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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทการบริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3) เพื่อศึกษาผลของกระบวนการบริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Practical Action  
Research) จ�าแนกออกเป็น ขั้นที่ 1: ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นที่ 2: ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นที่ 3: 
ขั้นสังเกตุการณ์ (Observe) ขั้นที่ 4: สะท้อนผล (Reflect)

ผลการวิจัย พบว่า 1) บริบทการบริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป ภายใต้การด�าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักศึกษาทั่วไป ในปีงบประมาณ 2564 ได้ก�าหนดกรอบประเด็นการวิจัยแบบ
มุ่งเป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของบุคลากร จ�านวน 5 โครงการ ระยะ
เวลาการวิจัย ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564-30 กันยายน 2564 2) จากการศึกษากระบวนการ
พัฒนาการบริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไปผ่านรูปแบบของกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท�าให ้
ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยได้ทราบหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานตาม
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณส�านักศึกษาทั่วไป และแนวทางการพัฒนางานวิจัย สะท้อน
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินงานวิจัย3) ผลของกระบวนการบริหารงานวิจัย
ของส�านักศึกษาท่ัวไปในครั้งนี้ พบว่า จ�านวนผลงานที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์บทความ (Submissions 
Online) ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI2 มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในห้วง
ระยะเวลาการด�าเนินงานวิจัยในปีที่ผ่านมา 

 โดยสรุป ผลของการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป ส่งผลให้หน่วยงานได้
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการวจิยัของบคุลากรส�านกัศกึษาทัว่ไป ในประเดน็ของความพร้อมในการ
ท�างานวจิยั และควรมกีารส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมอืกบัเครอืข่ายทางวชิาการในการพฒันาองค์ความ
รู้และศักยภาพการวิจัยให้กับบุคลากรในส�านักศึกษาทั่วไปต่อไปในอนาคต
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Abstract

The present research aims to 1). study the context of the development of research 
management, 2). study the development process of research management, and 3). to 
study the results of the research management process of the Office of General Education, 
Mahasarakham University. This study uses Participatory Action Research method to gather 
the information, which is classified into 4 procedures, 1. Planning, 2. Action, 3. Observe, 
and 4. Reflect. 

The results revealed as following. 1). The context of the development of research 
management under the implementation of General Education Office’s strategic plan in the 
fiscal year of 2021 has targeted five projects about research issue framework with the 
objectives to develop the staff’s research knowledge during 25 December 2021 to 30 
September 2022. 2). According to the study of the development of research management 
process, it showed that exchanging knowledge enabled research grant recipients to know 
about the rules, regulations, guidelines relating to the research grant contracts, budgets of 
the Office of General Education, and research development guidelines to reflect problems, 
obstacles, and factors of success in doing research. 3). The results of the research manage-
ment process indicated that the number of pending publications in national journal articles 
in the TCI2 database (online submissions) was significantly higher comparing to the data of 
the research period over the past year.

In conclusion, the research management development has resulted that General 
Education Office gained guidelines for developing research potential of the staff. For the 
readiness of the research work, it was suggested to promote cooperation with academic 
networks to develop knowledge and research potential of the staff in the future.
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บทนำา

สถาบันอุดมศกึษาเป็นกลไกส�าคญัหนึง่ใน
การเพิม่ศกัยภาพของประเทศในเวทสีากล ผ่านการ
สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความ
รู้และนวัตกรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ประโยชน์ในการภาคการผลิตโครงสร้างพื้นฐาน
และยกระดบัความเข้มแขง็ของสงัคมโดยรวม ดังนัน้ 
การวจิยัและพฒันาจงึมคีวามส�าคญัต่อการพฒันา
ประเทศ เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา

ความรู้ สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ (ส�านกังานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2556) การศึกษาค้นคว้า
วิจัยในแขนงต่างๆ เพื่อน�าความรู้ หรือองค์ความรู้ 
ที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ได้กลาย
เป็นยทุธศาสตร์ทีส่�าคญัของนานาประเทศ เพือ่ผลกั
ดนัให้ประเทศเจรญิและพฒันา โดยอาศยัฐานความรู้
เป็นแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ นบัเป็นการเปลีย่นแปลง
และเป็นแรงขับเคลื่อนในทิศทางใหม่ที่ส�าคัญของ
สถานการณ์ระดับโลก ในส่วนของประเทศไทย 
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กม็กีารปรับเปลีย่นแนวทางและรปูแบบการพฒันา 
ซ่ึงได้เล็งเห็นความส�าคัญในด้านการวิจัยเช่นกัน 
โดยมีแนวคิดให้พัฒนาการวิจัยที่ต้องเห็นผล เป็น
รูปธรรม ประเมินได้ และแปรให้เกิดประโยชน์ 
ได้ทั้งในเชิงผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อความ
ก้าวหน้าของประเทศอย่างชดัเจน ต้องมกีารบรหิาร
จดัการการวจิยัแบบใหม่ทีมี่ประสทิธภิาพ (สุทธพิร  
จิตต์มิตรภาพ, 2551: 1) การลงทุนด้านการวิจัย
เป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การสร้างสรรค์ 
และการจดัการองค์ความรูใ้หม่ให้เกิดขึน้กับสงัคม ซึง่
องค์ความรู้หรือข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้รบัการสะสมในช่วง
เวลาต่างๆ จะก่อให้เกิดเป็นทุนทางปัญญา กอปร
ขึ้นเป็นสังคมแห่งฐานการเรียนรู้ตามมา ประเทศ 
ท่ีมกีารสะสมทนุทางปัญญาให้กับสงัคมไว้มาก หรอื
กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ประเทศที่มีฐานการลงทุน
การวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมไว้มาก 
ย่อมพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคม 
ที่มีการวิวัฒนาการในองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
มรีะบบและกระบวนการในการน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้
จากการวิจัยไปใช้เสริมสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับ
สังคม ตลอดจนการน�าความรู้ไปใช้ในการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิ
ขึน้กบัสงัคมได้อย่างเหมาะสม สร้างความก้าวหน้า
ทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคมให้กบัประเทศ ผลผลติ
หรือผลงานจากการวิจัยเมื่อถูกน�าไปใช้ประโยชน์ 
จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อสถานภาพทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เสรมิสร้างระดบั
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ 
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น (สมพร อัศวิลานนท์ และ 
ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, 2561: 2)

การด�าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมี
คุณภาพประสิทธิภาพ ต้องมีการด�าเนินการตาม
นโยบายแผนงาน งบประมาณมกีารบรหิารจดัการเพือ่
ส่งเสริมและสนับสนนุคณาจารย์ นกัวจิยั บคุลากร
ให้มีสมรรถนะในการท�าวิจัยส่งเสริมและสร้าง 
เครอืข่ายการท�าวจัิยกบัหน่วยงานภายนอกสถาบัน 

เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานริเร่ิมสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคม
ได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
ชน ดังน้ัน หน่วยงานในสถาบนัอุดมศึกษาจ�าเป็นที่
จะต้องมผีลงานวจิยัเป็นจ�านวนมาก และต้องมกีาร
สนับสนุนให้เกิดการวิจัย อ�านวยความสะดวกให้
สามารถด�าเนนิการไปตามวัตถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้  
หรอืทีเ่รยีกว่า การบรหิารงานวจัิย ซึง่สอดคล้องกับ  
(วิจารณ์ พานิช, 2546: 16-17) ที่กล่าวว่า การ
บริหารงานวิจัย เป็นการประยุกต์ใช้หลักการและ
วธิกีารด้านการจดัการเพือ่ดงึศกัยภาพของในสงัคม
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ดังนั้น  
การจัดการให้เกิดทิศทางและล�าดับความส�าคัญ
ของการวิจัยเป็นเรื่องส�าคัญของชาติ เป็นกลไก
ระดมทรัพยากรและก�าลังนักวิจัยให้มุ่งท�างาน
วิจัยในประเด็นหรือปัญหาที่มีความส�าคัญสูงก่อน  
และล�าดับความส�าคัญของการวิจัยจะมีประโยชน์
น้อย หรือกล่าวได้ว่าก่อผลในการระดมก�าลงัท�างาน
วิจัยที่มีล�าดับความส�าคัญสูงไม่ได้ หากไม่มีการ
จัดการให้เป็นไปตามนโยบายนั้น

ส�านกัศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอนเทยีบเท่า
คณะ มีพันธกิจทั้งสิ้น 4 ข้อ ดังนี้ 1) พัฒนาการ
จดัการเรยีนการสอนให้มคีณุภาพและมาตรฐานเป็น
ท่ีต้องการของตลาด 2) พัฒนาอาจารย์และบคุลากร
ให้มคีวามรู้ความสามารถตามสมรรถนะ 3) พฒันา
ระบบบริหารจัดการส�านักศึกษาทั่วไป 4) พัฒนา
ระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเพือ่สนบัสนนุ
การปฏบิตังิานตามภารกจิ (แผนกลยทุธ์ส�านกัศึกษา
ทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568, 2563: 
21) ซึง่นโยบายการบรหิารส�านักศึกษาทัว่ไป (พ.ศ.
2564-2568) ให้ความส�าคัญในการพัฒนาส�านัก
ศึกษาทั่วไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
โดยใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ฝังลกึลงไปในวิถีการปฏบัิตงิานขององค์กร 
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(Organizational Learning) (แผนกลยุทธ์ส�านัก
ศึกษาทั่วไป, 2563: 3) การส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
สะท้อนการบรหิารจัดการของส�านกัศกึษาทัว่ไปเป็น
อกีภารกิจหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั และจ�าเป็นอย่างยิง่ที่
ต้องมกีารด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ มปีระสิทธภิาพ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงาน
ของส�านักศึกษาทั่วไป อีกทั้งหน่วยงานให้ความ
ส�าคญั และส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรได้รบัการ
พัฒนาความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติผ่าน
กระบวนการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าที่
ดูแลงานวิจัยของส�านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการจัดระบบ วางแผน จ�าเป็น
ต้องมกีารตรวจสอบและตดิตามความคบืหน้าของ
บคุลากรทีท่�าวจิยัเพือ่เป็นฟันเฟืองในการขับเคล่ือน
การด�าเนินงานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาบริบทการบริหารงานวิจัย
ของส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการ
บรหิารงานวจัิยของส�านกัศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม

3. เพ่ือศกึษาผลของกระบวนการบรหิารงาน
วจิยัของส�านกัศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ โดยมีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้

1. ด้านประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้คอื 
ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณส�านักศึกษา
ทั่วไป ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 
25 คน

2. ด้านสถานทีท่ีใ่ช้ในการศกึษา คือ ส�านกั
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยก�าหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ 
เดือน มกราคม - กันยายน 2564

4. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศกึษากระบวนการพฒันาการบรหิารงานวจิยั 
ของส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ�านวน 5 โครงการ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยด�าเนินการประสานผู้วิจัย
ที่รับทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงมีขอบเขตและวิธีการ
ด�าเนนิการวจิยัตามความมุง่หมายของการวจิยัเป็น 
4 ขั้น ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

ขั้นที่ 1: ขั้นวางแผน (Planning)

1. ศกึษาบรบิทของการด�าเนนิงานบรหิาร
งานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป

2. วเิคราะห์ปัญหาการด�าเนินงานบรหิาร
งานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป

3. ได้แนวทางการจดักจิกรรมการพฒันา
ศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร

ขั้นที่ 2: ขั้นปฏิบัติการ (Action)

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การวิจัย 

2. จัดกิจกรรม Monthly Meeting  
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด�าเนนิงานวจิยั จ�านวน 9 ครัง้

ขั้นที่ 3: ขั้นสังเกตุการณ์ (Observe)

1. เข้าร่วมสังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. เกบ็รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากการด�าเนนิ
งานตามแผนที่วางไว้
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ขั้นที่ 4: สะท้อนผล (Reflect)

1. ถอดบทเรียน สะท้อนผลการปฏบิติังาน 
AAR เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนผลในการพัฒนาการ
ด�าเนินงาน

2. สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไขปัญหาในการด�าเนินงานต่อไป

3. สะท้อนผลในการพัฒนาการด�าเนิน
งานบริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป

เครือ่งมอืท่ีใชใ้นก�รเกบ็รวบรวมขอ้มูล

1. แบบบันทึกกิจกรรมการแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้เป็นแบบบนัทกึทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูจาการ
พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา 
อุปสรรค ความส�าเร็จในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย

2. เทปบันทึกเสียง ผู้วิจัยใช้เป็นเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อความจาก
การเก็บข้อมูลจากการพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ปัญหา อปุสรรค ความส�าเรจ็ในแต่ละ
ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับการวิจยัในบางประเด็นทีอ่าจ
มีข้อความตกหล่น ผู้วิจัยจะเปิดเทปบันทึกเสียง 
เพื่อความแม่นย�าในการน�าเสนอผลอีกวิธีหนึ่ง

ก�รเก็บรวมรวบข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อความจากการ
เก็บข้อมูลจากการพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ปัญหา อปุสรรค ความส�าเรจ็ในแต่ละ
ประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการวจิยั จ�านวน 9 ครัง้ ดงันี้

1. การด�าเนนิการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ครัง้ที่ 
1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน 6 คน 

2. การด�าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
ครัง้ที ่2 วันที ่8 มนีาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 7 คน 

3. การด�าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
คร้ังที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน 6 คน 

4. การด�าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
ครัง้ที ่4 วนัที ่5 เมษายน 2564 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
จ�านวน 7 คน 

5. การด�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้ที่ 
5 วันที่ 20 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 5 คน 

6. การด�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้ที่ 
6 วันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 4 คน 

7. การด�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้ที่ 
7 วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
จ�านวน 6 คน 

8. การด�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้ที่ 
8 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 3 คน 

9. การด�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้ที่ 
9 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 7 คน 

ก�รจดักระทำ�และก�รวเิคร�ะหข์อ้มลู

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตาม
ประเด็นที่ก�าหนดไว้ มีขั้นตอนการด�าเนินการตาม
ล�าดับ ดังนี้

1. การวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น จะกระท�า
ภายหลงัการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้กุครัง้ เพือ่จะได้น�า
ข้อมูลมาสะท้อนผลของการบริหารงานวิจัย และ 
จดัหมวดหมูค่วามส�าเร็จ ปัญหา อปุสรรค แยกแยะ
ผลของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
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สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาการบริหารงานวิจัยของ
ส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผู้วิจัยน�าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

1. ผลการศกึษาบริบทการบรหิารงานวจิยั
ของส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบว่า มโีครงการวจิยัทีร่บัทนุอุดหนนุการวิจัยส�านัก
ศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 5 
โครงการ ระยะเวลาการวิจัย 25 ธันวาคม 2564-
30 กันยายน 2564 ได้แก่ 1) การศึกษาผลของ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้
เรยีน กรณศีกึษารายวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 2) การพัฒนาการจัดการงานกลุ่ม
งานบริหารและยุทธศาสตร์ ส�านักศึกษาทั่วไป 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 3) แนวทางการพัฒนาการ
ด�าเนินงานพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0043 
001 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  
ส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
4) การพัฒนาการบริหารงานวิจัยของส�านักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5) การประยุกต์
ใช้ Google Sheet ในการบริหารจัดการการให้
บริการแก้ไขปัญหางานห้องเรียนรวม ส�านักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. จากการศึกษากระบวนการพัฒนาการ
บริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาท่ัวไปผ่านรูปแบบ
ของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�าให้ผู้รับทุน
อุดหนุนการวิจัยได้ทราบหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องในการด�าเนินงานตามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณส�านักศึกษา
ทั่วไป และแนวทางการพัฒนางานวิจัย สะท้อน
ปัญหา อปุสรรค และปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการ
ด�าเนินงานวิจัย

3. จากการศึกษาผลของกระบวนการ
บริหารงานวิจัยของส�านักศึกษาท่ัวไปในครั้งนี้  

พบว่า จ�านวนผลงานที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
บทความ (Submissions Online) ในวารสารระดบั
ชาตทิีอ่ยูใ่นฐานข้อมลู TCI 2 มสีดัส่วนเพ่ิมมากขึน้
เมือ่เปรยีบเทยีบข้อมลูในห้วงระยะเวลาการด�าเนนิ
งานวิจัยในปีที่ผ่านมา 

อภิปรายผล

จากการศกึษาการพฒันาการบรหิารงานวจิยั
ของส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้เอาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมา
อภิปรายผลเพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องกับผล 
การวิจัยนี้ ซึ่งผลการอภิปรายผลการวิจัยมีดังนี้

1. การศกึษาบริบทการบริหารงานวิจยัของ
ส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
ผูว้จิยัด�าเนนิการวิจยัล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่�าหนด 
ส่งผลให้มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการวิจัย  
ซึง่อาจท�าให้ข้อค้นพบบางประการไม่ทนัต่อเหตกุารณ์
ในช่วงเวลาท่ีต้องการแก้ไขปัญหา หรือต้องการ 
ผลการวจิยัเพือ่ประกอบการตดัสินใจ ส่วนหนึง่เนือ่ง
มาจากขาดระบบและกลไกการบริหารงานจัดการ
งานวิจัยในการก�ากับติดตาม ทั้งน้ีสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิมล มิระสิงค์ (2557) ได้ท�าการ
ศกึษาวจัิยเรือ่งการพฒันาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัญหาและแนวทางการงาน
วจิยัตามแนวทางการพฒันาระบบบรหิารจัดการงาน
วจัิย มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ซึง่สอดคล้อง
กับประเด็นของผลการวิจัยที่พบว่า 1) ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
วิจัยมีปัญหาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบและกลไก
ลการบริหารงานวิจัย ที่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย 2) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยตามแนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จนัทรเกษม ควรพฒันาระบบกลไกการการบรหิาร
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งานวจัิยทีส่อดคล้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา
ด้านการวิจัย ได้แก่ ระบบและกลไกลบรหิารงานวจิยั
หรืองานสร้างสรรค์ ระบบกลไกเพื่อสร้างงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ (ปรชัญา เวสารชัช์, 2546: 32-33) 
จากการศกึษาสภาพปัญหาอปุสรรคของมหาวทิยาลยั
ดังต่อไปนี้ 1) ปัญหาทั่วไปมหาวิทยาลัยขาดการ
ประสานร่วมมือและความเชื่อมโยงระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กร
ชุมชนงานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
งานขาดการพฒันาการใชป้ระโยชน์จากภูมปัิญญา
ท้องถ่ินและการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีและ
ประชาชนยงัไม่ตระหนักถึงความส�าคญัของงานวิจัย  
2) ปัญหาด้านบทบาทของมหาวทิยาลยัในการวจัิย
มหาวทิยาลยัยงัไม่ให้ความส�าคญักบังานวิจัยเท่าที่
ควรแต่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการมากกว่า 
มุ่งแก้ไขปัญหาให้ชุมชนขาดการจัดการงานวิจัย
ที่เป็นระบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ยังไม่เข้มแข็งเป็นเอกภาพขาดทิศทางการวิจัยที่
ชัดเจนขาดงบประมาณสนบัสนนุในเบือ้งต้นประเด็น
ปัญหาและพฒันาโครงการและขาดการจดัการในการ
จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3) ปัญหาด้านคุณภาพของงานวิจัยงานวิจัยส่วน
ใหญ่วิทยาการที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น 
รูปธรรมขาดการบูรณาการขององค์ความรู้เพื่อใช ้
แก้ปัญหา 4) ปัญหาด้านบรรยากาศและคุณภาพ 
นักวิจัยนักวิจัยขาดวัฒนธรรมและวิธีการศึกษาใน
การท�างานร่วมกันขาดกระบวนการจัดการและ
พัฒนานักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องขาดนักวิจัยคุณภาพ
มีจ�านวนจ�ากัดและขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั
ทรพัย์สนิทางปัญญาอนัเกดิจากการวจิยั 5) ปัญหา
ด้านการสนับสนุนการวจิยัมหาวทิยาลยัยงัขาดการ
สนบัสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่มี
ความจ�าเป็นบางด้านขาดการสนับสนุนให้มกีารวิจัย

ต่อเนือ่งขาดแหล่งทนุหรอืงบประมาณสนับสนนุให้
ครอบคลมุทกุสาขาและขาดระบบฐานข้อมลูงานวจิยั
ที่ดีท�าให้เกิดการวิจัยซ�้าซ้อน 6) ปัญหาด้านการใช้
ประโยชน์จากงานวจิยัมหาวทิยาลยัไม่มกีารน�าผล
งานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาหรือช่วยพัฒนาตามความ
ต้องการของชุมชนและและสังคมอย่างเพียงพอ
ขาดการจัดการข้อมลูพืน้ฐานและฐานข้อมลูจ�าเป็น
เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีพัดการ
จดัการเพือ่ขยายผลในเชิงพานชิย์และการขยายผล
สูส่าธารณะชนในเชงิบรกิารวชิาการแก่สังคม ทัง้ยงั
มเีหตผุลสนบัสนนุจากงานวจิยัของอมรวชิช์ นาคร
ทรรพ (2547: 79 - 80) ทีไ่ด้กล่าวว่า ปัจจบุนัการ
วจัิยในสถาบันการศึกษาแยกออกจากการวิจัยของ
หน่วยงานรฐัและเอกชนท�าให้งานวจิยัมลีกัษณะต่าง
คนต่างท�าไม่มกีารเช่ือมโยงความรู้ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ จากลกัษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสถาบนั
การศึกษาขาดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ 
จึงท�าให้สถาบันอุดมศึกษายังขาดความเป็นเลิศ
ทางวชิาการเนือ่งจากงานวจิยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและไม่
เป็นแหล่งความรู้ที่ส่งเสริมกับการพัฒนาประเทศ

2. การศกึษาระบวนการพัฒนาการบริหารงาน
วจิยัของส�านกัศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
พบว่า กระบวนการพฒันาการบรหิารงานวจิยัของ
ส�านกัศกึษาทัว่ไปผ่านรปูแบบของกระบวนการแลก
เปลีย่นเรยีนรูท้�าให้ผูร้บัทนุอดุหนนุการวจิยัได้ทราบ
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินงานตามสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย งบประมาณส�านักศึกษาทั่วไป และแนวทาง
การพัฒนางานวิจัย สะท้อนปัญหา อุปสรรค 
และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินงานวิจัย
สอดคล้องกับการศึกษาของชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ 
(2561) ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย โดย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิข์องการบรหิาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย ที่



64 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 13 Number 2 May - August 2022

ได้ผลการศึกษาว่าการบริหารมหาวิทยาลัยวิจัย  
ผู้บรหิารได้น�าหลกัการบริหารมาใช้ในการบรหิารงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัย ได้แก่ การวางแผนงาน 
การจัดองค์การ การน�า และการควบคุม มาใช้ใน
การบรหิารจดัการในองค์กรเชิงสร้างสรรค์ จนท�าให้
การบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัวจิยับรรลเุตา
เป้าหมายและวัตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ ส่วนปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
วิจัย โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (1) การจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิจัย (2) การบริหาร 
งบประมาณ/แหล่งทุน (3) การสร้างเครือข่ายงาน
วิจัยและการท�างานเป็นกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ 
และ (4) การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริหารวิชาการ

นอกจากนีย้งัไปสอดคล้องกบัผลการศกึษา
เรือ่งปัจจยัทีเ่กือ้หนนุต่อผลสมัฤทธิข์องการบริหาร
งานวิจัยในประเทศไทยประกอบไปด้วย ปัจจัยที ่
เกือ้หนนุทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ (1) นโยบาย/วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร (2) ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
(3) การบริหารจัดการและภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (4) บุคลากรวิจัย (5) งบประมาณ
และแหล่งจากภายนอก (6) สิง่อ�านวยความสะดวก
ที่สนับสนุนการวิจัย

อนึง่ ในการนีก้ย็งัสอดคล้องกับผลการวจิยั
ของอรณุศร ีเงนิเสอื (2559) ทีไ่ด้ท�าการศกึษาวจิยั
เร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูบแปปการบริหาร
งานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัประเดน็ของ
การผลการศกึษาทีว่่าความต้องการและแนวทางการ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย 1) ด้าน
ปัจจัยการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา 2) ด้าน

กระบวนการบรหิารงานวจิยัแบบประเมนิเสรมิพลงั 
และ 3) ด้านผลการพฒันาคณุภาพการบรหิารงาน
วจิยัในสถานศกึษา และสอดคล้องกบัประเดน็ของ
การสร้างรปูแบบการบรหิารงานวจิยัในสถานศกึษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่
มุ่งสู่ความส�าเร็จ คือ 1) นโยบายการบริหารงาน
วจิยั 2) ครแูละบุคลากรการวจิยั 3) ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา 4) งบประมาณการวจิยั 5) ระบบฐานข้อมูล
ทางการศกึษาเพือ่การบรหิารงานวจิยั และ 6) การ
จัดสรรเวลา 

และพบว่าผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้อง
กับการวิจัยของ วิภาพร นิธิปรีชานนท์. (2554) 
ได้ท�าการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารงานวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  
1) องค์ประกอบการบรหิารงานวิจัยของส�านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2) แนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยของ สพฐ. ผล
การศึกษาพบว่า 1. องค์ประกอบพื้นฐานในการ
บริหารงานวิจัย มีจ�านวน 48 ตัวแปร จัดเป็น 4 
องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการวิจัย 2) การสร้างความตระหนักและแรง
จูงใจ 3) การสื่อสารเพื่อการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี 
และ 4) การประสาน/สร้างเครือข่ายวิจัยและการ
มีส่วนร่วม ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับ .01 และที่ 
ส่งผลทางตรงต่อการบริหารงานวิจัยของ สพฐ. คือ
องค์ประกอบที่ 2 และ 4 คือ การสื่อสารเพื่อการ
วจิยัโดยใช้เทคโนโลย ีและการประสาน/สร้างเครอื
ข่ายวิจัยและการมีส่วนร่วม ข้อที่ 2. แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการบริหารงานวิจัยของ สพฐ. ได้ 6 ด้าน 
คือ 1) กลวิธีในการด�าเนินงานวิจัย 2) หลักการ  
เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานวิจัย 3) การ
จัดโครงสร้างการบริหารงานวิจัย 4) สร้างนักวิจัย  
5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย  
6) การสร้างงานวิจัยและน�าไปใช้ประโยชน์ 



65วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ผลงานบางส่วนของวิจัยนี้ของ 
ส�านกัศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีไ่ป
มีส่วนใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของบุศรา สาระเกษ  
(2555) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนาระบบกลไกการบริหาร จัดการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อศึกษาสถานภาพ
ปัจจุบันและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเกี่ยว
กับพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ และปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงาน
วจิยั รวมทัง้ศกึษาปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาคุณภพการบริหารจัดการงานวิจัย  
เพื่อน�าไปเป็นแนวทางปรับปรุงระบบกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และครอบคลมุตามความต้องการของผูป้ฏบิตัมิาก
ยิง่ขึน้ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า สภาพการบริหารจดัการ
งานวจิยัปัจจบุนัของมหาวทิยาลัยราชภฎัตามวงจร 
PDCA สามมารถปฏิบัติได้ในระดับดี การก�าหนด
ยทุธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายหารบรหิารการงาน
วิจัย สามารถท�าได้ค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการวิจัย สามารถ
ท�าได้ค่อนข้างชดัเจนและสอดคล้องกบัเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการวิจัยท้ังระยะสั้นและระยะยาว  
รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้คุณภาพ  
แต่ท่ีสามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
การมีส่วนร่มในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมายเชงิกลยทุธ์สนับสนนุการวจิยัของคณาจารย์ 
และการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วยวิจัย 
หรอืศนูย์เครือ่งมอืสนบัสนนุ การวจิยั การให้รางวลั 
ค่าตอบแทน กบันกัวจัิยในการตีพิมพ์เผยแพร่ การ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวจัิย เพือ่เป็นองค์ความรูเ้พ่ือให้คนทัว่ไปเข้าใจ 
และการอ�านวยความสะดวกในการจดัการทรพัย์สนิ
ทางปัญญา จากการวจิยั นอกจากนีย้งัต้องให้พฒันา
ระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยขั้นสุดท้าย
ของการวจิยัในงานน�าผลงานวจิยัไปตพีมิพ์เผยแพร่ 

หรอืน�าไปใช้ประโยชน์หลงัเสร็จสิน้โครงการแล้วมาก
ที่สุด ทั้งนี้ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ กลไก การ
บรหิารจดัการงานวจิยั คอื ระดบัการศกึษา มคีวาม
สมัพนัธ์เชิงบวก ทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05 ปัจจยัด้าน
ประสบการณ์ในการท�าวิจัย ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการในการพัฒนา ด้านระบบกลไกด้าน
บริหารจัดการงานวิจัย คือต�าแหน่งทางวิชาการ 
มีความต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยต�่ากว่าผู้ที่ไม่มีต�าแหน่งทาง
วิชาการที่ระดับนัยส�าคัญ 0.10 ปัจจัยด้านสภาพ
การบรหิารจัดการงานวจัิย คอื การติดตามประเมนิ
ผลการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก ทีร่ะดบั
น้อยส�าคัญ 0.01 โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
มากที่สุดคือเร่องของเวลา เนื่องจากคณาจารย์
ไม่มีเวลาในการท�าวิจัยแลมีภาระงานอ่ืนมาก ซ่ึง
เป็นประเด็นที่ส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการ
บริหารงานวิจัยให้ประสบความส�าเร็จต่อไป

3. การศึกษาผลของกระบวนการบริหาร
งานวิจัยของส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า จ�านวนผลงานที่อยู่ระหว่าง
การตีพิมพ์บทความ (Submissions Online) ใน
วารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 มี
สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในห้วง
ระยะเวลาการด�าเนินงานวิจัยในปีที่ผ่านมา ซึ่งมี
ความใกล้เคียงสอดคล้องและสามารถน�ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของ 
ส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
ต่อไปในอนาคต คือ ผลงานวิจัยของนาวาโทหญิง 
อาทิตยา ดวงมณี (2555) ได้ท�าการศึกษาวิจัย 
เรือ่ง พฒันายุทธศาสตร์การบริการงานวจิยัโดยการ 
เทยีบเคยีงสมรรถนะตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิของวทิยาลัยพยาบาล
สงักัดกระทรวงกลาโหม โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา
องค์ประกอบการบรหิารงานวจัิยตามเกณฑ์คณุภาพ 
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การศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ และเทยีบเคยีง 
สมรรถนะการบริหารงานวิจัยระหว่างวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมกับสถาบันการ
ศกึษาพยาบาลสงักดัส�านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา โดยผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบการ
บรหิารงานวจิยัม ี8 องค์ประกอบ องค์ประกอบที ่1  
การจัดการกระบวนการและการมุ ่งเน ้น  
ผู้ปฏิบัติงานวิจัย องค์ประกอบที่ 2 การวางแผน 
การวัด และการวิเคราะห์ผลการด�าเนินการด้วย
การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้น�าด้านการวิจัย  
องค์ประกอบที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การจัดการความ
รูด้้านการวจิยั องค์ประกอบที ่6 การผกูใจผูป้ฏิบัติ
งานวจิัย องค์ประกอบที ่7 การก�ากบัดแูลและการ
ให้บริการด้านการวิจัย และองค์ประกอบที่ 8 การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านการวิจัย 
ทั้งยังสอดคล้องกับฐิติพร จิตตวัฒนะ (2556) ที่
ได้ท�าการศกึษาค้นคว้า เรือ่ง สภาพการบรหิารงาน
ด้านการวจิยัของมหาวทิยาลยับรูพา ผลการศกึษา
พบว่า ปัจจุบันการบริหารงานด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีคณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัย ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและแนวทาง
ในการผลิตผลงานวิจัยและมีคณะกรรมการระดับ
ส่วนงานท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการให้เกดิผลงานวจิยั
ในส่วนงาน รวมถึงการมีหน่วยงานส่งเสริมการ
วจิยัและบณัฑติศกึษาเป็นหน่วยงานกลางทีใ่ห้การ
สนับสนุนการท�าวิจัย และประสานงานด้านงาน 
ส่งเสริมการวิจับกับส่วนต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั แนวทางส�าคญัในการพฒันา
ระบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลัย เพือ่มุง่สู่
การเป็นมหาวทิยาลัยวิจยั คอื สร้างวัฒนธรรมและ 
ค่านยิมให้บคุลากรเน้นการวจิยัมากกว่าการจดัการ
เรียนการสอน และมข้ีอเสนอแนะว่า มหาวทิยาลยั
ควรมแีนวทางในการบรหิารงบประมาณเพือ่ก่อให้
เกิดรายได้จากการให้บริการทางการศึกษาในด้าน
อื่นมากกว่าการจัดการเรียนการสอน อันเป็นการ

ช่วยลดภาระงานของคณาจารย์ส่งผลให้มีเวลาท�า
วิจัยเพิ่มขึ้น ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัยควร
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการระดมทุนใน
การสนับสนุนการท�าวิจัยทั้งจากภาครัฐและภาค
เอกชน อันจะเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อน�า
ผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง และมีการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศ (Center of Excellence) สาขาวิชาต่างๆ 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยตามกลุ่ม
สาขาวชิาและส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรร่วมกัน

จากการอภิปรายผลงานวิจัยการพัฒนา 
การบรหิารงานวจัิยของส�านักศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม ร่วมกบัผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทีก่ล่าวมา 
ข้างต้นนั้น ท�าให้ได้แนวทางที่จะมาพัฒนาทั้งใน
ด้านการก�าหนดนโยบายด้านการวิจัย การเตรียม
ความพร้อมและศักยภาพในการด�าเนินงานวิจัย 
ให้กับบุคลากรในส�านักศึกษาทั่วไป ตลอดจนการ 
สร้างเครือข่ายวิจัยกับบุคลากร และหน่วยงานอื่น
ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รศึกษ�

ส�านกัศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
ควรมีการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

1.1 ควรมกีารเตรยีมความพร้อมด้านการ
บรหิารเวลาในการด�าเนนิงานวจิยัของทมีบคุลากร
ส�านักศึกษาทั่วไปที่รับทุนวิจัย 

1.2 ควรมีการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ด้านองค์ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยแก่ทีมบุคลากร 
ส�านกัศกึษาทัว่ไปทีร่บัทนุวจิยั และบคุลากรอืน่ทีส่นใจ

1.3 ควรมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับ
หน่วยงานและบุคลากรนอกส�านกัศกึษาทัว่ไป เพือ่
พัฒนาภารกิจของส�านักศึกษาทั่วไปด้วยงานวิจัย
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1.4 ควรก�าหนดแผนการด�าเนินงานการ
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: 
KM) ให้ชดัเจน เพือ่ให้ทมีบคุลากรส�านกัศกึษาทัว่ไป
ที่รับทุนวิจัย และบุคลากรอื่นที่สนใจ ได้ก�าหนด

2. ขอ้เสนอแนะในก�รศกึษ�ครัง้ต่อไป

2.1 ส�านักศึกษาทั่วไปควรก�าหนดกรอบ
เนื้อหาการวิจัยให้สอดคล้องและต่อเนื่องกับผล
การวจิยัทีไ่ด้ด�าเนินการจากปีงบประมาณทีผ่่านมา

2.2 ส�านักศึกษาทั่วไปควรด�าเนินงาน

วิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายวิจัยนอกส�านัก และให้
สอดคล้องกับภารกิจของส�านักต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้จัดท�าขึ้นโดยได้รับการ
สนบัสนนุทนุวจัิยจากส�านกัศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการ
บรหิารงานวจิยัของส�านกัศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม
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