนือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ควรมีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิจัยโดยภาพรวมทั้ง 9 ด้าน ในระดับมาก โดยมีระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.06 ซึ่ง
สามารถเรียงล�ำดับคือการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (3.99)
การพัฒนาระบบนโยบายและแผนงานการวิจัย (4.01) การพัฒนาระบบสิ่งจูงใจในการวิจัย
(4.02) การพัฒนาระบบงบประมาณและการใช้จ่าย(4.04) การพัฒนาระบบการเผยแพร่ผล
งานวิจัยและการน�ำไปใช้ประโยชน์ (4.07) การพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานวิจัย
(4.08) การพัฒนานักวิจัย (4.09) การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล (4.10) และ
การพัฒนาระบบความร่วมมือประสานงานการวิจัย (4.16)
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มวิทยาเขต ฯ ควร
ประกอบด้วย การพัฒนาในส่วนของโครงสร้างการบริหาร จากการจัดตั้งส่วนงานที่รับผิด
ชอบการวิจัยในหน่วยงานโดยก�ำหนดให้มีบุคลากร งบประมาณ และขอบเขตของอ�ำนาจ
หน้าที่อย่างเพียงพอที่จะก�ำหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางในการพัฒนาขีดความ
สามารถในเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตผลงานวิจัยทางพุทธศาสนาเพื่อรับใช้ชี้น�ำสังคมหรือใน
ส่วนของการประสานความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผู้ให้ทุนการวิจัย ผู้ใช้ผล
งานวิจยั ซึง่ สามารถกระท�ำได้จากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานคณะสงฆ์ ภาครัฐ
เอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างฐานคุณค่า
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ของงานวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หรือการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�ำผลงานวิจัยไป
ปฏิบัติให้กว้างขวาง หรือการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัยและผู้ประเมินผลงานวิจัยให้
มีประสิทธิภาพ หรือการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัย โดยการสรรทุนที่เหมาะสม การปรับ
ระบบการเงินและภาระงานที่เอื้ออ�ำนวย การจัดท�ำและเผยแผ่จรรยาบรรณนักวิจัย และ
ยกย่องนักวิจัยดีเด่น หรือการจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้บริการด้านการวิจัยแก่
นักวิจัยและประชาชนทั่วไป ซึ่งแนวทางทั้งหมดนั้นล้วนมีความสอดคล้องระหว่างกันและ
มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยของนักวิจัยและองค์กรให้สามารถท�ำงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ท�ำให้เห็นผลที่ชัดเจนในการผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สู่สังคม ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ในอนาคต ที่พบว่า ควรมีการจัดรูปแบบองค์กรแบบผสมผสานระหว่างการยืดหยุ่น และรูป
แบบเครือข่าย โดยมีฝ่ายงานรับผิดชอบบริหารงานวิจัย ที่ต้องดูแลบริหารทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ คุณภาพการวิจัย และความร่วมมือทางการวิจัยในลักษณะของเครือข่าย โดย
ค�ำนึงถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ซึ่งหากสามารถร่วมมือ
กับผูใ้ ช้ประโยชน์จากการวิจยั ทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาชน และองค์กรท้อง
ถิน่ ในลักษณะของการก�ำหนดโจทย์และท�ำวิจยั ร่วมกัน โดยมีแนวคิดว่า จะเป็นการวางพืน้
ฐานไปสูก่ ารน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์มากขึน้ ในอนาคต ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาการวิจยั
ในภาพรวม ดังเช่นการศึกษาเรือ่ งรูปแบบการบริหารและจัดการการวิจยั ทางการศึกษาและ
ทีเ่ กีย่ วข้องขององค์กรวิจยั ระดับชาติ ซึง่ พบว่า หน้าทีข่ ององค์กรการวิจยั คือ การท�ำวิจยั เพือ่
แก้ปญ
ั หาการศึกษา ก�ำหนดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาขีดความสามารถของการวิจยั
การสร้างฐานข้อมูล สร้างคุณภาพงานวิจยั สนับสนุนการน�ำผลงานวิจยั ไปปฏิบตั ิ การศึกษา
แนวโน้มทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก การบริหารงานวิจัย การสร้าง
นักวิจัย และงานอื่นๆ ที่รัฐมอบหมายส�ำหรับข้อเสนอแนะต่อองค์กรการวิจัยประกอบด้วย
1. การให้มอี นุกรรมการสภาการศึกษา/ นักวิจยั อาวุโสเพือ่ ถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ดา้ น
การวิจยั และช่วยด�ำเนินการวิจยั บางเรือ่ งเพือ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า 2. การจัดเครือข่ายหน่วย
งานวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงาน การสร้างฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การวิจยั การสร้างความ
สัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย 3. การประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่า
ความส�ำคัญของการวิจยั 4. การจัดตัง้ สถาบันเฉพาะทางเพือ่ เป็น Node ขับเคลือ่ นการวิจยั
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ทางการศึกษา (สุรศักดิ์ หลาบมาลา และรสสุคนธ์ มกรมณี, 2548: 25)
ผลการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า การเน้นระบบบริหารการวิจัยและส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของการวิจยั ของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการ
วิจยั ให้กว้างขวางและเข้มแข็งทัง้ ในระดับกลุม่ นักวิจยั วิทยาเขต สถาบันการศึกษาและการ
ประสานกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจยั เพือ่ การแก้ปญ
ั หา พัฒนา
หรือสร้างองค์ความรู้ในหน่วยงาน หรือในเขตพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ล้วนมีลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรม ส�ำหรับการรวมของกลุม่ เครือข่ายควรประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
และ ทีมงานวิจัย ซึ่งมีบทบาทร่วมกันนับตั้งแต่การประเมินนโยบายของรัฐ สถานการณ์ใน
เขตพื้นที่ การประเมินตนเองเกี่ยวกับขีดความสามารถศักยภาพ น�ำสู่การสร้างวิสัยทัศน์
แผนและกรอบนโยบายการวิจัย จนก่อเกิดเป็นแผนแม่บทเพื่อการพัฒนางานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เชื่อว่า แนวทางดังกล่าวจะส่งเสริมบทบาทที่
ชัดเจนของการวิจัยด้านพระพุทธศาสนามีผลกระทบต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมหรือ
การก�ำหนดนโยบายหรือแผนงานการพัฒนาการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ใน
ระดับพื้นที่ ตลอดจนส่งผลถึงนโยบายในระดับประเทศต่อไป และเมื่อการวิจัยด้านพุทธ
ศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจนต่อสังคม ก็จะท�ำให้หน่วยงาน
ภาครัฐบาล เอกชนและประชาสังคม เพิม่ ความสนใจให้การสนับสนุนกระบวนการผลิตงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยตามล�ำดับ ซึ่งข้อมูลนี้
สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารงานวิจยั ทีว่ า่ ด้วยเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึง่ มีหลักการ
ส�ำคัญคือการใช้ความรูเ้ พือ่ ให้เกิดฐานความรูจ้ ริง เป็นฐานความรูท้ สี่ ามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
ได้จริง สร้างมูลค่าและคุณค่าได้ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบ
สนองแนวคิดนี้ใน 2 ทางคือ การวิจัยประยุกต์และการวิจัยพัฒนา พยายามมุ่งเน้นการน�ำ
ความรูไ้ ปถ่ายทอดสูช่ มุ ชน ซึง่ เป็นลักษณะของการวิจยั ทีเ่ อือ้ ต่อเศรษฐกิจฐานความรูใ้ นทาง
ตรงและทางอ้อม แต่อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นต้องมีการติดตามประเมินคุณภาพการบริหารงาน
วิจัยและคุณภาพงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
ในส่วนของการบริหารคุณภาพการวิจัย ทางกลุ่มเครือข่ายวิชาการและวิจัย
ภาคเหนือเห็นว่า ควรมีการบริหารใน 3 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนแรก การพิจารณาโครงการวิจยั
หรือประเมินข้อเสนอโครงการ ควรใช้กลไกของผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยส่วนกลางใน
การพิจารณาและอนุมตั โิ ครงการ ขัน้ ตอนทีส่ อง การประเมนผลเบือ้ งต้นจากรายงานความ
ก้าวหน้า ควรใช้กลไกผูท้ รงคุณวุฒขิ องเครือข่าย และขัน้ ตอนทีส่ าม การประเมินผลรายงาน
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ความก้าวหน้า ควรเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างผูท้ รงคุณวุฒขิ องเครือข่ายและผูท้ รงคุณวุฒิ
จากส่วนกลาง ดังเช่น มอบหมายให้กลุม่ วิทยาเขตเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ผูม้ สี ว่ นร่วมได้เสีย และ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับการวิจยั เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินคุณภาพงานวิจยั ซึง่ เป็นการประเมิน
ผลงานวิจัยแบบเปิดกว้างทางความคิด (Outdoor) และการด�ำเนินงานในลักษณะนี้ จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระในการบริหารคุณภาพการวิจัยจากส่วนกลาง อีกทั้งยังท�ำให้ผลงานวิจัย
สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างท่วงทันสถานการณ์ทางสังคม อันจะแสดงถึงบทบาทการชี้น�ำทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ อีกทั้งยังเห็นว่า การ
บริหารงานวิจัยควรค�ำนึงถึงแนวคิดเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งมีหลักการส�ำคัญคือ การใช้
ความรู้เพื่อให้เกิดฐานความรู้จริง เป็นฐานความรู้ที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้จริง สร้าง
มูลค่าและคุณค่าได้ ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายวิทยาเขตภาคเหนือและมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง
จึงจ�ำเป็นต้องมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองแนวคิดนี้ใน 2 ทางคือ การวิจัยประยุกต์และ
การวิจยั พัฒนา ทีพ่ ยายามมุง่ เน้นการน�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดสูช่ มุ ชน ซึง่ เป็นลักษณะของการ
วิจัยที่เอื้อต่อเศรษฐกิจฐานความรู้ในทางตรงและทางอ้อม
อนึง่ ผลงานวิจยั ในครัง้ นี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดและความต้องการของกลุม่
เครือข่ายวิทยาเขตภาคเหนือที่ว่า การบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรจัดให้
มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ มุมมองใหม่ และวิธีการวิจัยใหม่จากหลากหลาย
แหล่ง ทัง้ จากภายในและต่างประเทศ ซึง่ สามารถด�ำเนินการได้เช่น การประสานความร่วม
มือกับองค์กรอืน่ ๆ ในการร่วมเป็นคณะท�ำงานงานวิจยั การเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาใน
เขตพื้นที่ หากแต่ในหลายส่วนจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก จ�ำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากส่วนกลางเช่น การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถบริการนักวิจัยได้
อย่างกว้างขวางครอบคลุมและทันต่อกาล หรือ การส่งเสริมงบประมาณในการรับวารสาร
ทางการวิจัยทั้งจากภายในและต่างประเทศ หรือการให้ทุนร่วมประชุมสัมมนาผลงานวิจัย
ฯลฯ ซึง่ วิธกี ารต่าง ๆ ดังกล่าวจะช่วยให้ผบู้ ริหารงานวิจยั และนักวิจยั เกิดการเรียนรูเ้ พือ่ การ
พัฒนาตนเองและผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ
เช่นเดียวกับส่วนของการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งดูเสมือน
เป็นประเด็นส�ำคัญที่ผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส�ำหรับการ
ประชาสัมพันธ์ในที่นี้หมายรวมตั้งแต่การจัดพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปเล่มเฉพาะ
การจัดท�ำวารสารงานวิจัย การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การสร้างความ
ตระหนักในความส�ำคัญของการวิจัย และการประสานงานกับบุคลากรหรือหน่วยงานที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เกี่ยวข้องกับการวิจัยในทุกระดับ ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยได้
เสนอแนะแนวทางให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ผลงานเช่นการจัดท�ำวารสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หรือในลักษณะของสิ่งพิมพ์สื่ออิเลกทรอนิกส์ รวมทั้ง
การใช้กลไกของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงการยกย่องนักวิจัย
และให้ความรู้เกี่ยวกับความส�ำคัญของงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจัย
ปัญหาหรือความต้องการหรือหัวข้อการวิจัยที่มหาวิทยาลัยควรจะท�ำ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และจะมีผลต่อการได้รบั การสนับสนุนด้านทุนการวิจยั จาก
หน่วยงาน บุคลากรและองค์กรต่าง ๆทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการจัดการองค์กร ที่กล่าวว่า องค์กรในอนาคตควรมีลักษณะมีความเป็นโลกา
ภิวัตน์ มีความหลากหลาย อาศัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีการเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่น เน้น
การจัดการเชิงคุณภาพ ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการเป็นองค์กรการเรียนรู้ (วิรัช สงวนวง
วาน, 2556: 46)
อภิปรายผล
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของเครือข่ายวิชาการและ
วิจัยภาคเหนือ จะสามารถน�ำสู่รูปธรรมของการปฏิบัติได้มากน้อยพียงใด ขึ้นอยู่กับการ
จัดการและการบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง ทีอ่ าจจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบบริหารเพือ่ ให้สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยการปรับเปลีย่ น
กระบวนการท�ำงานที่เหมาะสม ยืดหยุ่นตอบสนองการเปลี่ยนแปลง เน้นการจัดการเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับหลักการ งาน และคน ด้วยการใช้หลักธรรมภิบาล และส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายด้านวิชาการและวิจัยให้มากขึ้น พร้อมทั้งกระจายการตัดสินใจ เพื่อสร้างให้วิ
ทยาเขตฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง พร้อมทั้งมุ่งประสานวัตถุประสงค์ของ
บุคคลและองค์กร เน้นการตอบสนองสถานการณ์ของสังคมหรือกลุม่ ผูบ้ ริโภคงานวิจยั และ
ด�ำเนินการพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องปรับตนให้เท่าทันต่อกระแส
โลกาภิวตั น์ มีการน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ทัง้ หมดนีห้ ากสามารถด�ำเนิน
การได้ ก็จะเป็นการสร้างให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดรูปองค์กรในลักษณะผสมผสานระหว่างการบริหารแบบราชการ
และแบบเครือข่าย ที่มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานที่ยืดหยุ่น เน้นผลส�ำเร็จ
และคุณภาพของผลงาน มุ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้นัก
วิจัยมีวัฒนธรรมองค์กรในทิศทางเดียวกัน มีการเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีมที่มีความร่วมกัน
อย่างเหนียวแน่น ทั้งในระดับสาขาวิชา ต่างคณะวิชา หรือระดับวิทยาเขต ตลอดจนส่ง
เสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและร่วม
มือกันทางการวิจัย
2. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นภายในองค์กร
และภาคี เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ ให้บคุ คลากรทีท่ ำ� งาน
ด้านการวิจยั ได้มโี อกาสในการพัฒนากรอบแนวคิด การจัดการงานวิจยั ในสถานการณ์ทแี่ ตก
ต่างกัน
3. ควรส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย โดยจัดท�ำแผนพัฒนานักวิจัยอย่างครบวงจร
ตั้งแต่นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง รวมทั้งนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
4. ควรเพิม่ แรงจูงใจ ในการท�ำวิจยั ให้แก่บคุ ลากร เพือ่ กระตุน้ ให้นกั วิจยั มีความ
สุขกับการท�ำวิจัย เช่น การก�ำหนดเป็นภารกิจ มีภาระงานที่เหมาะสม การสร้างบรรยาย
ให้เกิดความตื่นตัว การส่งเสริมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการวิจัยทั้งลักษณะของระบบการ
ค้นคว้าข้อมูล การจัดระบบการให้ค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือการจัดระบบสถานที่/
อุปกรณ์ การจัดระบบการเงินที่เหมาะสม และการแสดงความชื่นชมผลงานวิจัย
5. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารกับสังคม ให้เกิดความเข้าใจและ
ชื่นชมในผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่สังคม และสร้างคุณค่าของการวิจัยในลักษณะการก�ำหนดกรอบจริยธรรม อัน
จะส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนวิจัย
6. ควรมีการประเมินทบทวนกระบวนการจัดการงานวิจยั เพือ่ การปรับปรุงการ
จัดการงานวิจัยในระยะยาวให้สามารถปรับตัวจนสามารถตอบสนองภารกิจอย่างเหมาะสม
พร้อมทั้งศึกษาถึงแนวคิดการจัดการความรู้ และบทบาทของการวิจัยในการพัฒนาการ
ศึกษา เศรษฐกิจการเรียนรู้และสังคมความรู้ รวมทั้งมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารการวิจัยแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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