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บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคปจจัยและการพัฒนารูปแบบ 
ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยเลือกสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 8 แหง และกลุมผูบริหาร จำนวน 388 คน โดยใชแบบสำรวจ แบบสัมภาษณ  
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติและวิเคราะหสาระ (Content Analysis) ผลวิจัย พบวา 
สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายสงเสริมความรวมมือวิจัย คือ การทำวิจัยรวมกัน ใชอุปกรณรวมกัน การแลกเปลี่ยน 
บุคลากรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญไปใหความรู ปจจัยท่ีสงผลสำเร็จ ไดแก ทุน ประโยชน และเปาหมายรวมกัน การ 
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณงานวิจัย ฐานขอมูลวิจัยที่เปนระบบ บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ทรัพยากร 
การวิจัยรวมกัน การใหรางวัลและแรงจูงใจและรางรูปแบบ ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ โครงสรางความ 
รวมมือ แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย มาตรการและกลไกบริหารความรวมมือ และประเภทของหนวยงานที่สราง
ความรวมมือ เมื่อไดรางรูปแบบแลวก็นำไปจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship Model) ไดรูปแบบ 
ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

Abstract 
  The objectives of this research were to study present problem and barrier factors and  
the development of science and technology research co-operation model for Thai Public Higher 
Education Institutions. The samples were 388 executives in 8 Thai Public Higher Education 
Institutions. The instruments were questionnaire survey, executive interviews, and query data. 
Data analysis were statistical and content analysis. It was found that Thai Public Higher  
Education Institution policy supported the research. These were co-researches, co-devices, and  
exchanged expert researcher in knowledge. The successful factors were capitals, benefits, shared  
goals, quality development and increased researches, based research system, the expert persons,  
research resources, reward and motivation, and draft model with 4 elements: structured  
cooperation, research funding support standard and mechanical cooperation and types of unit  
administration. When the draft model was completed, it was brought to Connoisseurship  
meeting for science and technology research co-operation model for Thai Public Higher 
Education Institutions. 
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1. บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 ในกระแสโลกาภิวัตนและความรุดหนาทาง 

ดานเทคโนโลยีขอมูลขาวสารเขาสูยุคการจัดการ 

องคความรู องคความรูจึงมีความสำคัญมากย่ิงขึ้น 

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในการประกอบ 

กิจการเกี่ยวกับความรูโดยการบุกเบิก แสวงหา 

ทำนุบำรุง รักษา ถายทอด และใชประโยชนจาก 

ความรูครบวงจร เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวน 

การสรางความรู จึงเปนภารกิจหลักของสถาบัน 

อุดมศึกษา นอกจากนี้ การวิจัยยังมีบทบาทสำคัญ 

ในการสรางความรู เพื่อสงเสริมภารกิจหลักอื่น ๆ  

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใชเปนปจจัยสงเสริม 

ใหเศรษฐกิจแข็งแกรง สังคมมั่นคง และมีการ 

พัฒนาและการสรางนวัตกรรมของประเทศ ดวย 

เหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงใหความสำคัญกับงาน 

วิจัย (สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2550) จึงนับไดวางาน 

วิจัยมีความสำคัญมาก เพราะใชเพื่อหาคำตอบใน 

สิ่งท่ียังไมรูความรูใหม ๆ หรือเพิ่มพูนความรูที่มีอยู 

เดิมใหสมบูรณ เพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง  

เพื่อประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ หรือสรางความรู  

สิ่งใหม ๆ แนวทางใหม ๆ ใหเกิดขึ้นหรือสราง

เหตุการณหรือทฤษฎี หลักการแนวคิด ทฤษฎี 

ใหม ๆ เพ่ือเปนพื้นฐานในการวางแผน การ

กำหนดวัตถุประสงค และนโยบายการบริหาร 

ทำใหสามารถคาดการณอนาคตไดและอธิบาย

ปรับแกแผนการดำเนินงานใหบรรลุผลสำเร็จและ

เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 

2544, 6-9) ดังนั้น ทำใหสถาบันอุดมศึกษาตอง 

มีบทบาทอยางสูงสุดตอการสรางงานวิจัยโดย

คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเปนผูบุกเบิกและ

สรางสรรคงานวิจัย ทำใหสถาบันอุดมศึกษาตอง

มีหนาที่รับผิดชอบที่สำคัญตองานวิจัย ควรมีการ

ติดตามการเคลื่อนไหวของภาครัฐและเอกชน 

ในเรื่องของการวิจัย ควรนำการศึกษาคนควาถึง

ประเด็นหัวขอสำคัญ ๆ ที่ยังเปนปญหาของ

ประเทศในเวลานี้ เพื่อรวมทำงานวิจัย เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาข้ึนโดยเรงดวน และนอกจากน้ี ควรมี

การเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคม เพ่ือเปนประโยชน

ทางการคนขอมูล ขาวสาร วิชาความรู และ 

นำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , 2541, 86-89) 

 สำหรับปญหาการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีพื้นฐานในประเทศไทยงานวิจัยของ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงษศักดิ์ (2551) พบวา นักวิจัย 

สายวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยไทย ผลิตงาน 

วิชาการเฉลี่ย 0.07 เรื่องตอคนตอป และจำนวน 

อาจารยที่ผลิตงานไดมากกวาปละ 1 เรื่อง มีเพียง  

53 คน ทำใหประเทศไทยตองเรงผลิตผลงานวิจัย 

อยางเรงดวน โดยการพัฒนาการศึกษาและวิจัย 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา 

การเชื่อมโยงงานวิจัยเขากับการสอน ความรวมมือ 

กับผูเชี่ยวชาญหรือภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งสอดคลอง 

กับที่หลาย ๆ ประเทศประสบผลสำเร็จมาแลว  

อยางไรก็ตาม ควรจะตองคำนึงถึงความเหมาะสม 

และความเปนไปไดทั้งในดานของการแขงขันและ 

การใชประโยชนความเหมาะสมของสัดสวนงาน 

วิจัยประยุกต เพ่ือนำไปใชงานกับงานวิจัยพื้นฐาน 

เพื่อสรางองคความรูการสรางกำลังคนภายใน 

ประเทศและเพ่ิมความแข็งแรงของระบบวิจัย 

ภายในกับการสงคนไปศึกษาตอตางประเทศใน 

สาขาที่มีความจำเปนเพ่ือเติมเต็มในสวนที่ขาด 

จากสภาพปญหาการวิจัยและพัฒนาทางดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยเกิดภาวะ 

วิกฤติดังกลาวมาแลวขางตน ทำใหผูวิจัยสนใจ 
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ที่ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความรวมมือ 

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อสรางความ 

รวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโน- 

โลยีในการสรางผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อ 

นำใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน สังคม และ 

ประเทศชาติใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ 

ในโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันความรวมมือ 

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 1.2.2 เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่สงผลสำเร็จ 

ในการสรางความรวมมือดานการวิจัยทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ 

 1.2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบความรวมมือดาน 

การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

2. วิธีการศึกษา 

2.1 การศึกษาคนควา 

 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา 

รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย รายงานประจำป  

และเว็บไซตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความรวมมือ 

ดานการวิจัย สภาพความรวมมือ ปจจัยที่สงผล 

สำเร็จในการสรางความรวมมือดานการวิจัยและ 

รูปแบบความรวมมือดานการวิจัย เพ่ือเก็บ 

รวบรวมขอมูลเบื้องตน เพื่อใชเปนแนวทางในการ 

สรางแบบสำรวจ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 

ใหมีคำถามครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 

ครั้งนี้ 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมแรก เชิงปริมาณ เปนผูบริหารสถาบัน 

อุดมศึกษาดานการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา 

ของรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 8 แหง ทั้งสวน 

กลางและสวนภูมิภาค และไดทำการสุมกลุม 

ตัวอยางแบบเจาะจง กำหนดกลุมตัวอยางผูบริหาร 

สถาบันอุดมศึกษาดานการวิจัย หัวหนาโครงการ 

วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากตาราง 

Krejcie & Morgan โดยมีจำนวนขนาดของกลุม 

ตัวอยาง 337 คน 

 กลุมที่สอง เชิงคุณภาพ เปนผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษา หัวหนาหนวยงานดานการวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 คน และผูทรง 

คุณวุฒิด านการวิ จั ยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี จำนวน 24 คน โดยการเลือกกลุม 

ตัวอยางแบบเจาะจง 

2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนเคร่ืองมือวิจัยที่ผูวิจัย 

สรางขึ้น 4 ประเภท คือ แบบสำรวจ แบบ 

สัมภาษณแบบมีโครงสรางสำหรับผูบริหารและ 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสำหรับผูทรง 

คุณวุฒิ และแบบสอบถาม  

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ชวงแรก การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการ 

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 



38 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.¾ÃÐ¹¤Ã »‚·Õè 6 ©ºÑº·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2555  

จากการวิเคราะหเอกสาร งานวิจัย รายงาน 

ประจำปที่เกี่ยวของกับความรวมมือดานการวิจัย 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและจากแบบ 

สำรวจที่สอบถามผูบริหารสถาบันที่รับผิดชอบ 

ดานงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน  

8 แหง ที่เปนกลุมตัวอยางทั้งสวนกลางและสวน 

ภูมิภาค  

 ชวงที่สอง เปนการวิเคราะหปจจัยที่สงผล 

ตอความสำเร็จในการสรางความรวมมือดานการ 

วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จากเอกสาร งานวิจัย 

ที่เก่ียวของ รายงานประจำป และจากแบบสำรวจ  

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิดาน 

การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการ 

วิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตามลำดับ 

ดังตอไปนี้ 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามของ 

ผูตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะหดวยการ 

แจกแจงความถ่ี และคารอยละ เปนเกณฑ 

 2. แบบสอบถามเ ก่ียวกับนโยบายและ 

ยุทธศาสตรความรวมมือดานการวิจัย ลักษณะ 

ความรวมมือดานการวิจัย ปจจัยที่สงผลตอความ 

สำเร็จในการสรางความรวมมือดานการวิจัยและ 

รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

ใชการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (x) และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. แบบสำรวจ แบบสัมภาษณแบบมี 

โครงสรางผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาและผูทรง 

คุณวุฒิ ใชวิธีวิเคราะหสาระ (Content Analysis)  

การวิเคราะหขอมูลของกลุมคำ ประโยคที่มีความ 

เหมือนกัน สอดคลองกันหรือมีความหมายใน 

ทำนองเดียวกันใหจัดไวในกลุมเดียวกัน การ 

ลดทอน การเช่ือมโยงเน้ือหาใหมีความสัมพันธกัน 

ในรูปของความเรียงตามหัวขอตามวัตถุประสงค 

ของการวิจัยทั้ง 3 ขอ 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความรวมมือ 

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปผลการ 

ศึกษาจากแบบสอบถาม แบบสำรวจ และแบบ 

สัมภาษณ ไดดังนี้ 

 3.1.1 ข อ มู ล ส ว น ตั ว ข อ ง ผู ต อ บ

แบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน  

187 คน (รอยละ 56.3) ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญมีอายุระหวาง 31-39 ป จำนวน 139  

คน (รอยละ 41.9) ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญา 

เอกตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จำนวน 196 คน  

(รอยละ 59) และผูที่มีระยะเวลาในการทำงานใน 

ตำแหนงปจจุบันระหวาง 16-25 ป ตอบแบบ 

สอบถามมากที่สุด จำนวน 127 คน (รอยละ 

38.2)  
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 จากตารางที่ 1 พบวา ลักษณะความรวมมือ 

ดานการวิจัยแบบเครือขายโดยรวมมีคาเฉลี่ย  

(x = 2.74) อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน 

รายขอเปนเครือขายประสานงานวิจัยเครือขาย 

การแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย (x = 3.19) และ 

เครือขายแลกเปลี่ยนบุคลากรดานวิจัยทาง 

วิทยาศาสตร (x = 3.13) เครือขายการแลกเปลี่ยน 

ขอมูลการวิจัย (x = 3.11) มีความรวมมืออยูใน 

ระดับปานกลาง 

 จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวม 

ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการสรางความ 

รวมมือวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูใน 

ระดับปานกลาง (x = 2.79) เมื่อพิจารณาเปนราย 

ดาน พบวา ประโยชนของความรวมมือดานการ 

วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย  

มากที่สุด (x = 3.51) รองลงมาตามลำดับ คือ 

เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพ 

และเพ่ิมปริมาณงานวิจัยทางวิทยาศาสตรให 

เพียงพอ (x = 3.50) และการจัดสรรทรัพยากร

วิจัยรวมกันอยางเปนระบบ (x = 3.49) 

 รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดวย 4 องคประกอบ  

ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 1 เครือขายความรวมมือดานการวิจัยใน 

 หนวยงาน 

   ขอความ  x S.D. 

 1. เครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูล  3.11 1.03 

  การวิจัย 

 2. เครือขายประสานงานวิจัย 3.19 1.10 

 3. เครือขายการแลกเปลี่ยนบุคลากร 3.13 1.05 

  ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 4. เครือขายความรวมมือดานอื่น ๆ 2.90 1.14 

   รวม 2.74 1.12 

 

ตารางที่ 2 ปจจัยที่สงผลสำเร็จตอการสรางความ 

 รวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 และเทคโนโลยี 

   ขอความ  x S.D. 

 1. ประโยชนของความรวมมือดานการ 3.51 0.86 

  วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2. สนับสนุนเงินทุนในการวิจัย 3.50 0.98 

 3. การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณ 3.50  0.98 

  งานวิจัยทางวิทยาศาสตรใหเพียงพอ 

 4. การจัดสรรทรัพยากรวิจัยรวมกัน 3.49 0.94 

  อยางเปนระบบ 

 5. หนวยงานการติดตอประสานงาน 3.48 0.93  

  ดานความรวมมือทางวิจัย 

  ที่มีประสิทธิภาพ 

   รวม 2.79 0.93 

 

ตารางท่ี 3 โครงสรางความรวมมือดานการวิจัยทาง 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับ 

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

   ขอความ  x S.D. 

 1. ทวิภาคี  3.49 0.94 

 2. ไตรภาคี  3.18 1.06 

 3. พหุภาคี  3.17 1.26 

 4. เครือขาย  3.28 1.05 

   รวม 3.26 1.05 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา โครงสรางความ 

รวมมือดานการวิจัย เปนโดยรวมมีค า เฉลี่ ย 

(x = 3.28) อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

ตามลำดับ คือ แบบทวิภาคี มีคาเฉลี่ย (x = 3.49)  

แบบไตรภาคีมีคาเฉลี่ย (x = 3.18) และแบบ 

พหุภาคีมีคาเฉลี่ย (x = 3.13) 
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 จากตารางที่ 4 พบวา โดยรวมคาเฉลี่ย 

แหล ง ที่ ม า ขอ งทุ น สนั บสนุ นก า ร วิ จั ย ท า ง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แหลงสนับสนุน 

ทุนมาจากรัฐบาลมากที่สุด (x = 3.60) รองลงมา 

คื อ แหล งสนับสนุนทุนจากหน วยงานทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (x = 3.50) 

ตารางที่ 4 แหลงที่มาของทุนสนับสนุนการวิจัยทาง 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถาบัน 

 อุดมศึกษาของรัฐ 

   ขอความ  x S.D.  

 1. การสนับสนุนทุนจากรัฐบาล 3.60 0.92 

 2. หนวยงานทางวิทยาศาสตรและ 3.41 0.83 

  เทคโนโลยี 

 3. สถาบันอุดมศึกษา 3.50 0.93 

 4. เครือขายความรวมมือดานการวิจัย 3.27 0.90 

  ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 5. หนวยงานการผลิตบุคลากร 3.05 1.05 

 6. หนวยงานภาคเอกชน 2.94 1.21 

 7. ภาคอุตสาหกรรม 2.88 1.23 

 8. หนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 3.24 0.91 

  กับการใหทุน 

   รวม 2.82 1.26 

   

ตารางท่ี 5 มาตรการและกลไกการบริหารความ 

 รวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 และเทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษา 

 ของรัฐ 

   ขอความ  x S.D.  

 1. การสงเสริมความสามารถ 3.51 0.98 

  ดานการวิจัย 

 2. พัฒนาบุคลากรการวิจัยใน 3.14 1.15 

  มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 3. นโยบายที่มุงเนนความรวมมือ 3.32 0.85 

  ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

  เต็มรูปแบบ 

 4. จัดหาผูเชี่ยวชาญใหคำวินิจฉัย 3.15 0.87 

 5. จัดทีมวิจัยดานการวิจัย 3.15 0.95 

  ทางวิทยาศาสตรฯ 

 6. เปดโอกาสใหนักวิจัยรวมมือ 3.39 0.88 

  กับนานาชาติ 

 7. สรางเครือขายนักวิจัยระหวาง 3.13 1.07 

  ในมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติกับ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 8. สรางเครือขายนักวิจัยระหวาง 3.31 0.98 

  ในมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติกับ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 9. มาตรการและการบริหาร 3.26 0.89 

  ความรวมมืออื่น ๆ 

   รวม 3.28 0.91 
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 จากตารางที่ 5 พบวา โดยรวมคาเฉลี่ย

มาตรการและกลไกการบริหารความรวมมือดาน

การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูใน

ระดับปานกลาง (x = 3.28) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา มีการสงเสริมความสามารถดานการ

วิจัยมากท่ีสุด (x = 3.51) รองลงมา คือ พัฒนา

บุคลากรการวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (x = 3.50) 

 จากตารางที่ 6 พบวา โดยรวมคาเฉลี่ย 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับความรวมมือดานการวิจัย 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับมาก  

(x = 3.56) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาครัฐ 

มากท่ีสุด (x = 3.66) รองลงมา คือ สำนักงาน 

สนับสนุนงานวิจัย (x = 3.58) และหนวยงานทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (x = 3.54) 

 3.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการ 

วิเคราะหสาระ (Content Analysis) เก่ียวกับ 

สภาพปจจุบันความรวมมือดานการวิจัย  

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการสราง 

ความรวมมือดานการวิจัยและรูปแบบความรวมมือ 

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูวิจัยสรุปได 

ดังนี้ 

 ก. สภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรค 

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุป 

ไดดังนี้ มีเครือขายความรวมมือดานการวิจัยใน 

ระดับคณะกับหนวยงานอื่น ๆ แตในทางปฏิบัติ 

ไมพบความรวมมือที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ไมมี 

ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน งบประมาณมีนอย งาน 

วิจัยเชิงบูรณาการมีนอย ปญหาดานทุนวิจัยตอง 

มีการรวมมือเรื่องทุนระหวางหนวยงานตาง ๆ 

การเบิกจายเงินและเอกสารการเงินมีขั้นตอน 

ซ้ำซอน ลาชาเกินไป ทุนวิจัยไมตอเนื่อง ควรมี 

นโยบายอยางชัดเจนและใหทุนระยะยาว การ 

สงเสริมทุนวิจัยจากภาครัฐไมตอเนื่องในดาน

เดียวกัน เปนไปตามกระแสความตองการนั้น ๆ 

ขาดผูประสานงานที่มีความเขาใจในศาสตร

เทคโนโลยีนั้น ๆ อาจารยมีภาระงานสอนและ

บริการวิชาการ อบรมดูแลนิสิต ผลิตตำรา ผลิต

สื่อการสอน ตามนโยบายของ คณะมาก ไมมีเวลา

ทำวิจัยขาดแคลนอุปกรณ เคร่ืองมือที่ทันสมัย 

การขาดงบซื้อครุภัณฑการวิจัยและความลาชา 

ในการประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุน

ของหนวยงานที่ใหทุน 

 ข. ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการสราง 

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ 

คนพบ คือ ตองมีนโยบายการสรางความรวมมือ  

แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทุนสนับสนุนการวิจัย 

ผูบริหารตองมีความเขาใจ มองเห็นความสำคัญ 

ของงานวิจัยใหการสนับสนุนความรวมมืออยาง

ตารางที่ 6 หนวยงานที่เกี่ยวของกับความรวมมือ 

 ด านการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

 เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

   ขอความ  x S.D. 

 1. ภาครัฐ  3.66 0.77 

 2. หนวยงานทางวิทยาศาสตรและ 3.54 0.74 

  เทคโนโลยี 

 3. สำนักงานสนับสนุนงานวิจัย 3.58 0.84 

 4. สถาบันทางวิทยาศาสตรและ 3.47 0.89 

  เทคโนโลยี 

 5. หนวยงานท่ีเก่ียวของอื่น ๆ เชน 3.56 0.80  

  ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ  

   รวม 3.56 0.80 
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เต็มท่ี องคกรประสานความรวมมือดานการวิจัย 

มีการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณในการ

ทำวิจัยอยางพอเพียง มีบุคลากรที่มีความรูความ 

เชี่ยวชาญอยางพอเพียง รางวัลและการสราง 

แรงจูงใจ การเช่ือมโยงการวิจัย เครือขายวิจัย 

และผลประโยชนของความรวมมือดานวิจัยทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มากพอ 

 ค. รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดวย 4 องคประกอบ  

คือ 1. โครงสรางความรวมมือดานการวิจัยทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดม- 

ศึกษาของรัฐ ไดแก 1.1) ทวิภาคี 1.2) ไตรภาคี  

1.3) พหุภาคี 1.4) เครือขาย 2. แหลงที่มาของ 

การสนับสนุนทุนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี เชน 2.1) การสนับสนุนทุนจากรัฐบาล  

2.2) หนวยงานการผลิตบุคลากร 2.3) เครือขาย 

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 2.4) หนวยงานทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 2.5) สถาบันอุดมศึกษา 2.6) หนวย 

งานภาคเอกชน และ 2.7) ภาคอุตสาหกรรม  

3. มาตรการและกลไกการบริหารความรวมมือ 

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน  

3.1) การสงเสริมความสามารถดานการวิจัย 

3.1.1) เผยแพรกระจายความรูดานการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.1.2) จัดทีมวิจัยที่มี

ความเชี่ยวชาญดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 3.1.3) จัดหาผูเชี่ยวชาญใหคำวินิจฉัย  

3.1.4) เปดโอกาสใหนักวิจัยรวมมือกับนานาชาติ  

3.1.5) พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 4) การจัดระบบบริหารดานการ

วิจัย 4.1.1) มีการกำหนดวิสัยทัศน นโยบาย 

เปาหมาย และการปฏิบัติงานรวมกันอยางชัดเจน 

4.1.2) มีกลไกเตรียมพรอมในการสรางความ 

รวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 4.1.3) รวม

ลงทุนวิจัย 4.1.4) สนับสนุนทุนวิจัย 4.1.5) รวม

ผลิตบุคลากร 4.1.6) สรางระบบเครือขายเชื่อม

โยงการวิจัย 4.1.7) จัดทำฐานขอมูลการวิจัยรวม

กัน 4.1.8) สรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู  

5) การจัดสรรทรัพยากรดานการวิจัย 6) การให

รางวัลและสรางแรงจูงใจในการทำวิจัย 6.1.1) ให

ตำแหนงทางวิชาการ 6.1.2) ใหทุนสนับสนุน 

การทำวิจัย และ 7) ปรับวัฒนธรรมความรวมมือ

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

7.1) ใหมีอิสระในการคิดเร่ืองที่สนใจและใหนับวา 

งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของงานประจำ 7.2) มีการ 

ประเมินผลเพื่อสรางความรวมมือดานการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7.3) จัดแผนการ 

ปฏิบัติการใหชัดเจนอยางตอเนื่อง 8) มีการ

ประเมินผลและการตรวจสอบท้ังภายในและ

ภายนอก 8.1) มีวิสัยทัศนและแผนงานที่ชัดเจน  

8.2) มีกระบวนการเผยแพรดานการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีระบบ 8.3) มี

กระบวนการผลิตงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 8.4) เปนผูนำการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8.5) ศักยภาพ 

ของนักวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4. 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับความรวมมือดานการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.1) ภาครัฐ  

4.2) หนวยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.3) สำนักงานสนับสนุนงานวิจัย 4.4) สถาบัน

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมราง 

รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(ร างรูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบัน
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อุดมศึกษาของรัฐ ภาคผนวก) เพื่อนำไปจัด

ประชุมผูทรงคุณวุฒิดานความรวมมือดานการ

วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 

3.3 การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ไดอภิปราย  

ถึงสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคความรวมมือ 

ดานการวิจัย ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการ 

สรางความรวมมือดานการวิจัยและรูปแบบความ 

ร วม มือด านการ วิจัยทาง วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตาม 

ลำดับ ดังตอไปนี้ 

 3.3.1 สภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรค 

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี  

 จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลและ 

ขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้ 

 พบวาปญหา อุปสรรคของความรวมมือ 

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรยังขาดทิศทางความ 

รวมมือวิจัยท่ีชัดเจน ไมมีนโยบาย วิสัยทัศน  

ภารกิจการสรางความรวมมือที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

การสนับสนุนดานการวิจัยของภาคเอกชนม ี

คอนขางนอย เครือขายการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

ยังขาดการบริหารจัดการที่ดีและไมตอเนื่อง ไมมี 

โครงการวิจัยแบบบูรณาการจึงไมมีความรวมมือ  

ฐานขอมูลการวิจัยและการเชื่อมโยงฐานขอมูล 

การวิจัยยังไมเปนระบบ การนำผลงานวิจัยไปใช 

ประโยชนยังมีนอย งบประมาณไม เพียงพอ  

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยียังมีไมพอเพียงในศาสตรนั้น ๆ ขาด

องคกรการประสานงานที่เขาใจและเปนระบบ

ทำใหไมสามารถดำเนินการสรางความรวมมือดาน

การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสำเร็จ 

 ปจจุบันในสถาบันอุดมศึกษามีความรวมมือ 

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 

เรื่อง การแลกเปล่ียนบุคลากรการวิจัยการแลก 

เปลี่ยนความรู ผูเชี่ยวชาญในศาสตร สาขานั้น ๆ  

การแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย การประสาน 

เชื่อมโยงองคกร การทำวิจัยรวมกัน การสง 

นักศึกษา นิสิตไปฝกงานท้ังในและตางประเทศ  

เพื่อแลกเปล่ียนกัน ในประเทศญี่ปุน สิงคโปร  

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส อเมริกา เยอรมนี เกาหลี  

สิงคโปร เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส สวีเดน ซึ่ง 

สอดคลองกับ ฮอรด และ แอนทนี (Hodge and  

Antony, 1968) ที่กลาวถึงการรวมมือเพ่ือการ 

แลกเปลี่ยน ไดแก การรวมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยน 

ทรัพยากรบุคคล การแลกเปลี่ยนผลประโยชน

ระหวางองคกร ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาตอง 

เปดโอกาสใหนักวิจัยไปรวมมือกับนานาชาติ เพื่อ 

ทำวิจัยรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง 

นักวิจัย ไดรับทุนไปรวมวิจัยกับตางประเทศ ให 

เกิดเปนเครือขายความรวมมืออยางตอเน่ืองการ 

รวมมือกับนานาชาติทำใหเกิดประสบการณดาน 

การวิจัยที่ไดจากนานาชาติ เปนหนทางสูความ 

สำเร็จในการสรางความรวมมือเพราะทำใหสถาบัน 

อุดมศึกษาตาง ๆ สนใจที่จะรวมมือในการทำวิจัย 

ดวยอยางเพียงพอ มีกระบวนการตัดสินใจท่ีชัดเจน  

มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ มีความแนนอน 

และชัดเจน มีความเปนผูนำสูง (พรชุลี อาชวอำรุง,  

2543) 

 3.3.2 ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จใน

การสร างความรวมมือด านการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ผลของการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความ
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สำเร็จในการสรางความรวมมือดานการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีประเด็นการ

อภิปราย ดังนี้ 

 ปจจัยลำดับแรก คือ นโยบายสงเสริม 

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีที่ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และ 

รองลงมาตามลำดับ ผูบริหารตองใหการสนับสนุน 

งานวิจัย มีความเขาใจใหอิสระนักวิจัยคิดและ 

ทำงานวิจัยเสมือนเปนงานประจำ ทุนวิจัยทรัพยากร 

การวิจัยที่พรอม บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ 

งานวิจัยเฉพาะสาขา ความเช่ือใจและไววางใจกัน 

ของทีมวิจัย ประโยชน จุดมุงหมายในการทำวิจัย  

รางวัลและการสรางแรงจูงใจนักวิจัย ซ่ึงสอดคลอง 

กับ เชพเฟริ์ด (Shepherd, 2004 อางถึงใน 

ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, 2550) ที่กลาววาปจจัย 

ที่สงผลตอความสำเร็จในการสรางความรวมมือ 

ตองมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุด 

มุงหมายในการสรางความรวมมือใหชัดเจน และ 

ตองมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุด 

มุงหมายใหชัดเจนรวมกันในการสรางความรวมมือ 

เรื่องนั้น ๆ และตองแจงใหสมาชิกทุกคนทราบโดย 

ทั่วถึงทั้งเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวและ

ปจจัยดานทรัพยากร ไดแก สนับสนุนทุน อุปกรณ

และเครื่องมือวิจัย ปจจัยดานบุคคล ความ

เชี่ยวชาญของบุคคล ความไววางใจกัน ความถนัด

ค ว า ม ช ำ น า ญ พื้ น ฐ า น ข อ ง แ ต ล ะ บุ ค ค ล 

(Maglaughlin and Sonnenward, 2005) 

 3.3.3 รูปแบบความรวมมือดานการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐ 

 ผลวิจัย พบวา รางรูปแบบความรวมมือ

ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดวย 

องคประกอบ 4 ดาน คือ 1) โครงสรางความ 

ร วมมือด านการวิ จั ยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปน

แบบทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี และเครือขาย  

2) แหลงที่มาของการสนับสนุนทุนการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การสนับสนุนทุน

จากรัฐบาล 3) มาตรการและกลไกการบริหาร

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เชน การสงเสริมความสามารถดาน

การวิจัยเผยแพรกระจายความรูดานการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทีมวิจัยที่มีความ

เชี่ยวชาญดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการจัดหาผูเชี่ยวชาญใหคำวินิจฉัย 

การเปดโอกาสใหนักวิจัยรวมมือกับนานาชาติ  

4) หนวยงานที่เกี่ยวของกับความรวมมือดานการ

วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ภาค

รัฐหนวยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สำนักงานสนับสนุนงานวิ จั ย สถาบันทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคเอกชนและภาค

อุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับคำกลาว

ของ (Gordon, 1996) วาลักษณะของความรวม

มือรูปแบบความรวมมือมี 3 รูปแบบดวยกัน คือ 

ความรวมมือแบบรวมมือรวมใจ (Collaboration) 

การปฏิบัติงานรวมกันหรือลงแรงรวมกันใน

ลักษณะตาง ๆ อันเร่ิมตนจากสภาวะที่ขาดความ

สัมพันธมากอน การจะใหเกิดความสัมพันธที่ยั่งยืน

ไดนั้นจำเปนตองสรางความไววางใจใหเกิดข้ึนเปน

เบื้องแรกของการทำงานรวมกัน ความรวมมือ

แบบหุนสวน (Partnership) เปนการปฏิบัติงาน

รวมกันอยางใกลชิดในฐานะหุนสวน แมวาไมมี

ความผูกพันเกี่ยวดองหรือพันธสัญญามากอน  

หุนสวนแตละฝายตางมีสิทธิหรือความรับผิดชอบ
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เหมือนกัน โดยนัยทางกฎหมายหรือพฤติกรรม

ความรวมมือแบบหุนสวน เปนสิ่งนำมาซ่ึงความ

เปนหนึ่ง เพราะมีความเสมอภาค เฉลี่ยมโนทัศน 

เฉลี่ยทักษะ และมีการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน ของ

หุนสวนดวยกัน และความรวมมือแบบพันธมิตร 

(Al l iance) เปนการปฏิบัติงานรวมกันแบบ

พันธมิตรในลักษณะที่รวมตัวกันอยางใกลชิด โดย

มีพื้นฐานเชื่อมโยงที่มีความผูกพัน เกี่ยวดอง หรือ

พันธสัญญาระหวางพันธมิตร เปนความภาคภูมิใจ

สวนบุคคลท่ีเกิดขึ้นจากคุณลักษณะและคุณสมบัต ิ

ที่สืบสานพัฒนารวมกันมา จึงเปนความรวมมือ 

ที่เกิดขึ้นดวยความสมัครใจจะเปนความรวมมือที ่

ยั่งยืน ซึ่งอาจารยสถาบันอุดมศึกษาเปนความ 

รวมมือแบบพันธมิตรทางวิชาการ (พยุงศักดิ์ 

จันทรสุรินทร, 2543) และการปฏิบัติงานของ

วิชาชีพตองมีองคความรูและทักษะเฉพาะในการ

ปฏิบัติงาน ตองไดรับความเชื่อถือและความม่ันใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคคลในวิชาชีพจากชุมชน 

ตองมีอิสระในการปฏิบัติงานโดยไมถูกแทรกแซง

โดยตรงจากคนนอกแตรับผิดชอบตอสังคมผาน

ทางวิชาชีพของตนเอง (ไพฑูรย สินลารัตน , 

2548) 

4. สรุป 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ทำใหทราบสภาพปจจุบัน  

ปญหาและอุปสรรคความรวมมือดานการวิจัย  

ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการสรางความ 

รวมมือดานการวิจัยและรูปแบบความรวมมือดาน 

การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปได ดังนี้ 

 1. สภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรค 

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีดังนี้ 

  1.1 ไมมีผูนำหรือผูบริหารที่ เขมแข็ง

เขาใจและเห็นความสำคัญของความรวมมือวิจัย 

  1.2 งบประมาณไมเพียงพอ ทรัพยากร 

วิจัยไมพียงพอ 

  1.3 ไม มี น โยบาย ท่ีสนั บสนุ นความ 

รวมมือดานการวิจัยอยางชัดเจน ไมมีทิศทางการ 

วิจัยที่ชัดเจน 

  1.4 ไมมีงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

  1.5 ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 

 2. ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการสราง 

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสรุปได 

ดังนี้ 

  2.1 นโยบาย แผนงานความรวมมือที่มี

ทิศทางชัดเจน 

  2.2 ทุน 

  2.3 ผูนำที่เขมแข็ง 

  2.4 ทรัพยากรงานวิจัยระดับสูงท่ีเพียงพอ 

  2.5 บุคลากรที่ มีความเช่ียวชาญใน

ศาสตรนั้น ๆ อยางเพียงพอ 

  2.6 ประโยชน เปาหมาย วัตถุประสงค

เดียวกันที่มากพอ 

 3. รูปแบบความรวมมือดานการวิจัยทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดม- 

ศึกษาของรัฐแบงออกเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 

  1) โครงสรางความรวมมือดานการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ 

  2) แหลงที่มาที่สนับสนุนทุนวิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐ 
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  3) มาตรการและกลไกการบริหารความ 

ร วม มือด านการ วิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

  4) ประเภทของหนวยงานที่สนับสนุน

ความรวมมือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จไดผูวิจัยตองขอขอบ 

พระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปนอยางสูงที่สนับสนุนทุนการศึกษาและการวิจัย  

ในปการศึกษา 2550 
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