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การวจิยัครัง้นี้  มจีดุมุง่หมายเพื่อ 1) ศกึษาสภาพการด าเนินงานและปญัหาของความ

รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  2) พฒันารปูแบบความรว่มมอื            
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ 3) เพื่อตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  การวจิยัแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1  การศกึษาสภาพ
การด าเนินงานและปญัหาของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
จากการสมัภาษณ์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ จ านวน 5 คน  ขัน้ตอนที ่ 2  พฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการ
วจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  จากการสนทนากลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 คน  
และขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรา่งรปูแบบ
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  จากการสอบถามความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  ผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม  และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงานความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  จ านวน 52 คน   

ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
1. สภาพการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม  พบว่า  มกีารด าเนินงานความรว่มมอืโดยแบ่งตามลกัษณะการด าเนินงาน               
4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นหลกัการความรว่มมอื  ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื                    
ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นับสนุนความรว่มมอื  และดา้นกระบวนการด าเนินการความร่วมมอื                   
ส่วนปญัหาทีส่ าคญัของการด าเนินงานความรว่มมอื คอื มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมบางส่วน
ยงัไมเ่หน็ความส าคญัและขาดแรงจงูใจในการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยั  อกีทัง้ยงัขาด
ระบบการด าเนินงานทีช่ดัเจน 

2. รปูแบบการด าเนินงานความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม มอีงคป์ระกอบดงันี้ ดา้นหลกัการความรว่มมอื 15 ขอ้  ดา้นโครงสรา้งและกลไก
ความรว่มมอื 12 ขอ้  ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนความรว่มมอื 12 ขอ้  และดา้นกระบวนการ
ด าเนินการความรว่มมอื 15 ขอ้  จากการตรวจสอบเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัิ
ของรา่งรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  โดยรวม                 
ในแต่ละดา้นและแต่ละขอ้  พบว่า มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัสิงูกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนด อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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The purposes of this research were 1) to study the current status of the operation 

for research collaboration between university and industry,  2) to develop the model for 
research collaboration between university and industry and 3) to appraise of suitability and 
possibility for the model for research collaboration between university and industry.                    
The study was conducted in 3 stages. The first stage: the researcher studied the current 
status of the operation for Research Collaboration between Universities and Industries     
by interviewing 5 experts. The second stage: the researcher developed a draft of the Model 
for Research Collaboration between University and Industry by focus group of 9 specialists. 
The third stage: the developed draft model was rated for its suitability and possibility                
in practice by using a five-point rating scale questionnaire responded by 52 administrators.   

The findings of this study were concluded as follows. 
1. The current status of the research collaboration between university and industry 

consisted of 4 areas: collaborative, structure and collaborative mechanism, supported 
resources, and collaborative process. 

2. The developed model for research collaboration between university and industry 
consisted of 4 areas: 1) collaborative of 15 Items, 2) structure and collaborative mechanism 
of 12 Items, 3) supported resources of 12 Items, and  4) collaborative process of 15 Items. 
Moreover, it was rated for its suitability and possibility in practice in overall, each area, and 
each item significantly higher than the criteria at the level of .05 
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ประกาศคณูุปการ 
 

ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดดีว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.จารวุรรณ  สกุลค ู 
ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ รองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา วฒันาณรงค ์ และ             
อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า  ขอ้เสนอแนะ 
ตลอดจนปรบัปรงุแกไ้ขและดแูลความกา้วหน้าอยูต่ลอดเวลา  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็น         
อยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุทธศร ีวงษ์สมาน  ทีก่รณุาเป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่า
ปรญิญานิพนธ ์ และ อาจารย ์ดร.สุวพร  ตัง้สมวรพงษ์  ทีก่รณุาเป็นกรรมการทีแ่ต่งตัง้เพิม่เตมิ     
สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์ โดยใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิทีท่ าใหป้รญิญานิพนธม์คีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีไ่ดอ้นุเคราะหใ์นการสมัภาษณ์  
การสนทนากลุ่ม  การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื  รวมทัง้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิาร
ภาคอุตสาหกรรมทีก่รณุาตอบแบบสอบถามความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน ารปูแบบความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมไปปฏบิตัิ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผ์ูส้อนประจ าสาขาวชิาการอุดมศกึษาทุกท่านทีไ่ดอ้บรม         
สัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยั และขอขอบคุณเพื่อนนิสติปรญิญาเอก สาขาวชิาการ
อุดมศกึษา ภาคปกต ิรุน่ที ่9 ทุกท่านทีเ่ป็นก าลงัใจและช่วยเหลอืผูว้จิยัตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา 

ขอขอบพระคุณผูบ้รหิาร  และขอบคุณพี่ๆ  เพื่อนๆ ขา้ราชการของส านกังานเลขาธกิาร           
สภาการศกึษาทีใ่หโ้อกาสในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก  ใหก้ าลงัใจ และสนบัสนุนผูว้จิยัเป็น
อยา่งด ี

ขอขอบคุณบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ทีใ่หทุ้นสนบัสนุนการท า
ปรญิญานิพนธใ์นครัง้นี้   
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สนบัสนุนผูว้จิยัตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในโลกยุคแห่งความรู ้(Knowledge-based Society) ทีม่คีวามรูค้วามสามารถของก าลงัคน
และภมูปิญัญาของประเทศเป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของประเทศในการแขง่ขนักบันานา
ประเทศ ส่งผลใหห้ลายประเทศทัว่โลกหนัมาใหค้วามส าคญักบัการศกึษาในฐานะกลไกหรอืเครือ่งมอื
ส าคญัในการพฒันาศกัยภาพก าลงัคน สงัคม และประเทศ ประเดน็ส าคญัในการพฒันาดา้นการศกึษา
ต่างมุ่งสู่การพฒันาดา้นคุณภาพเป็นส าคญั โดยเฉพาะการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ซึง่เป็นกลไกส าคญั
ในการผลติก าลงัคนระดบัสงู วจิยัสรา้งองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาประเทศและแขง่ขนั
กบันานาประเทศจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาคุณภาพในพนัธกจิทัง้ 4 ดา้น ซึง่ประกอบดว้ย  
การผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม เพื่อใหอุ้ดมศกึษา
สามารถเป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพทีจ่ะน าการพฒันาประเทศ (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา.  2545: 1) 

การวจิยัและพฒันาเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีแ่สดงถงึความเป็นสากลของสถาบนัอุดมศกึษา   
การสรา้งความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยัและสถาบนัต่างๆ ท าใหม้หาวทิยาลยัไดป้ระโยชน์
มากจากการสรา้งเครอืข่าย/ภาคกีารวจิยัระดบัอุดมศกึษา ซึง่สามารถใชอ้งคค์วามรูแ้ละกระบวนการวจิยั
เป็นกลไกในการพฒันาองคก์ร คณาจารย ์การเรยีนการสอน และนิสติ/นกัศกึษา ไดใ้นคราวเดยีวกนั  
ขณะเดยีวกนัผลงานวจิยัยงัเป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญัตวัหนึ่งในการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถาบนั 
อุดมศกึษา (สุวมิล ว่องวาณชิ; และ นงลกัษณ์ วริชัชยั.  2542: 7 – 13) ดงันัน้การวจิยัและพฒันา จงึเป็น
ตวัชีว้ดัทีส่ามารถบอกไดถ้งึศกัยภาพในการพฒันาประเทศและความเขม้แขง็ทางวชิาการของประเทศ  
สถาบนัอุดมศกึษา ซึง่ถอืเป็นองคก์รหลกัในระบบการวจิยัของประเทศมหีน้าทีใ่นการผลติงานวจิยัเพื่อ
สรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานใหก้บัภาครฐัและเอกชนน าไปพฒันาต่อยอดในการวจิยัและพฒันาเฉพาะทาง
เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หเ้พิม่มลูค่าส่งผลต่อการเตบิโตในภาคเศรษฐกจิของประเทศ การพฒันาศกัยภาพ
การวจิยัและพฒันาของประเทศ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งมกีารด าเนินงาน และประสานงานรว่มกนัของ
สถาบนัอุดมศกึษา ภาครฐัและภาคเอกชนในการสรา้งผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
(ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ.  2550: 1 – 2) 

จากผลการส ารวจความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศต่างๆ ทัว่โลกของสถาบนัการ
จดัการนานาชาต ิ(International Institute for Management Development : IMD) ในปี 2011 พบว่า 
ประเทศไทยศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศอยูใ่นอนัดบัที ่27 จาก 57 ประเทศ หากเปรยีบเทยีบกบั
ประเทศในภูมภิาคเอเชยี 11 ประเทศ ประเทศไทยอยูอ่นัดบัต ่ากว่า 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ฮ่องกง สงิคโปร ์
ญีปุ่น่ มาเลเซยี จนี และไตห้วนั โดยเมือ่พจิารณาสมรรถนะดา้นเศรษฐกจิ ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่
10 ตกลงจาก ปี 2009 มา 4 อนัดบั  อกีทัง้ภาพรวมงบประมาณเพื่อการวจิยัและพฒันาของประเทศ
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ค่อนขา้งต ่า ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและจากรายงานของสถาบนั      
การจดัการนานาชาต ิ ซึง่พบว่าการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาอยูใ่นระดบัต ่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยใชจ้า่ยงบประมาณเพื่อการวจิยัและ
พฒันาเพื่อการเรยีนการสอนและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อสงัคมต ่ามาก  ส่งผลใหก้ารคดิคน้
นวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่อือ้ต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลผลติเป็นไปไดย้าก ท าใหต้อ้งน าเขา้
เทคโนโลย ีจากต่างประเทศ จากผลการศกึษาสภาพปญัหาทางดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ 
พบว่า การบรหิารจดัการและการด าเนินงานยงัขาดการประสานกลมกลนืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษา 
องคก์รภาครฐั และภาคเอกชน ส่งผลใหข้าดศกัยภาพในการผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ นอกจากนี้
ภาครฐัยงัใหค้วามส าคญัต่องานทางดา้นวจิยัและพฒันาน้อยเกนิไป (ปรชัญา เวสารชัช.์  2546: 32) 
ประกอบกบั ศาสตราจารยน์ายแพทยส์ุทธพิร จติตม์ติรภาพ รองอธกิารบดดีา้นวจิยัและวริชักจิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดใ้หส้มัภาษณ์เมือ่เดอืนกนัยายน 2549 ว่าปจัจบุนัจดุอ่อนของการวจิยั
ภายในสถาบนัการศกึษาต่างๆ  คอื งบประมาณ แมว้่า จะใชจ้า่ยเงนิในดา้นวจิยัจ านวนมาก แต่ไม่
สามารถน าผลการวจิยัมาใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยอ์ย่างเป็นรปูธรรมได ้แนวทางทีจ่ะท าใหก้ารวจิยั
สามารถน าไปใชต่้อยอดไดน้ัน้  อยูท่ีก่ารบรหิารจดัการ คอื เมือ่ท างานวจิยัเสรจ็ตอ้งมภีาคการตลาดหรอื
อื่นๆ ต่อยอดออกไป 

ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมเป็นแนวทางทีจ่ะท าให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถเขา้ถงึความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมตีน้ทุนที่
ค่อนขา้งต ่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัแนวทางอื่นๆ และสามารถน าผลการวจิยัจากมหาวทิยาลยั ไปต่อยอด
ในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชยไ์ด ้ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545 หมวด 8 ทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา
ก าหนดใหม้กีารระดมทรพัยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงนิ และทรพัยส์นิ ทัง้จากภาครฐั 
องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ บุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่นและต่างประเทศมาใชจ้ดัการศกึษา     
โดยใหร้ฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใชม้าตรการภาษสี่งเสรมิและใหแ้รงจงูใจ รวมทัง้ใชม้าตรการ
ลดหยอ่น หรอืยกเวน้ภาษตีามความเหมาะสม ดงันัน้ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  จงึเป็นแนวทางทีส่ามารถประสานผลประโยชน์ (Win-Win Situation) ระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกบัมหาวทิยาลยัไดเ้ป็นอย่างด ีภายใตก้รอบความรว่มมอืระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบั
มหาวทิยาลยั โดยภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนและความเสีย่งจากการสรา้งการวจิยัและพฒันาใน
องคก์ร (In-House R & D)  ซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนสูงและสามารถเขา้ถงึบุคลากรในมหาวทิยาลยัทีม่ ี
ความสามารถและตรงกบัความตอ้งการ สว่นมหาวทิยาลยักส็ามารถใชค้วามรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เป็นเครือ่งมอืในการไดม้าซึง่งบประมาณในการท าวจิยัสามารถใช้
อุปกรณ์/เครือ่งมอืของภาคอุตสาหกรรมได้ อย่างไรกต็าม การด าเนินงานความร่วมมอืระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม กย็งัประสบปญัหาหลายประการ  โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา  
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ปจัจบุนัมแีนวโน้มทีม่หาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมมคีวามรว่มมอืกนัมากขึน้ โดยเฉพาะ
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดใ้หค้วามส าคญัในเรือ่งนี้และประสบผลส าเรจ็เป็นอย่างมาก (ยทุธศกัดิ ์คณาสวสัดิ.์ 
2551: 20 – 22) ตวัอยา่งเช่น ประเทศสวเีดน มโีครงการวจิยัเทคโนโลยยีานยนต(์Program for Automotive 
Technology Research) เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างอุตสาหกรรมรถยนต ์มหาวทิยาลยั และ
สถาบนัวจิยั  ซึง่โครงการทีป่ระสบผลส าเรจ็เป็นรปูธรรมค่อนขา้งมากคอื การด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีคลเมอรส์(Chalmers University of Technology)  ในเมอืงกอ็ทบอก(Goteborg) 
ไดร้ว่มมอืกบับรษิทัออโตล้ฟิ(Autoliv) บรษิทัซาบ(Saab) และบรษิทัวอลโว่(Volvo) ประดษิฐห์ุ่นส าหรบั
การทดสอบการชนในดา้นหลงั  ซึง่นบัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของยโุรปทีม่โีครงการรว่มมอืกบั
บรษิทัจเีอม็(GM) ของสหรฐัอเมรกิา ส่วนประเทศองักฤษ มคีวามรว่มมอืในดา้นเทคโนโลยรีะหว่าง
สถาบนั การศกึษาและธุรกจิเอกชน เช่น บรษิทัจเีอสเค(GSK) และวทิยาลยัอมิพเีรยีล(Imperial 
College)  ไดร้ว่มมอืท าการวจิยัและพฒันาดา้นยารกัษาโรค ขณะทีม่หาวทิยาลยักลาสโกวพ์ยายาม
ส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างภาคธุรกจิ และภาคการศกึษามากยิง่ขึน้ โดยจดัหลกัสตูรการศกึษาใน
ระดบัปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตรข์ึน้  ซึง่มรีปูแบบเหมอืนกบัหลกัสตูรปรญิญาเอกปกต ิ
ต่างกนัทีก่ารท าวทิยานิพนธ ์แทนทีจ่ะเป็นการวจิยัในดา้นวชิาการ แต่นกัศกึษาจะไปท างานกบั
บรษิทัเอกชนเพื่อท าการวจิยั โดยบรษิทัเอกชนจะเป็นผูก้ าหนดหวัขอ้วจิยั และประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มหีอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร(์Lawrence Berkeley National Laboratory)  แห่งมหาวทิยาลยั
แคลฟิอรเ์นียเบริก์เลย ์ ซึง่ไดร้ว่มมอืกบัภาคเอกชนโดยเฉพาะในดา้นประหยดัพลงังานและพลงังาน
ทดแทน  โดยมผีลงานทีส่ าคญัและน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิยอ์ย่างแพรห่ลายทัว่โลก คอื การ
ประดษิฐห์ลอดไฟนีออนแบบคอมแพค หรอืทีเ่รยีกกนัในชื่อว่า “หลอดตะเกยีบ”  เพื่อใชท้ดแทนหลอด
แบบมไีส ้และล่าสุดมโีครงการความรว่มมอืในการวจิยัและพฒันาเกี่ยวกบัเชือ้เพลงิชวีภาพกบับรษิทั 
BP ของสหราชอาณาจกัร เพื่อพฒันาเกีย่วกบัเอทานอลจากหญา้ ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกว่ารปูแบบการ
ด าเนินการในปจัจบุนัของสหรฐัอเมรกิา ทีผ่ลติเอทานอลจากขา้วโพด ทัง้ในส่วนใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลกู
และการใชน้ ้าน้อยกว่า รวมทัง้มตี้นทุนการผลติทีต่ ่ากว่าดว้ย 

ส าหรบัประเทศไทยไดม้กีารด าเนินการความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
เช่นกนั ซึง่รฐับาลไดม้นีโยบายสนับสนุนในเรือ่งนี้ โดยใหส้ านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  
หรอืบโีอไอเป็นผูร้บัผดิชอบในเบือ้งต้น บโีอไอไดศ้กึษาสภาพความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยั และ
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า มคีวามไมพ่รอ้มในหลายดา้น (ยทุธศกัดิ ์คณาสวสัดิ;์ และ ชชัฎาภรณ์ กรงุเกษม. 
2551: 10 – 13) ดงันี้ 

1. บุคลากร จ านวนอาจารย ์นักเทคนิค และนกัศกึษาทีท่ าวจิยัยงัมจี ากดั ขาดอาจารยท์ี่
มุง่วจิยัพฒันาเชงิพาณชิย ์และขาดนักวจิยังานอุตสาหกรรม 

2. สถาบนัวจิยั สถาบนัวจิยัเฉพาะทางมน้ีอย ส าหรบัมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่เป็นมหาวทิยาลยั
เพื่อการเรยีนการสอน ซึง่ขาดสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการวจิยั ขณะเดยีวกนัภาคอุตสาหกรรม
และสถาบนัการศกึษาของไทย ไมไ่ดม้คีวามรว่มมอือยา่งใกลช้ดิเหมอืนกบักรณปีระเทศอื่นๆ 
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3. ลกัษณะการท าวจิยัพฒันา การวจิยัพฒันาของสถาบนัการศกึษาส่วนใหญ่เป็นการวจิยั
พืน้ฐาน ซึง่มกัไมต่อบสนองกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม หรอืไมเ่ป็นการวจิยัในเชงิพาณิชย์ 

4. การวจิยัพฒันาภาคเอกชน มุง่เน้นการเลยีนแบบผลติภณัฑ ์ขาดการวจิยัพฒันาที่
สรา้งนวตักรรมทีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีเ่ด่นชดัของตนเอง 

5. อุปกรณ์และเครือ่งมอืส าหรบัการวจิยั แมร้ฐับาลไดล้งทุนจ านวนมากแต่เป็นเครือ่งมอืที่
ใชใ้นหอ้งเรยีนหรอืหอ้งทดลองเป็นส่วนใหญ่ ขาดเครือ่งมอือุปกรณ์วจิยัในเชงิอุตสาหกรรม และไมม่ี
หอ้งทดสอบทีเ่พยีงพอ 

6. เงนิทุน ส่วนใหญ่รฐัสนบัสนุนทุนการศกึษา และทุนวจิยัของรฐัจะมุ่งเน้น สนบัสนุนใน
ดา้นการวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัในสงัคมศาสตร ์มกีารจดัสรรเงนิทุนส าหรบัสนบัสนุนการวจิยั และ
พฒันาของภาคธุรกจิเอกชน ท าใหข้าดแคลนเงนิทุนในการท าวจิยัและพฒันาเชงิอุตสาหกรรม       
เพื่อการพาณิชย ์
 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2550 บโีอไอไดอ้อกประกาศที ่4/2550 เรือ่ง มาตรการส่งเสรมิการวจิยั
และพฒันาระหว่างภาคอุตสาหกรรม – สถาบนัการศกึษา เพื่อจงูใจใหภ้าคอุตสาหกรรมลงทุนดา้นวจิยั
และพฒันา ซึง่เป็นการช่วยเพิม่ศกัยภาพและสรา้งความเขม้แขง็แก่อุตสาหกรรมไทย โดยก าหนดให้
ผูป้ระกอบการทีด่ าเนินกจิการอยูแ่ลว้สามารถยื่นขอรบัการส่งเสรมิได ้แต่จะตอ้งด าเนินการในรปูแบบ
การวจิยัและพฒันารว่มกบัสถาบนัวจิยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษา ซึง่โครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิตามมาตรการ
ดงักล่าว จะไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัร อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวจิยัและพฒันา รวมถงึจะไดร้บั
การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นเวลา 3 ปี โดยเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของมลูค่าเงนิลงทุน และ
ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันา  แต่ทัง้นี้จะตอ้งเป็นเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 

รปูแบบความรว่มมอืของมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ทีพ่บในประเทศไทย (ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั.  2553: 1 -7) มดีงันี้ 

1. รปูแบบความรว่มมอืโดยกลไกตลาด (Market-coordinated linkages) เช่น การให้
ค าปรกึษา การใหบ้รกิารทางเทคนิค (Technical Services) การซือ้-ขายนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์
(Sale of Products) และการออกใบอนุญาตใหใ้ชผ้ลงาน (Licensing) เป็นตน้ ซึง่ความรว่มมอืใน
รปูแบบน้ีพบเป็นส่วนมาก   

2. รปูแบบความรว่มมอืในเชงิสถาบนัในระยะยาว (Long-term Institutional Linkages)  
เช่น การท าการทดลองรว่ม (Joint Labs) การสรา้งสทิธบิตัรรว่ม (Joint Patenting) และการวจิยัรว่ม 
(Joint Research) ซึง่มเีป็นส่วนน้อย แตกต่างจากประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทีม่คีวามรว่มมอืในเชงิสถาบนั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมมกัจะมใีหเ้หน็อยูท่ ัว่ไป  

หากเปรยีบเทยีบระหว่างรปูแบบความรว่มมอืของมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมทัง้สอง  
รปูแบบความรว่มมอืในเชงิสถาบนั จะมปีระสทิธภิาพสงูกว่าความรว่มมอืโดยกลไกตลาด ในแงข่อง
การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะโดยธรรมชาตแิลว้ ความรูม้ที ัง้ส่วนที่
สามารถถ่ายทอดไดด้ว้ยเอกสาร คู่มอื หรอืการใหค้ าปรกึษา (Codified Knowledge)  และส่วนทีไ่ม่
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สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งอตัโนมตัดิว้ยการอ่านหรอืการรบัฟงั แต่ตอ้งอาศยัการเรยีนรูด้ว้ยการท า/การ
ทดลอง(Tacit Knowledge)  ความรว่มมอืในเชงิสถาบนั ซึง่มหาวทิยาลยัและภาค อุตสาหกรรม           
มปีฏสิมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ และมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัอยา่งสม ่าเสมอ จะท าใหท้ัง้ Codified 
และ Tacit Knowledge สามารถถูกถ่ายทอดแลกเปลีย่น และน าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยทีีส่งูขึน้ได ้

จากการด าเนินงานความรว่มมอืของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีผ่่านมา พบปญัหา
ความรว่มมอืเชงิสถาบนัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม (ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
2553: 1 – 7) ดงันี้ 

1. ศกัยภาพของบรษิทัไทย  โดยเฉพาะบรษิทัทีเ่ป็นธุรกจิขนาดเลก็ (SMEs) ในการรบัเทคโนโลย ี
(Absorptive Capability) มคี่อนขา้งจ ากดั ท าใหก้ารถ่ายทอดองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยใีหม่ๆ   มคีวามล่าชา้หรอืไมส่ามารถท าได ้ในขณะทีบ่รษิทัขนาดใหญ่ เช่น ปนูซเีมนต์ไทย 
ปตท. และซพี ีเป็นต้น ไมค่่อยมปีญัหาดงักล่าว เน่ืองจากสามารถทีจ่ะสรา้งการวจิยัและพฒันาใน
องคก์รของตนเองขึน้มาได ้ส่วนบรษิทัต่างชาตกิม็กัจะไมเ่หน็ความจ าเป็นในการเชื่อมโยงกบั
มหาวทิยาลยั เนื่องจากเทคโนโลยถีูกถ่ายทอดจากหน่วยวจิยัและพฒันาของบรษิทัแม่อยูแ่ลว้ ดงันัน้ 
ปญัหาช่องว่างทางศกัยภาพจงึเป็นปญัหาของธุรกจิขนาดเลก็เป็นหลกั ในขณะเดยีวกนั มหาวทิยาลยั
หลายแห่งทีม่โีครงการความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม  กไ็มส่ามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากขอ้จ ากดัหลายประการทีส่ าคญั คอื ความไมพ่อเพยีงใน
ดา้นอุปกรณ์/เครือ่งมอื บุคลากร และการเงนิ นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัไทย ส่วนมากมนีักวจิยัหลงั
ปรญิญาเอก (Post-Doctoral Researcher) ค่อนขา้งน้อย และไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของโครงการ
ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม  ซึง่แตกต่างจากมหาวทิยาลยัของประเทศ
ทีพ่ฒันาแลว้ เช่น สหรฐั และญีปุ่น่ ทีน่กัวจิยัหลงัปรญิญาเอกถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการขบัเคลื่อน
โครงการความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม (UILs)      

2.  ความเชื่อถอื (Credibility) ระหว่างอาจารย/์นกัวจิยัในมหาวทิยาลยักบับุคลากร  
ภาคอุตสาหกรรมมคี่อนขา้งต ่า การส ารวจโครงการความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรม  ในประเทศไทย โดย ชไนลเ์ลอร ์(Schiller.  2006:  67 – 91)  ชีใ้หเ้หน็ว่า อาจารย/์
นกัวจิยัในมหาวทิยาลยัมองว่าปญัหาส าคญัของโครงการความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรม  คอื การทีภ่าคอุตสาหกรรมไมใ่หค้วามรว่มมอือย่างเตม็ที ่เพราะไม่เชื่อมัน่ใน
มหาวทิยาลยั อกีทัง้ไมต่อ้งการลงทุนก่อนทีจ่ะเหน็ผลเป็นรปูธรรม เนื่องจากกลวัความเสีย่ง                 
ส่วนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมกม็กัจะมองมหาวทิยาลยั ว่าไม่สามารถผลติความรูไ้ดต้รงกบัความ
ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ไมม่ผีลงานทีเ่ป็นรปูธรรม และสนใจเพยีงการตพีมิพผ์ลงานวจิยัเท่านัน้ 
ช่องว่างดงักล่าวท าใหค้วามร่วมมอืเชงิสถาบนัในระยะยาวมคีวามเป็นไปไดน้้อย  

3. ปญัหาในเชงินโยบายทัง้ในระดบัรฐับาลและระดบัมหาวทิยาลยั แมว้่ารฐับาล และ
มหาวทิยาลยั จะเหน็ถงึความส าคญัในการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั โดยใชโ้ครงการความ
เชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม  แต่กย็งัมคีวามลกัลัน่ในทางปฏบิตั ิ  ซึง่ในระดบั
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มหาวทิยาลยันัน้  ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัหลายแห่งมโีครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการความเชื่อมโยง
ระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม  แต่กย็งัไมไ่ดส้รา้งระบบแรงจงูใจใหอ้าจารย/์นกัวจิยั
รว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรม เท่าทีค่วร อาทเิช่น มหาวทิยาลยัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณอยา่งเพยีงพอ
ใหก้บัโครงการความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม  ไม่มรีะบบการใหส้ิง่      
ตอบแทน (Awarding) จากความรว่มมอื มแีต่ภาระงานทีเ่พิม่ขึน้เท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้ นกัวจิยัจงึมกัให้
ความส าคญักบัการตพีมิพผ์ลงานในวารสารทีม่อืชื่อเสยีงมากกว่าการวจิยั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของรฐับาลกไ็มไ่ดผ้ลกัดนัเรือ่งนี้อยา่งเตม็ที ่จากสภาพการด าเนินงานและ
ปญัหาของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาและพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  เพื่อใหห้น่วยงานดา้นนโยบายการศกึษา ผูบ้รหิาร คณาจารย ์
และนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรม และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
และด าเนินการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
น าไปสู่การพฒันาขดีความสามารถการแขง่ขนัของประเทศไทยใหม้ศีกัยภาพทดัเทยีมกบันานาประเทศ
ในเวทสีากล 
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้  มคีวามมุง่หมายเพื่อ 

1. ศกึษาสภาพการด าเนินงานและปญัหาของความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

2. พฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย 

3. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน ารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมไปปฏบิตั ิ
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 

1. การวจิยัครัง้นี้ท าใหไ้ดร้ปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม ซึง่รปูแบบความรว่มมอืดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานดา้นนโยบายการศกึษา  
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรม และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใช้
เป็นแนวทางในการจดัและด าเนินการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2. การวจิยัครัง้นี้จะช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากขึน้   
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ขอบเขตของกำรวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาและพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง

มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมขีอบเขตของงานวจิยั ดงันี้ 
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

 การวจิยัครัง้นี้ ศกึษาเฉพาะรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ดา้นหลกัการความรว่มมอื   
2. ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื 
3. ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นับสนุนความรว่มมอื 
4. ดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื 

ขอบเขตด้ำนกลุ่มตวัอย่ำง 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั จ าแนก ดงันี้ 

1. กลุ่มตวัอย่างในขัน้การศกึษาสภาพการด าเนินงานความร่วมมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน โดยก าหนดคุณสมบตั ิ
ดงันี้ 

1.1 เป็นนกัวชิาการทางการอุดมศกึษาทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม และ/หรอื 

1.2 เป็นผูบ้รหิารในสถาบนัอุดมศกึษาทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  

1.3 เป็นผูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  

 2. กลุ่มตวัอยา่งในขัน้การพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยั กบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 คน โดยก าหนด
คุณสมบตั ิดงันี้   

2.1 เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการด าเนินการความรว่มมอืดา้นการ
วจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมและ/หรอื 

2.2 เป็นผูบ้รหิาร หรอืมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานวจิยั ในสถาบนัอุดมศกึษา 
เช่น อธกิารบด ีรองอธกิารบด/ีผูช้่วยอธกิารบดฝีา่ยวจิยั คณบด ีผูอ้ านวยการศูนย/์ส านกั เป็นตน้ และ/หรอื 

2.3 เป็นผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามรู้ และประสบการณ์ ในการ
ด าเนินการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม    

3. กลุ่มตวัอยา่งในขัน้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไป
ปฏบิตัขิองรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ อธกิารบด ีรองอธกิารบดฝี่ายวจิยั คณบด ีและผูอ้ านวยการส านัก/สถาบนัวจิยั 
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จ านวน 42 คน และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ หรอืหวัหน้าฝา่ยทีด่ าเนินงาน
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จ านวน 10 คน รวมทัง้สิน้ 52 คน   
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

รปูแบบควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยัระหว่ำงมหำวิทยำลยักบัภำคอตุสำหกรรม 
หมายถงึ  แบบของการด าเนินงานทีม่หาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม  ตกลงและยนิยอมด าเนินงาน
ความรว่มมอืดา้นการวจิยั  ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   

ด้ำนหลกักำรควำมร่วมมือ หมายถงึ วธิกีารหรอืกฎเกณฑท์ีน่ ามาใชเ้ป็นพืน้ฐานของการ
ด าเนินงานภายใตก้ารด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม   

ด้ำนโครงสร้ำงและกลไกควำมร่วมมือ หมายถงึ การจดัโครงสรา้งองคก์รและการพฒันา
กลไก เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานภายใตก้ารด าเนินงานความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ทีต่ระหนกัถงึหลกัการบรหิารและการจดัองคก์ร เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงาน 

ด้ำนทรพัยำกรท่ีใช้สนับสนุนควำมร่วมมือ หมายถงึ การจดัการทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนการ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ทีต่ระหนกัถงึหลกั 
การบรหิารและการมสี่วนรว่มในการสนบัสนุนทรพัยากร   

ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือ หมายถงึ การจดักระบวนการด าเนินงาน
ภายใตก้ารด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ทีต่ระหนกั
ถงึหลกัการบรหิารและการประสานงานอย่างสมัพนัธส์อดคลอ้งกนั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

สภำพกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั หมายถงึ ลกัษณะการด าเนินงานใน
ดา้นความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ทีเ่กีย่วกบันโยบายความรว่มมอื
ดา้นการวจิยั หลกัการ โครงการสรา้งองคก์รทีร่บัผดิชอบ ทรพัยากร วธีกีารด าเนินงาน ปญัหา และ
อุปสรรคต่างๆ ทีเ่ป็นสาเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไมบ่รรลุตามความมุง่หมายหรอืขาดประสทิธภิาพ   
  
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

กรอบแนวคดิในการพฒันารปูแบบความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม ผูว้จิยัพฒันาขึน้จาก ขอ้มลูหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีสภาพปจัจบุนั และปญัหา
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมจากเอกสาร 
บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบกบัขอ้มลูทีผู่ว้จิยั     
ไดส้มัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคป์ระกอบของรปูแบบความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
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โดยมขีัน้ตอนในการพฒันารปูแบบความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม ดงันี้ 

1. ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม โดย 

1.1 ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีสภาพปจัจบุนั และปญัหาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมจากเอกสาร บทความ และงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

1.2 ศกึษา และวเิคราะห ์สภาพปจัจบุนั ปญัหา และความคดิเหน็เกีย่วกบัความรว่มมอืดา้น
การวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จากผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ 

2. พฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
โดยศกึษาและวเิคราะหร์ปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประกอบดว้ย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศองักฤษ ประเทศออสเตรเลยี ประเทศญีปุ่่น  
และประเทศเกาหลใีต ้ประกอบกบัน าผลการศกึษาจากขัน้ตอนที ่1 มาก าหนดประเดน็ในการสนทนา
กลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 คน เพื่อใหไ้ดร้่างรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม 

3. ตรวจสอบเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน ารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมไปปฏบิตั ิ โดยน ารปูแบบทีไ่ดใ้นขัน้ตอนที ่2  มาจดัท า
แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไทย ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และผูบ้รหิาร
ภาคอุตสาหกรรม  จ านวน 52 คน  
 กรอบแนวคดิในการวจิยัพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 



 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั 
      ภาคอุตสาหกรรม 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัความร่วมมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 

2. ศกึษาความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน ซึง่มคีุณสมบตัดิงันี้ 
   1) เป็นนกัวชิาการทางการอุดมศกึษาทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบั
การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  และ/หรอื 
   2) เป็นผูบ้รหิารในสถาบนัอุดมศกึษาทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  และ/หรอื 
   3) เป็นผูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  

1. ศกึษาและวเิคราะหร์ปูแบบความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศทีพ่ฒันาแลว้  ประกอบดว้ย  ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  ประเทศองักฤษ  ประเทศออสเตรเลยี  ประเทศญีปุ่น่  และ
ประเทศเกาหลใีต ้

2. ศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 คน โดยใชก้ระบวนการ
สนทนากลุ่ม ซึง่มคีุณสมบตัดิงันี้ 
   1) เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการด าเนินการความร่วมมอืดา้น
การวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมและ/หรอื 
   2) เป็นผูบ้รหิารหรอืมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานวจิยัใน
สถาบนัอุดมศกึษา เช่น อธกิารบด ี รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั  ผูช้่วยอธกิารบดี
ฝา่ยวจิยั  คณบด ี ผูอ้ านวยการศนูย/์ส านกั เป็นตน้  และ/หรอื 
   3) เป็นผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
ด าเนินการความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม    

ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิอง
รปูแบบความร่วมมอืดา้นการวจิยั

ระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม 

ก าหนดองคป์ระกอบเบือ้งตน้ของ
ความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

 

พฒันารปูแบบความร่วมมอืดา้นการ
วจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม 
 

ตรวจสอบความเหมาะสมจากความเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบภาคอุตสาหกรรม 

โดยการใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ อธกิารบด ีรอง
อธกิารบดฝีา่ยวจิยั คณบด ีและผูอ้ านวยการส านัก/สถาบนัวจิยั จ านวน 42 คน 
และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ หรอืหวัหน้าฝา่ย

ทีด่ าเนินงานความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม จ านวน 10 คน  

รปูแบบความร่วมมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวจิยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม  ในครัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถ
สรปุการศกึษา แบ่งเป็น 4 ตอน รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 แนวคิดและหลกัการความร่วมมือ 
  1.1 ความหมายของความรว่มมอื 
  1.2 ความส าคญัของความรว่มมอื 
  1.3 หลกัการของความรว่มมอื 
  1.4 ปจัจยัทีท่ าใหค้วามรว่มมอืประสบผลส าเรจ็ 
  1.5 รปูแบบและประเภทของความรว่มมอื 

ตอนท่ี 2 ความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 
  2.1 นโยบายและแผนเกีย่วกบัความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม 
  2.2 ลกัษณะความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
  2.3 ปญัหาและอุปสรรคของรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

ตอนท่ี 3 รปูแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบั
ภาคอตุสาหกรรม 
  3.1 รปูแบบและประเภทความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
  3.2 รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
พฒันาแลว้ 
  3.3 รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย 

ตอนท่ี 4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ตอนท่ี 1 แนวคิดและหลกัการความร่วมมือ 
 1.1 ความหมายของความร่วมมือ 
  ความรว่มมอื (Collaboration) ตามความหมายใน New Webster’s Dictionary of the 
English Language (2554: ออนไลน์) หมายถงึ การกระท าของการท างานรว่มกนั  เพื่อผลประโยชน์
รว่มกนั 
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  ความรว่มมอื เป็นกระบวนการในการมสี่วนรว่มของประชาชน กลุ่ม และองคก์รในการ
ท างานรว่มกนั เพื่อใหเ้กดิความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวร้่วมกนั การเริม่ต้นในการสรา้งความรว่มมอืนัน้ 
เกดิจากปจัจยัหลายประการ เช่น การเผชญิปญัหารว่มกนั การแบ่งปนัวสิยัทศัน์รว่มกนั การมุง่หวงัใน
ผลผลติรว่มกนั เป็นตน้ ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ี จะเป็นตวัก าหนดวสิยัทศัน์ และผลลพัธใ์นการสรา้ง
ความรว่มมอืขององคก์รในดา้นต่างๆ เช่น การก าหนดเป้าหมายการ บรหิารจดัการบุคลากร การจดั 
สรรทรพัยากร เป็นตน้ (ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ.  2551: 67 – 68) 
  ศรณัยพงศ ์เทีย่งธรรม (2554: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายของ ความรว่มมอื (Collaboration) 
หมายถงึ การท างานรว่มกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายรว่ม 
  ดเูบรยีน และ ไอรแ์ลนด ์(อมรรตัน์ ภญิโญอนันตพงษ์.  2546: 16; อา้งองิจาก  
Dubrion; &  Ireland.  1993: 86 – 87) ไดใ้หค้วามหมายของ ความรว่มมอื หมายถงึ การทีค่นตัง้แต่
สองคน หรอื สองหน่วยงาน/องคก์รขึน้ไป มปีฎสิมัพนัธต่์อกนัและรว่มกนัปฏบิตัภิารกจิ อาจจะเพื่อ
บรรลุเป้าหมายเดยีวกนั หรอืคนละเป้าหมายกไ็ดด้ว้ยการระดมทรพัยากรรว่มกนั รว่มกนัก าหนด
แนวปฏบิตัแิละลงมอืปฏบิตั ิอกีทัง้มสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการปฏบิตัแิละ/หรอื รว่มรบัผลประโยชน์
จากการปฏบิตัภิายใตก้ารปฏบิตัริว่มกนัดงักล่าวตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของขอ้ตกลงและความเป็นอสิระ
โดยไม่ขึน้ต่อกนั 
  บารเ์ดช (Bardach. 1998: 8) ไดใ้หค้วามหมายของ ความรว่มมอื หมายถงึ การท า
กจิกรรมรว่มกนัตัง้แต่สองหน่วยงานขึน้ไป ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่มลูค่าของภาครฐัโดยการท างานร่วมกนั
มากกว่าแยกกนัท างาน 

สรปุไดว้่า ความรว่มมอื หมายถงึ การท ากจิกรรมรว่มกนัของบุคคลหรอืองคก์รตัง้แต่สอง
บุคคลหรอืองคก์รขึน้ไป โดยมกีารสรา้งความเขา้ใจ รว่มก าหนดหลกัการ ขอ้ตกลง วางแผนการท า
กจิกรรม  และการประเมนิผล เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกนั 

1.2 ความส าคญัของความร่วมมือ 
  แจค็สนัและแมด็ดี้ (ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ. 2550: 69; อา้งองิจาก Jackson; & 
Maddy. 2005) กล่าวว่า ความรว่มมอืช่วยใหเ้กดิการปรบัปรงุคุณภาพของบุคลากรใหม้คีวามตื่นตวั
และผลกัดนัใหเ้กดิการปรบัปรงุวธิกีารท างานใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ การปรบัปรงุคุณภาพการ
สื่อสารกนัระหว่างองคก์รจะช่วยใหหุ้น้ส่วนขององคก์รสามารถทีจ่ะแบ่งปนัขอ้มลูระหว่างกนัไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างองคก์ร  อกีทัง้ความรว่มมอืยงัก่อใหเ้กดิการใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามกา้วหน้าทางดา้นนวตักรรม การบรหิารทกัษะของบุคลากร 
การพฒันาองคค์วามรู ้การใหค้วามช่วยเหลอื และการจดัสรา้งวสัดุอุปกรณ์และการบรกิาร โดยการ
เชื่อมโยงทรพัยากรระหว่างองคก์ร ท าใหง้านมปีระสทิธภิาพมากขึน้ในขณะทีใ่ชง้บประมาณและ
ทรพัยากรเท่าเดมิ (ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ.  2550: 78; อา้งองิจาก Rossi.  1982) 

นอกจากนี้ ความรว่มมอืยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินงาน (กฤชนนัท ์ภู่สวาสดิ.์ 
2551: 29; อา้งองิจาก Tennyson.  2005) ดงันี้ 
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  1. การขยายวงกวา้งของผลกระทบ (Greater Impact) เกดิการขยายวงกวา้งขึน้ในการ
เพิม่ผลประโยชน์ต่อประชาชน ธุรกจิ หรอืชุมชน การเขา้ถงึประชาชนดอ้ยโอกาสไดม้ากขึน้ 
  2. แหล่งทรพัยากรทีเ่พิม่ขึน้ (More Resources) คอื หาทุนจากกลุ่มสาธารณชนทีม่ี
นโยบายสอดคลอ้งกนั รว่มมอืกนัด าเนินโครงการและเกดิมอี านาจต่อรอง 
  3. มวีธิใีหมแ่ละดกีว่า (New and Better Ways) มนีวตักรรม วธิกีารใหม่ทีม่ ี
ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน เกดิมุมมองและความทา้ทาย การเขา้ถงึโอกาส และความตอ้งการ
ความรว่มมอื 
  4. การกระจายความเสีย่ง (Spread Risks) จากการมวีสิยัทศัน์ การระดมทรพัยากร 
และความแขง็แกรง่รว่มกนัของหน่วยงาน 
  5. การลดหรอืการรว่มกนัลงทุน (Reduce/Share Costs) มกีารใชท้รพัยากรรว่มกนั 

สรุปไดว้่า ความส าคญัของความร่วมมอืท าใหเ้กดิการเชื่อมโยง และใชท้รพัยากรร่วมกนั  
บุคลากรมคีวามตื่นตวัในการปฏบิตังิาน เกดิการพฒันาตนเองและองคค์วามรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
น าไปสู่การพฒันานวตักรรม 
 1.3 หลกัการของความร่วมมือ 
  ไคสเนอร ์(Kisner.  1997: 23 – 28) ไดเ้สนอหลกัการสรา้งความรว่มมอื ดงันี้ 
  1. การทบทวนพนัธกจิของหน่วยงาน (Internal Revision of Mission) การทบทวน
พนัธกจิของหน่วยงานเป็นการภายใน เป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการสรา้งและพฒันาความสมัพนัธ์ อนัจะ
น าไปสู่การบรรลุพนัธกจิทีต่ ัง้ไว ้
  2. การเลอืกสรรผูเ้ป็นหุน้ส่วน (Selecting Strategic Partner) การเลอืกสรรผูเ้ป็น
หุน้ส่วนนัน้ ไมใ่ช่ถอืเอาความสะดวกเป็นหลกั แต่ตอ้งมุง่เลอืกคู่ด าเนินงานทีเ่สรมิแรงกนัในการ
ประกอบกจิกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายทีท่ ัง้สองฝา่ยต่างกช็นะดว้ยกนั (Win-win Situation) แต่ละฝา่ย
ควรรูจ้ดุแขง็ จดุอ่อน ความตอ้งการและทรพัยากรทีม่อียู ่ปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดต่อความส าเรจ็ของ
ความรว่มมอืขึน้อยูก่บัระดบัความเชื่อถอืศรทัธาระหว่างกนั เพราะทัง้สองฝา่ยจะตอ้งเตม็ใจทีจ่ะใช้
ขอ้มลูยทุธศาสตรส์ าคญัรว่มกนั 
  3. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานรว่มกนั (Goal Setting) ควรเริม่แผนการ
ความรว่มมอืกนัโดยการก าหนดเป้าหมายรว่มกนัใหม้คีวามชดัเจนและเหน็ชอบรว่มกนัในการกา้ว
ไปสู่วตัถุประสงคร์ว่มกนัภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด กจิกรรมในระยะเริม่ตน้ของความสมัพนัธ์
ระหว่างกนัควรเป็นโครงการเลก็ๆ หรอืมจีดุมุง่หมายไมยุ่่งยากสลบัซบัซอ้น ซึง่งา่ยต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องทัง้สองฝาย และจะน าไปสู่ความเชื่อถอืศรทัธา อกีทัง้ยงัเป็นการขจดัความรูส้กึ
แตกต่างของทัง้สองฝา่ยทีม่ต่ีอกนัเพื่อสรา้งความมุง่หวงัทีจ่ะท างานอื่นๆ ตามแผนความรว่มมอืให้
ส าเรจ็ต่อไป 

ส าหรบัลกัษณะของการปฏบิตังิานรว่มกนั แบ่งตามระดบัความส าคญัออกเป็น 3 ระดบั 
คอื (เรวตัร ชาตรวีศิษิฐ.์  2539: 120 – 121)  
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 1. การปฏบิตังิานรว่มกนัในระดบัต ่า มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 
  1.1 ท าความรูจ้กัคุน้เคยกบัโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งจากองคก์รหรอืหน่วยงานอื่น 
  1.2 ท าความรูจ้กัคุน้เคยกบัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งและตอ้งปฏบิตังิานรว่มกนั 
  1.3 จดัใหม้กีารตดิต่อสื่อสารอย่างไมเ่ป็นทางการ 
  1.4 แลกเปลีย่นข่าวสารขอ้มลูทัว่ไป โดยเน้นดา้นโครงการ 
  1.5 เป็นคณะกรรมการองคก์รรว่มกนั 
 2.   การปฏบิตังิานรว่มกนัในระดบักลาง มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1 จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นข่าวสารขอ้มลูอย่างเป็นทางการ เช่น รายงานข่าวเป็นการ
ภายในระหว่างองคก์รรว่มมอื 
  2.2 จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเจา้หน้าที ่ทรพัยากร วสัดุอุปกรณ์ และเครือ่งมอืเครือ่งใช้ 
 3. การปฏบิตังิานรว่มกนัในระดบัสงู มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 
  3.1 จดัใหม้คีณะกรรมการรว่มกนัอย่างเป็นทางการ 
  3.2 จดัใหร้ว่มเป็นเจา้ของสิง่อ านวยความสะดวกดว้ยกนั 
  3.3 จดัใหม้กีารท าขอ้ตกลงรว่มกนัอยา่งเป็นทางการเกีย่วกบันโยบายและโครงสรา้งการ
ด าเนินงาน 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ของหลกัการความรว่มมอื ท าใหท้ราบถงึหลกัการ แนวทาง   
การสรา้ง และด าเนินการความรว่มมอื ซึง่จะเป็นแนวทางของรปูแบบของความรว่มมอืต่อไป 

1.4 ปัจจยัท่ีท าให้ความร่วมมือประสบผลส าเรจ็ 
  ความรว่มมอืเป็นกลไกทางการบรหิารอย่างหนึ่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิการรว่มมอืรว่มใจในการ
ด าเนินงาน ระดมความคดิ ระดมภารกจิเพื่อใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เป็นช่องทางใน
การปรบัตวัเขา้หากนัระหว่างองคก์ารและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยทัง้สองฝ่ายจะตอ้งรบัสภาพความจรงิ
ทีว่่าองคก์ารหรอืหน่วยงานใด  ๆกต็ามโดยตวัของมนัเองแลว้ ทรพัยากรและศกัยภาพทีม่อียูอ่าจไม่เพยีงพอ 
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างเตม็ที ่จ าเป็นตอ้งประสานงานและสรา้งเครอืขา่ยการท างาน (วฑิรูย ์สมิะโชคด.ี 
2539: 66) ปจัจยัพืน้ฐานทีท่ าใหค้วามรว่มมอืประสบผลส าเรจ็ คอื ความไวเ้นื้อเชื่อใจ ความจรงิใจ การใหเ้กยีรต ิ
และการเชื่อถอืกนัและกนัของทัง้สองฝ่าย 
  ดงันัน้ ปจัจยัทีท่ าใหค้วามร่วมมอืประสบความส าเรจ็ได้ จงึตอ้งมกีารประสาน ในเรื่อง
ต่างๆ ดงันี้ (เรวตัร ชาตรวีศิษิฎ์.  2539: 116 – 117) 
  1. การท าความเขา้ใจและยอมรบัเป้าหมายรว่มกนั 
  2. การก าหนดวธิกีารวเิคราะหป์ญัหาและแนวทางแกไ้ข รวมทัง้วางแผนปฏบิตัแิละ 
อ านวยความสะดวกในทรพัยากรรว่มกนั 
  3. การจดัระบบการประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  4. การทีผู่บ้รหิารระดบัสงูควรส่งเสรมิการสรา้งบรรยากาศในการประสานงาน และการ
ท างานรว่มกนัของทัง้สองฝา่ย 
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  5. การพฒันาภายใตค้วามรว่มมอื การยอมรบัในความอสิระของแต่ละองคก์าร ในการ
ก าหนดกจิกรรมในส่วนความรบัผดิชอบของตน และส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  โดยยดึเป้าหมาย
การท างานมากกว่าวธิกีาร 
  การด าเนินความรว่มมอืนัน้ ทัง้สองฝา่ยควรจดัท าขอ้ตกลงรว่มกนัอย่างเป็นทางการ  
ซึง่ก าหนดหรอืระบุบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ยใหช้ดัเจน และรบัทราบร่วมกนัทัง้สองฝา่ย  
รวมทัง้มกีรอบเวลาการปฏบิตั ิมตีวับ่งชีค้วามก้าวหน้า และลกัษณะผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องโครงการ
ความรว่มมอื ขอ้ตกลงนี้ควรก าหนดขึน้ใหช้ดัเจน ไมซ่บัซอ้น และค านึงถงึผลประโยชน์รว่มไมใ่ช่เป็น
การใหก้ารอุดหนุนฝา่ยหน่ึงฝา่ยใด 
  ในการสรา้งความรว่มมอืมกัจะประสบปญัหา ไดแ้ก่ การตดัสนิใจล่าชา้ ขอ้จ ากดัใน
เรือ่งของทรพัยากร เมือ่เกดิความขดัแยง้ขึน้ ความรว่มมอืระหว่างองคก์รจะลดระดบัลง ซึง่การเป็น
หุน้ส่วนกนันัน้ หากขาดความไวว้างใจซึง่กนัและกนั กจ็ะไม่สามารถสรา้งสรรคแ์นวความคดิใหม่ๆ 
หรอืการแบ่งปนัทรพัยากรไดเ้ลย ดา้นการตดัสนิรว่มกนัของกลุ่มทีม่ความรว่มมอืระหว่างกนั เป็นอกี
ประเดน็หน่ึงทีท่ าใหเ้กดิความล่าชา้ในการด าเนินการใดๆ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากจงึจะ
เกดิความเหน็พอ้งตอ้งกนัในกลุ่มสมาชกิได ้ดา้นขอ้จ ากดัในเรือ่งของทรพัยากรสมาชกิบางรายอาจ
ไมส่ามารถสนบัสนุนดา้นทรพัยากรได ้ดงันัน้ สมาชกิทีม่คีวามพรอ้มหรอืศกัยภาพสงูกว่าอาจตอ้ง
ลงทุนดา้นทรพัยากรมากกว่า ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิการถอนตวัออกจากกลุ่มไดภ้ายหลงั ตลอดจนเมือ่
เกดิภาวะวกิฤต หรอืปญัหาความขดัแยง้ขึน้ภายในกลุ่ม ระดบัความรว่มมอืระหว่างกลุ่มสมาชกิอาจมี
การลดระดบัลงได ้เช่น การลดงบประมาณ การเปลีย่นแปลงกลุ่มผูบ้รหิาร หรอืการเปลีย่นแปลง
คณะกรรมการ เป็นต้น เหล่านี้ลว้นส่งผลกระทบต่อการสรา้งความรว่มมอืแบบหุน้ส่วนระหว่างกลุ่ม
สมาชกิได ้โดยเฉพาะการถอนตวัของสมาชกิทีเ่ป็นแกนน าความรว่มมอื (ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ.  
2550: 69; อา้งองิจาก Jackson; & Maddy.  2005) 

สรปุไดว้่า ปจัจยัทีท่ าใหค้วามรว่มมอืประสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย ความเขา้ใจร่วมกนั  
ความเชื่อถอืซึง่กนัและกนั ความจรงิใจ การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั การวางแผนการด าเนินงานและ
เป้าหมายการด าเนินงานรว่มกนั การยอมรบัซึง่กนัและกนั และภาวะผูน้ าขององคก์ร   
 1.5 รปูแบบและประเภทของความร่วมมือ 
  โทมสั และ โรเบริท์ (ธรีพงษ์ แกว้หาวงษ.์  2542: 22 – 23; อา้งองิจาง Thomas; & 
Robert. 1982: 74) ไดแ้บ่งรปูแบบและลกัษณะของการปฏบิตังิานรว่มกนั เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้  
  1. การตกลงรว่มกนั (Bargaining) คอื การตกลงรว่มกนัระหว่างองคก์ร 2 องคก์ร
หรอืมากกว่า เพื่อแลกเปลีย่นผลตอบแทนซึง่กนัและกนั 
  2. การเขา้รว่มมอืกนั (Coordination) คอื การรว่มมอืกนัปฏบิตังิานระหว่าง 2 องคก์ร
หรอืมากกว่าเพื่อเป้าหมายเดยีวกนั 
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  เครอืขา่ยการสรา้งความรว่มมอืแห่งชาติ ไดก้ าหนดขอบเขตของรปูแบบความรว่มมอื
ระดบัองคก์ร (ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ.  2550: 72 – 73; อา้งองิจาก National Network for 
Collaboration: NNCO.  2005) จ าแนกตามโครงสรา้งพืน้ฐานได ้5 ประเภท ดงันี้ 
  1. เครอืขา่ย (Networking) มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสในการพบปะสนทนา
ระหว่างองคก์ร สรา้งความเขา้ใจร่วมกนั เป็นแหล่งเกบ็รวบรวมขอ้มลู และใหก้ารสนบัสนุนพืน้ฐาน
ระหว่างสมาชกิภายในกลุ่ม ไมม่ลี าดบัขัน้การบรหิาร ลกัษณะการเชื่อมโยงองคก์รเป็นแบบยดืหยุ่น 
ก าหนดบทบาทความรบัผดิชอบแบบหลวมๆ การเชื่อมโยงกนัในกลุ่มสมาชกิเป็นแบบขัน้ต้น หรอื
ระยะพืน้ฐาน ไมม่คีวามซบัซอ้น ภาวะผูน้ าภายในเครอืขา่ยอยูใ่นระดบัต ่า ระดบัการตดัสนิใจเกดิขึน้
น้อย ความขดัแยง้พบไดน้้อย มลีกัษณะการสื่อสารแบบไมเ่ป็นทางการ 
  2. พนัธมติร (Cooperation or Alliance) มวีตัถุประสงคเ์ฉพาะในการรวมกลุ่มเพื่อ
สรา้งความรว่มมอืทีเ่หมาะสมตามความจ าเป็น มุ่งเน้นความส าเรจ็ของงาน ลดความซ ้าซอ้นในงาน หรอื
การบรกิารของสมาชกิลุ่ม เน้นการเป็นศูนยก์ลางการตดิต่อสื่อสาร ลกัษณะการแนะน าเน้นการเพิม่
ผลผลติทางการเงนิ ภาวะผูน้ าของความสมัพนัธน์ี้ ผูน้ าจะเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอื ระดบัการ
ตดัสนิใจค่อนขา้งซบัซอ้นและพบว่ามคีวามขดัแยง้กนับา้งเลก็น้อย มลีกัษณะการสื่อสารแบบเป็น
ทางการ 
  3. หุน้ส่วน (Coordination or Partnership) มวีตัถุประสงคเ์พื่อแบ่งปนัทรพัยากรใน
กลุ่มสมาชกิทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั เน้นการรวมทรพัยากร เพื่อการสรา้งผลผลติใหม ่(Productivity) 
เป็นศูนยก์ลางการตดิต่อสื่อสารของกลุ่มผูบ้รหิาร ลกัษณะการเชื่อมโยงองคก์รแบบเป็นทางการ มี
การก าหนดบทบาทชดัเจน และมกีารรว่มพฒันาทรพัยากร และรว่มลงทุนดา้นการเงนิ ภาวะผูน้ า มี
อ านาจอสิระแต่จ ากดัตามขอบเขตความรว่มมอืทีก่ าหนดไว ้ระดบัการตดัสนิใจมทีัง้ตดัสนิใจรว่มกนั 
และแยกกลุ่มในการตดัสนิใจ มกีารสื่อสารทีส่ม ่าเสมอและชดัเจน 
  4. กลุ่มผนึกก าลงั (Coalition) มวีตัถุประสงคเ์พื่อแบ่งปนัความคดิ และใชท้รพัยากร
รว่มกนั เพื่อสรา้งพนัธะสญัญาในการพฒันารว่มกนั โดยมรีะยะเวลาอยา่งน้อย 3 ปี และสมาชกิ
ทัง้หมดรว่มกนัตดัสนิใจ มกีารก าหนดบทบาทและระยะเวลาทีช่ดัเจน ลกัษณะการเชื่อมโยงแบบเป็น
ทางการ ภายใตข้อ้ตกลงรว่มกนั ลกัษณะภาวะผูน้ า มกีารแบ่งปนักนั ระดบัการตดัสนิใจ แบบเป็น
ทางการ และการสื่อสารเป็นไปตามล าดบัความส าคญั 
  5. กลุ่มรวมพลงั (Collaboration) มวีตัถุประสงคเ์พื่อมุง่เน้นความส าเรจ็ จากการ
ก าหนดวสิยัทศัน์รว่มกนั และมกีารเทยีบเคยีงผลกระทบที่เกดิขึน้ สรา้งระบบทีต่อ้งพึง่พากนัระหว่าง
สมาชกิในกลุ่ม เพื่อก าหนดประเดน็และโอกาสรว่มกนั สมาชกิทัง้หมดมกีารตดัสนิใจรว่มกนัอย่าง
เป็นเอกฉนัท ์(Consensus) มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของสมาชกิในกลุ่ม ก าหนด
ระยะเวลา และการประเมนิผลชดัเจน ลกัษณะการเชื่อมโยงองคก์รแบบเป็นทางการ ภาวะความผูน้ า
อยูใ่นระดบัสงู มคีวามไวว้างใจสงู และสามารถสรา้งผลติภาพสงู (Productivity) มกีารแบ่งปนั
ความคดิและการตดัสนิใจในระดบัเท่ากนั การสื่อสารแบบเป็นทางการ มกีารพฒันาอยูใ่นระดบัสงู 
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  ทาบแูคนนอน (ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ. 2550: 70 – 71; อา้งองิจาก Tabucanon. 
1999)  ไดจ้ดัรปูแบบความร่วมมอืของบรษิทัอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยั 5 ประเภท ดงันี้ 
  1. รปูแบบทีไ่รร้ปูแบบ (No-Model Model) มหาวทิยาลยัด าเนินการรว่มมอืกบั
บรษิทั/องคก์รแต่ละแห่งดว้ยตนเองเป็นรายกรณไีป 
  2. รปูแบบตวัแทนองคก์ร (Agency Model) มหาวทิยาลยัและบรษิทั/องคก์รตดิต่อกนั
ผ่านตวัแทนองคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อใหบ้รกิารในการตดิต่อและประสานงานระหว่างมหาวทิยาลยัและ
บรษิทั/องคก์รโดยเฉพาะ 
  3. รปูแบบสมาชกิภาพ (Membership Model) มหาวทิยาลยัและบรษิทั/องคก์รตดิต่อ
ผ่านทางหน่วยงานกลางในมหาวทิยาลยัทีต่ ัง้ขึน้เพื่อดแูลโดยเฉพาะ และช่วยประสานงานระหว่าง
มหาวทิยาลยัและบรษิทั/องคก์รโดยเฉพาะ 
  4. รปูแบบอุทยานวจิยั (University-Industry Research Oriented Park) การมคีวาม
รว่มมอืทางดา้นการวจิยัพืน้ฐาน และการวจิยัเชงิประยกุตท์ีม่หาวทิยาลยั และบรษิทั/องคก์รมกีาร
ตดิต่อประสานงานกนัอย่างต่อเนื่อง โดยมลี าดบัของการปฏสิมัพนัธจ์ากกลุ่มทีม่รีปูแบบความรว่มมอื
ในระดบัทีง่่ายไปสู่ระดบัทีซ่บัซอ้นขึน้จาก Research Parks, Innovation Center, Science Park, 
Technology Park และ Business-Oriented Parks ตามล าดบั 

สรปุไดว้่า รปูแบบของความรว่มมอืสามารถด าเนินการไดท้ัง้ความรว่มในลกัษณะการ     
ม ีขอ้ตกลงรว่มกนัเพื่อแลกเปลีย่นผลตอบแทน และการรว่มมอืโดยเขา้รว่มทรพัยากร โครงสรา้ง
พืน้ฐาน และรว่มด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ในเป้าหมายเดยีวกนั ทัง้นี้การด าเนินการแต่ละ
รปูแบบ ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องความรว่มมอื 
 
ตอนท่ี 2 ความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 

2.1 นโยบายและแผนเก่ียวกบัการบริหารงานวิจยัมหาวิทยาลยั 
  ในช่วงทศวรรษที ่19 ไดม้กีารก าหนดให ้“การวจิยั” เป็นบทบาทหนึ่งทีม่หาวทิยาลยั
ต่างๆ ในประเทศแถบตะวนัตก ตอ้งใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อบทบาทดงักล่าว ควบคู่กบัการ
เรยีนการสอนและการบรกิารวชิาการแก่สงัคมและชุมชน (ศูนยน์วตักรรมนโยบาย.  2546: 30; 
อา้งองิจาก Altbach. 2001) ในเวลาต่อมามหาวทิยาลยัจงึมภีารกจิหลกั 4 ประการ คอื การผลติและ
พฒันาก าลงัคนระดบั กลางและระดบัสงู การวจิยัเพื่อสรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้การบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งรวมของวทิยาการหลายแขนง
และรวมทัง้นกัวชิาการทีม่คีวามรู ้ความสามารถเป็นจ านวนมาก จากภารกจิและศกัยภาพดงักล่าว
ของมหาวทิยาลยั ท าใหม้หาวทิยาลยัเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของระบบวจิยัของประเทศ    
  บทบาทของมหาวทิยาลยัในดา้นการวจิยัถอืเป็นบทบาททีจ่ าเป็นอย่างยิง่ เนื่องจาก
การวจิยัมเีป้าหมายส าคญัทัง้ในการคน้ควา้หาความจรงิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และในการคน้หา
แนวทาง  รปูแบบ  หรอืวธิกีารในการปรบัปรงุสิง่ทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ โดยเฉพาะในการวจิยั (ปรชัญา 
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เวสารชัช.์  2546: 11) ซึง่ส่งผลต่อการกระตุน้ส่งเสรมิเศรษฐกจิ และพฒันาขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ ดงันัน้นโยบายและแผนต่างๆ ของประเทศไทย จงึมุ่งพฒันา และสรา้งกลไกทีจ่ะ
ช่วยยกระดบังานวจิยัของประเทศ สรปุได ้ดงันี้  
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
   ตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2540 – 2544) และ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ.2545 – 2549) เป็นแผนทีป่ฏริปูความคดิ และ
คุณค่าใหม่ของสงัคมไทยทีใ่หค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม โดยมุ่งให ้คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา”   
   ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในหลายบรบิท ทัง้ทีเ่ป็นโอกาส และขอ้จ ากดั
ต่อการพฒันาประเทศ จงึตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มของคน และระบบใหส้ามารถปรบัตวัพรอ้มรบั
การเปลีย่นแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน์อย่างรูเ้ท่าทนัโลกาภวิตัน์ และสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บั
ทุกภาคส่วนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันา (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  2550) ดงันี้ 
   1. เพื่อสรา้งโอกาสการเรยีนรูคู้่คุณธรรม จรยิธรรมอยา่งต่อเนื่องทีข่บัเคลื่อนดว้ย
การเชื่อมโยงบทบาทครอบครวั สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศกึษา เสรมิสรา้งบรกิารสุขภาพอยา่งสมดุล
ระหว่างการส่งเสรมิ การป้องกนั การรกัษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสรา้งความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิ 
   2. เพื่อเพิม่ศกัยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครอืข่าย เป็นรากฐานการพฒันา
เศรษฐกจิ คุณภาพชวีติ และอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื
น าไปสู่การพึง่ตนเองและลดปญัหาความยากจนอย่างบูรณาการ 
   3. เพื่อปรบัโครงสรา้งการผลติสู่การเพิม่คุณค่าของสนิคา้และบรกิารบนฐานความรู ้
และนวตักรรม รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลติเพือ่ท าใหม้ลูค่าการผลติสงูขึน้ 
   4. เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนั และระบบบรหิารความเสีย่งใหก้บัภาคการเงนิ การคลงัพลงังาน 
ตลาดปจัจยัการผลติ ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
   5. เพื่อสรา้งระบบการแขง่ขนัดา้นการคา้และการลงทุนใหเ้ป็นธรรม และค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทัง้สรา้งกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ประชาชน ใน
ทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรม 
   6. เพื่อเสรมิสรา้งความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิและคุณค่าความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ควบคู่กบัการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นฐานทีม่ ัน่คงของการพฒันาประเทศ และ
การด ารงชวีติของคนไทยทัง้ในรุ่นปจัจบุนัและอนาคต รวมทัง้สรา้งกลไกในการรกัษาผลประโยชน์ของ
ชาตอิย่างเป็นธรรมและอย่างยัง่ยนื 
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   7. เพื่อเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศสู่ภาครฐั ภาคธุรกจิเอกชน
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขดีความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ควบคู่กบัการ
เสรมิสรา้งกลไกแ ละกระบวนการมสี่วนรว่มในการพฒันาวฒันธรรมประชาธปิไตยใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัิ
ต่อการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข 

  ดงันัน้ ในการเตรยีมพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต ประเทศไทย
จ าเป็นตอ้งก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศอย่างเหมาะสม โดยน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาประยกุต์ใชภ้ายใตก้ารพฒันาทีย่ดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” อยู่บนพืน้ฐานของ                
“ดลุยภาพเชิงพลวตั” ทีเ่ชื่อมโยงทุกมติอิยา่งบรูณาการ ทัง้มติติวัคน สงัคมและวฒันธรรม เศรษฐกจิ 
สิง่แวดลอ้มและการเมอืง ขณะเดยีวกนัยอมรบัความแตกต่างระหว่างระบบเศรษฐกจิและสงัคมในชนบทกบั
ในเมอืง โดยมุ่งสรา้งดุลยภาพการพฒันาระหว่าง “ความเขม้แขง็ในการพึง่ตนเองของประชาชนและชุมชน
ทอ้งถิน่ในชนบททีเ่ป็นฐานรากของสงัคม และความสมดุลในประโยชน์ของการพฒันาแก่ทุกภาคส่วนอย่าง
เป็นธรรม” กบั “ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของภาคธุรกจิในเมอืง และการสรา้งเครอืขา่ย
พนัธมติรการพฒันาในเวทโีลก” โดย ใช้ความรอบรู้คณุธรรมและความเพียรในกระบวนการพฒันา
ทีอ่ยูบ่นหลกัความพอประมาณ ความมเีหตผุลและมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่นแปลง
และผลกระทบจากกระแสโลกาภวิตัน์ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่
ของโครงสรา้งของระบบต่างๆ ภายในประเทศใหม้ศีกัยภาพแขง่ขนัไดใ้นกระแสโลกาภวิตัน์ และสรา้ง
ฐานความรูใ้หเ้ป็นภูมคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนั ควบคู่ไปกบัการกระจายการ
พฒันาทีเ่ป็นธรรม และเสรมิสรา้งความเท่าเทยีมกนัของกลุ่มคนในสงัคม และความเขม้แขง็ของชุมชน
ทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหค้งความสมบูรณ์เป็น
รากฐานการพฒันาทีม่ ัน่คง และเป็นฐานการด ารงวถิชีวีติของชุมชนและสงัคมไทย ตลอดจนการ
เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล ในการบรหิารจดัการประเทศทุกระดบั อนัจะน าไปสู่การพฒันาประเทศทีม่ ัน่คง
และยัง่ยนื สามารถด ารงอยูใ่นประชาคมโลก ไดอ้ย่างมเีกยีรตภิูมแิละมศีกัดิศ์ร ีโดยมยีทุธศาสตร ์ดงันี้ 
   1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภมิูปัญญา
และการเรียนรู้ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนใหม้คีุณธรรมน าความรู้ เกดิภมูคิุม้กนั โดยพฒันาจติใจ
ควบคู่กบัการพฒันาการเรยีนรูข้องคนทุกกลุ่มวยัตลอดชวีติ และสามารถจดัการกบัองคค์วามรู ้                 
ทัง้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และองคค์วามรูส้มยัใหม่ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม พรอ้มทัง้
เสรมิสรา้งสุขภาวะคนไทยใหม้สีุขภาพแขง็แรงทัง้กายและใจ และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่               
โดยเน้นการพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร และการเสรมิสรา้งคนไทยใหอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมได้
อยา่งสนัตสิุขด ารงชวีติอยา่งมัน่คงทัง้ในระดบัครอบครวัและชุมชน สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึแหล่งทุน 
ส่งเสรมิการด ารงชวีติทีม่คีวามปลอดภยั น่าอยู่ บนพืน้ฐานของความยตุธิรรมในสงัคม 
   2. ยทุธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ี
มัน่คงของประเทศ ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ดว้ยการส่งเสรมิการ
รวมตวั รว่มคดิ รว่มท า ในรปูแบบทีห่ลากหลาย และจดักจิกรรมอยา่งต่อเนื่องตามความพรอ้มของชุมชน 
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การสรา้งความมัน่คงของเศรษฐกจิชุมชนทีเ่น้นการผลติเพื่อการบรโิภคอยา่งพอเพยีง ส่งเสรมิการรว่ม
ลงทุนระหว่างเครอืข่ายองคก์รชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้สรา้งระบบบ่มเพา
วสิาหกจิชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพี ตลอดจนการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพของชุมชน ในการอยูร่ว่มกนักบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสนัตแิละเกือ้กูล และ
การสรา้งกลไกในการปกป้องคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 
   3. ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสร้างการผลิตให้สมดลุและยัง่ยืน ให้
ความส าคญักบัการปรบัโครงสรา้งเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของภาคการผลติและบรกิาร บนฐานการเพิม่
คุณค่าสนิคา้และบรกิารจากองคค์วามรูส้มยัใหม่ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และนวตักรรม และการบรหิาร
จดัการทีด่ ีรวมทัง้สรา้งบรรยากาศการลงทุนทีด่ดีว้ยการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์
การปฏริปูองคก์รการปรบัปรุงกฎระเบยีบ การพฒันามาตรฐานในดา้นต่างๆ และการด าเนินนโยบาย
การคา้ระหว่างประเทศใหส้นับสนุนการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ พรอ้มทัง้การ
สรา้งภมูคิุม้กนัและระบบบรหิารความเสีย่งของระบบเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการบรหิาร
เศรษฐกจิส่วนรวมการส่งเสรมิการออม  การพฒันาพลงังานทางเลอืก และใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์อย่าง
ทัว่ถงึ เพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิช่วยแก้ปญัหาความยากจนและมกีารกระจายรายไดท้ีด่ขี ึน้ 
   4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  และการ
สร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาฐาน
ทรพัยากร และความสมดุลของระบบนิเวศเพื่อรกัษาสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่เีพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ดว้ยการปรบัแบบแผนการ
ผลติและพฤตกิรรมการบรโิภคเพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเพื่อลดมลพษิและควบคุมกจิกรรมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชวีติ และการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดว้ยการจดัการองค์
ความรู ้และสรา้งภมูคิุม้กนั ตลอดจนส่งเสรมิการใชค้วามหลากหลายทางชวีภาพในการสรา้งความ
มัน่คงของภาคเศรษฐกจิทอ้งถิน่และชุมชนและพฒันา ขดีความสามารถและสรา้งนวตักรรมจาก
ทรพัยากรชวีภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
   5. ยทุธศาสตรก์ารเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ                     
มุง่เสรมิสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมอย่างยัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาวฒันธรรม 
ประชาธปิไตย และธรรมาภบิาลใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวถิกีารด าเนินชวีติในสงัคมไทย เสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของภาคประชาชนให้สามารถเขา้ร่วมในการบรหิารจดัการประเทศ พรอ้มทัง้สรา้งภาค
ราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ และมธีรรมาภบิาล โดยเน้นการบรกิารแทนการก ากบัควบคุมและท างาน
รว่มกบัหุน้ส่วนการพฒันา รวมทัง้กระจายอ านาจการบรหิารจดัการประเทศสู่ภมูภิาค ทอ้งถิน่ และ
ชุมชนเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสรมิภาคธุรกจิเอกชนใหเ้กดิความเขม้แขง็ สุจรติ และมธีรรมาภบิาล 
นอกจากนัน้ด าเนินการปฏริปูกฎหมาย กฎระเบยีบ และขัน้ตอน กระบวนการเกี่ยวกบัการพฒันา
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เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อสรา้งความสมดุลในการจดัสรรประโยชน์จากการพฒันา รวมทัง้การรกัษาและ
เสรมิสรา้งความมัน่คงเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการประเทศสู่ดุลยภาพและความยัง่ยนื 
   การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 สู่การปฏบิตัใิหค้วามส าคญักบั
การมสี่วนรว่มของทุกภาคพีฒันาจากทุกภาพส่วน โดยมแีนวทางส าคญั ดงันี้ 
   1. เสรมิสรา้งบทบาทการมสี่วนรว่มของภาคพีฒันา จดัท าแผนปฏบิตักิารใน
ระดบัต่างๆ ทีบ่รูณาการเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 ภายใตห้ลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใหค้วามส าคญักบัการจดัแบ่งบทบาทหลกัทีช่ดัเจนของภาคพีฒันา ทัง้
ภาครฐั ภาคเอกชน  
ภาคสถาบนัต่างๆ รวมถงึภาคชุมชนเพื่อสามารถด าเนินภารกจิรว่มมอืสนับสนุนซึง่กนัและกนัได้  
   2. ก าหนดแนวทางการลงทุนทีส่ าคญัตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่10 
   3. เรง่ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายเพื่อสนบัสนุนการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรใ์หบ้งั
เกดิผลในทางปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล  
   4. ศกึษาวจิยัสรา้งองคค์วามรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อหนุนเสรมิการ
ขบัเคลื่อนยทุธศาสตรแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 สู่การปฏบิตั ิ 
   5. พฒันาระบบการตดิตามประเมนิผลและสรา้งดชันีชีว้ดัความส าเรจ็ของการ
พฒันาในทุกระดบั  
   6. สนบัสนุนการพฒันาระบบฐานขอ้มลูในทุกระดบัและการเชื่อมโยงโครงขา่ย
ขอ้มลูขา่วสาร ระหว่างหน่วยงานกลางระดบันโยบาย ตลอดจนระดบัพืน้ทีแ่ละทอ้งถิน่  
  นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
  นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555 – 2559) (ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ  2554: ออนไลน์) วสิยัทศัน์การวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555 – 2559) คอื 
ประเทศไทยมแีละใชง้านวจิยัทีม่คีุณภาพ เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื โดยมกีารกาหนดพนัธกจิ            
การวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555 – 2559) คอื พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการวจิยัของ
ประเทศใหส้งูขึน้ และสรา้งฐานความรูท้ีม่คีุณค่า สามารถประยกุตแ์ละพฒันาวทิยาการทีเ่หมาะสม
และแพรห่ลาย รวมทัง้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิ
พาณชิยแ์ละสาธารณะ ตลอดจนเกดิการพฒันาคุณภาพชวีติ โดยใชท้รพัยากรและเครอืขา่ยวจิยั
อยา่งมปีระสทิธภิาพทีทุ่กฝ่ายมสี่วนรว่ม 
  ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประกอบดว้ย  
  ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันา
ทางสงัคม โดยมเีป้าประสงคก์ารวจิยั คอื สรา้งเสรมิองคค์วามรูใ้หเ้ป็นพืน้ฐานเพื่อความมัน่คงของ
ประเทศโดยการสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติ และความผาสุก
ของประชาชน มุง่เน้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา ระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง วฒันธรรม สุขภาพ
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อนามยั คุณภาพชวีติ สวสัดกิารเพื่อความมัน่คงของชวีติ ตลอดจนการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีการสรา้ง
ความเขม้แขง็และการสรา้งภมูคิุม้กนัของทอ้งถิน่และสงัคม รวมทัง้การเสรมิสรา้งศกัยภาพของชุมชน
ทีเ่น้นกระบวนการมสี่วนรว่มในการแก้ไขปญัหาความยากจน นอกจากนี้ ยงัมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ
เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ และการเสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศ  
  ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันา 
ทางเศรษฐกิจ โดยมเีป้าประสงคก์ารวจิยั คอื สรา้งเสรมิองคค์วามรูเ้พื่อเป็นพืน้ฐานสู่การสรา้ง
ศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกจิอยา่งสมดุลและยัง่ยนื โดยคานึงถงึหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง มุง่เน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร ซึง่ครอบคลุมการ
สรา้งมลูค่าผลผลติทางการเกษตร ปา่ไมแ้ละประมง รวมทัง้การพฒันาและจดัการองคค์วามรู ้และ                    
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิสรา้งสรรคอ์ยา่งยัง่ยนื 
นอกจากนี้ยงัมุง่เน้นการวจิยัเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพการผลติทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
บรกิาร ซึง่ครอบคลุมถงึการท่องเทีย่ว การพฒันาดา้นพลงังาน โลจสิตกิส ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยค านึงถงึบทบาทการแขง่ขนัของประเทศภายใตก้ารเปลีย่นแปลง ทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิรวมทัง้ สมัพนัธภาพกบัประเทศเพื่อนบา้น และสรา้งสรรค ์             
องคค์วามรูเ้พื่อรองรบัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community : 
AEC) โดยดาเนินการบนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและมุง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิ
พาณิชยแ์ละสาธารณะ  
  ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3 การอนุรกัษ์ เสริมสร้าง และพฒันาทุนทรพัยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยมเีป้าประสงคก์ารวจิยั คอื พฒันาองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลูเพื่อการบรหิารจดัการ
และการพฒันาทุนทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างเป็นระบบ โดยทอ้งถิน่
และชุมชนมสี่วนรว่ม มุง่เน้นการวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม 
ความหลากหลายทางชวีภาพ การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื โดยการมี
ส่วนรว่มของประชาชนและสงัคม รวมทัง้การสรา้ง องคค์วามรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรดนิ ทรพัยากรธรณี 
ทรพัยากรน้า ทรพัยากรปา่ไม ้ทรพัยากรสตัวน้์ารวมถงึการแบ่งปนัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรอยา่ง
ยัง่ยนื โดยเฉพาะกระบวนการมสี่วนรว่มอย่างแทจ้รงิ (Meaningful Public Participation) และการวจิยั
ทีเ่กีย่วกบัการรองรบัและฟ้ืนฟู หลงัภยัธรรมชาตแิละภยัพบิตัใินระดบัภูมภิาคและทอ้งถิน่  
  ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันานวตักรรม
และบคุลากรทางการวิจยั โดยมเีป้าประสงคก์ารวจิยั คอื พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศและการพึง่พาตนเอง โดยใชฐ้านความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาการต่างๆ 
อยา่งสมดุลและเหมาะสม มุง่เน้นการวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้และต่อยอดภมูปิญัญาของประเทศ และ
สาธารณะ ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยัของประเทศ  
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  ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5 การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศเพ่ือการบริหารจดัการ
ความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรพัยากร และภมิูปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ด้วยยทุธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาสงัคม 
อย่างแพร่หลาย โดยมเีป้าประสงคก์ารวจิยั คอื พฒันาระบบและกลไกการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ
เพื่อบรหิารจดัการความรูข้องประเทศอย่างมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ มุง่เน้นการวจิยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของการบรหิารจดัการดา้นการวจิยัของประเทศ  
  ดงันัน้ นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555 – 2559) จะมี
การด าเนินการเพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ โดยใชง้บประมาณซึง่ประกอบดว้ย 
งบประมาณภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมถงึงบประมาณวจิยัจากแหล่งทุน
วจิยัอื่น โดยตระหนกัถงึขอ้จากดัดา้นงบประมาณภาครฐั ความพรอ้มของประเทศ โดยเน้นการใช้
ทรพัยากรการวจิยัและเครอืขา่ยภาคกีารวจิยัทีม่อียูอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ การลดความซ ้าซอ้นในการ
จดัสรรงบประมาณทีเ่กีย่วกบัการวจิยั การสรา้งความมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนและทุกระดบั เพื่อ
มุง่พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการวจิยัของประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภมูปิญัญาให้
เกดิประโยชน์เชงิพาณชิย ์และผลกัดนัใหเ้กดิการนาผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน ทอ้งถิน่ 
และสาธารณะ ตลอดจนมกีารเชื่อมโยงในการน าผลการวจิยัไปสู่การลงทุนในเชงิพาณชิยเ์พิม่มาก
ยิง่ขึน้ 
  กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
  กรอบแผนอุดมศกึษาระยะฉบบัทีส่องครอบคลุมช่วงเวลา 15 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 
2565 (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2550) จดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา(สกอ.) ภายใตก้ารก ากบัของคณะกรรมการการอุดมศกึษา(กกอ.) และสถาบนัคลงัสมอง
ของชาต ิภายใตม้ลูนิธสิ่งเสรมิทบวงมหาวทิยาลยั ตามนโยบายของรฐัมนตรวี่าการ 
กระทรวงศกึษาธกิาร กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาวฉบบัทีส่อง มสีาระหลกัสองส่วน ส่วนแรกเป็น
การวเิคราะหภ์าพฉายและนัยส าคญัทีเ่ป็นปจัจยัแวดลอ้มรุมเรา้ ส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลก 
ประเทศไทย จนถงึอุดมศกึษา ส่วนทีส่องเป็นนโยบายต่างๆ ทีอ่อกแบบโดยค านึงถงึมติบิรูณาการ 
เพื่อแกป้ญัหาพรอ้มกบัการพฒันา ซึง่ในหลายประเดน็ มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงและรองรบัซึง่กนั
และกนั บางประเดน็เป็นกลไกเชงินโยบายและการจดัสรรทรพัยากรทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
ขบัเคลื่อนนโยบายและมาตรการอื่น ประกอบดว้ย 9 ประเดน็ ไดแ้ก่ รอยต่อกบัการศกึษาระดบัอื่น 
การแกป้ญัหาอุดมศกึษาในปจัจบุนั ธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการ การพฒันาขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศ การเงนิอุดมศกึษา การพฒันาบุคลากรในอุดมศกึษา เครอืขา่ยอุดมศกึษา 
การพฒันาอุดมศกึษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และโครงสรา้งพืน้ฐาน
การเรยีนรู ้
  เป้าหมายของกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 เมือ่สิน้สุดแผนในปี พ.ศ. 2565  
คอื “การยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาไทย เพื่อผลติและพฒันาบุคลากรทีม่คีุณภาพสามารถปรบัตวั
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ส าหรบังานทีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ พฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาในการสรา้งความรูแ้ละนวตักรรม                
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในโลกาภวิตัน์ สนบัสนุนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของ
ทอ้งถิน่ไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภบิาล การเงนิ การก ากบัมาตรฐาน และเครอืขา่ยอุดมศกึษา  
บนพืน้ฐานของเสรภีาพทางวชิาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชงิระบบ” 
  ส าหรบัประเดน็นโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม มดีงันี้ 
  1. การแกป้ญัหาอุดมศกึษาในปจัจบุนั มกีารจดักลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาออกเป็น 4 
กลุ่ม (Category) คอื กลุ่มวทิยาลยัชุมชน (Community Colleges) กลุ่มมหาวทิยาลยัสีปี่ (4 – year 
University) และมหาวทิยาลยัศลิปศาสตร ์(Liberal Arts University) กลุ่มมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (Specialized University) มหาวทิยาลยั Comprehensive 
และกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยั (Research University) และมหาวทิยาลยับณัฑติศกึษา (Graduate 
University) การพฒันาสถาบนั อุดมศกึษาเป็น 4 กลุ่ม เป็นไปตามการก ากบันโยบายของ
มหาวทิยาลยั ควบคู่ไปกบัการประเมนิมาตรฐานการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบักลุ่มอุดมศกึษาทีม่พีนัธกจิ
ต่างกนั กลไกจดัสรรทรพัยากรจากฝา่ยรฐั อยา่งมทีศิทางและเป้าหมาย และการระดมทรพัยากร   
  สถาบนัการศกึษาทัง้ 4 กลุ่ม มพีืน้ทีบ่รกิารทีเ่ป็นจดุเน้นต่างกนั มจีดุเน้นของพนัธกจิ
และบทบาทในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศทีม่คีวามตอ้งการหลากหลายทัง้การพฒันา
ฐานราก สงัคม เศรษฐกจิรวมถงึการกระจายอ านาจในระดบัทอ้งถิน่ การขบัเคลื่อนภาคการผลติใน
ชนบท ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ จนถงึการแข่งขนัในโลกาภวิตัน์ แต่ละกลุ่มมจีุดเน้นระดบัการศกึษา 
ทุกกลุ่มยงัมพีนัธกจิทัง้สีข่องอุดมศกึษา คอื สอน วจิยั บรกิารวชิาการ และท านุบ ารงุศลิปะวฒันธรรม 
ทีม่บีรบิทและเป้าหมายสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ 
  2. บทบาทของมหาวทิยาลยัในการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ   
ในฐานะทีอุ่ดมศกึษาเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของระบบวจิยัของประเทศ การสรา้งความเป็นเลศิของการวจิยั
ของอุดมศกึษา จงึขึน้อยูก่บัการวางโครงสรา้งระบบวจิยัในภาพรวม ซึง่รวมถงึนโยบายระบบวจิยั การจดัสรร
ทรพัยากรวจิยั การบรหิารจดัการทุนวจิยั ตลอดจนการประสานพลงัระหว่างหน่วยปฏบิตักิารวจิยั            
รฐัตอ้งมนีโยบายทีช่ดัเจนในกระบวนการจดัสรรทรพัยากรวจิยั เพื่อสรา้งงานวจิยัทีม่มีลูค่าเพิม่ต่อ
ระบบเศรษฐกจิและพฒันาสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะทีม่คีวามจ ากดัในงบประมาณสนับสนุน ใน
ขณะเดยีวกนักย็งัตอ้งดแูลการวจิยัทีไ่ม่มผีลต่อภาคการผลติหรอืมลูค่าเชงิเศรษฐกจิ แต่มคีวามจ าเป็นต่อ
สงัคม รวมทัง้การสนบัสนุนนักวจิยัรุ่นใหม่ ซึง่ยงัขาดประสบการณ์และโอกาส และการสนบัสนุนทาง
การเงนิและสทิธปิระโยชน์ทีเ่อือ้ต่อการผลติผลงานทัง้จากสถาบนัของรฐัและเอกชน 
  ปจัจยัความเชื่อมโยง และการท างานรว่มกนัระหว่างภาคเอกชนกบัอุดมศกึษาเป็น
ประเดน็ใหญ่ทีต่อ้งการการผลกัดนั เนื่องจากความรว่มมอืยงัอยูใ่นระดบัต ่า ภาคเอกชนมกัไมท่ราบ
ว่ามหาวทิยาลยัมผีลงานวจิยัทีอ่าจเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ในขณะทีม่หาวทิยาลยัมกัไมว่จิยั
จากโจทยอุ์ตสาหกรรมและไมท่ราบความตอ้งการของภาคเอกชน นอกเหนือจากความแตกต่างใน
วฒันธรรมการท างาน และปญัหาความลบัทางการคา้ แมใ้นปจัจบุนัรฐัจะมมีาตรการส่งเสรมิ เช่น 
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การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็น 2 เท่า หากเอกชนมกีจิกรรมวจิยัและพฒันา  เป็นตน้   แต่การ
พฒันางานวจิยัในภาคเอกชนเองยงัตอ้งพฒันาอกีมาก ยิง่เอกชนส่วนใหญ่ไมม่คีวามตอ้งการนกัวจิยั 
ท าใหข้าดแรงจงูใจในเสน้ทางอาชพีของนกัวจิยัไทยในภาคเอกชน ประเทศทีพ่ฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมไดด้ ีมหาวทิยาลยัจะเชื่อมต่อไดด้กีบัภาคการผลติ สรา้งความรูแ้ละนวตักรรมใหม่ นอกจากนัน้
มหาวทิยาลยัยงัถูกคาดหวงัใหเ้ป็นสถาบนัสงัคมมบีทบาทชีน้ าความคดิและการเปลีย่นแปลงของ
สงัคม พนัธกจิและความคาดหวงันี้จ าแนกใหม้หาวทิยาลยัแตกต่างจากสถาบนัอุดมศกึษา ซึง่เป็น
เพยีงสถาบนัทีจ่ดัการศกึษาสงูกว่าระดบัมธัยมศกึษา การสรา้งความรูท้ีม่คีุณภาพอาศยัระบบวจิยัที่
สมบรูณ์เชื่อมต่อทัง้มหภาค จนถงึหน่วยปฏบิตักิารวจิยั ในสภาวะทีท่รพัยากรมจี ากดั การจดั
ทรพัยากรเพื่อการวจิยั จะมลีกัษณะการแขง่ขนั (Competitive Research) ใหก้บับุคคล กลุ่มบุคคล 
หรอืกลุ่มองคก์รและสถาบนั ระบบ Research Assessment Exercise (RAE) ของสหราชอาณาจกัร
ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 15 ปี ใชจ้ าแนกและจดัล าดบัความสามารถในการวจิยัของหน่วยงาน/กลุ่ม
สาขาวชิาการในมหาวทิยาลยั สหราชอาณาจกัร และมกีารประยกุตแ์ละปรบัปรงุกลไกและการ
จดัล าดบัมาหลายครัง้ จงึเสนอใหป้ระยกุตแ์ละปรบัใชร้ะบบ RAE เพื่อการประเมนิความสามารถการ
วจิยัและจดัสรรทรพัยากรเพื่อการวจิยัส าหรบัอุดมศกึษาไทย 
  รฐัควรใชก้ลไก เช่น RAE  จดัสรรทุนวจิยัแบบ Competitive Bidding ส าหรบักลุ่ม 
องคก์รส่งเสรมิศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิทัง้ระดบัมหาวทิยาลยั ระดบัประเทศ และตามวาระประเทศ 
(National Agenda) หรอืการชีเ้ชงินโยบาย (Policy Directed) ทีใ่หท้างเลอืกประเทศและใหผ้ลลพัธ์
จากการวจิยัทัง้ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ สรา้งทรพัยส์นิทางปญัญา และเกดิผลผลติเศรษฐกจิ จ าแนก
ว่าหน่วยงานใดอยูใ่นต าแหน่งหรอืมคีวามสามารถในขัน้ตอนใด ทัง้การวจิยั (Research) การพฒันา 
(Development) การบ่มเพาะความรูแ้ละทรพัยส์นิทางปญัญาจากการวจิยั(Incubation) การพฒันา
ไปสู่การผลติเชงิพาณชิย ์(Commercialization) ทัง้นี้แต่ละหน่วยงานหรอืกลุ่มมหาวทิยาลยัอาจมี
ความสามารถ มคีวามเหมาะสม มคีวามจ าเพาะ และวางต าแหน่งของตนทีข่ ัน้หนึ่งตอนใด หรอื
หลายขัน้ตอนไดใ้ชผ้ล RAE และการวางต าแหน่งของแต่ละสถาบนัในแต่ละกลุ่มมหาวทิยาลยั        
ปรบัใหเ้หมาะเพื่อจดัเงนิวจิยัส าหรบัแต่ละกลุ่ม 
  ปจัจบุนัโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยั ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีท างาน
ในลกัษณะกลุ่มมหาวทิยาลยั (Consortium) มุง่สรา้งศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิทางวชิาการ 8 กลุ่ม
สาขาวชิาการ ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการอุดมศกึษา มกีารท างานรว่มกนัระหว่าง
มหาวทิยาลยัและภาคการผลติถงึระดบัหนึ่ง ในช่วงต่อไปควรจดัใหม้กีารท างานรว่มกนัระหว่างมหาวทิยาลยั 
กลุ่มมหาวทิยาลยั ศูนยค์วามเป็นเลศิ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสงัคมและชุมชน และ
แหล่งทุนแหล่งวชิาการต่างประเทศ  โครงการรว่มพลงันี้ในลกัษณะกลุ่มมหาวทิยาลยัน้ี สรา้งพลงัรว่ม
(Synergy) และการเสรมิกนัและกนั (Complimentarity) สามารถเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาอาจารย์
ใหม้หาวทิยาลยัใหม่ สรา้งนักวจิยัใหภ้าคเอกชน การท างานรว่มกบัภาคสงัคม และชุมชนจะช่วยตอบ
โจทยว์ชิาการทีม่าจากชุมชนได ้เกดิผลลพัธผ์ลผลติและผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิ การท างาน
กบัภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศช่วยการน าทรพัยส์นิทางปญัญาไปใช ้การบ่มเพาะวสิาหกจิ และ
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การสรา้งผลผลติเชงิการคา้ ทัง้นี้ตอ้งมกีลไกอื่นสนบัสนุน เช่น การผลกัดนัของส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน กระทรวงและกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่อง การเขา้ถงึ Venture Capital และแหล่งเงนิ
ส าหรบัการสรา้งวสิาหกจิเทคโนโลย ี  
  ใหม้กีารออกแบบระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศกึษาและภาคการผลติ  เพื่อสรา้ง
ภารกจิของมหาวทิยาลยัจ านวนหน่ึงทีใ่ชอุ้ปสงคจ์ากภาคการผลติเป็นตวัตัง้ ทัง้การจดัหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ การวจิยั (Demand led Curriculum, Technical Services 
and Research) โดยเฉพาะในมหาวทิยาลยัทีเ่น้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้นี้รฐัพงึจดั
ทรพัยากรสนบัสนุน มกีารสรา้งความรูแ้ละใชค้วามรูเ้พื่อตอบโจทยท์ีห่ลากหลายของประเทศ เพื่อ
ผลติก าลงัคนดา้นการวจิยั เพื่อบ่มเพาะผูม้คีวามสามารถพเิศษ เพื่อบ่มเพาะเทคโนโลย ีตอ้งการ
ระบบสนบัสนุนงบประมาณวจิยัอกีหลายอย่างนอกจากระบบ Competitive Bidding ดงันัน้ รฐัพงึ
จดัสรรงบประมาณวจิยัอกีส่วนหนึ่งใหก้บัสถาบนัอุดมศกึษาส าหรบัประเดน็ต่างๆ กล่าวคอื การวจิยั
ในสาขาทีจ่ าเป็นต่อสงัคม โดยไมต่อ้งผกูกบัการเพิม่ผลผลติทางเศรษฐกจิ การพฒันานกัวจิยัรุน่เยาว์ 
นกัวจิยัรุน่ใหม่ ทุนประเดมิส าหรบัการวจิยัเชงิพาณชิย ์และนวตักรรมทีม่คีวามเสีย่งประเภท 
Venture Capital การสนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานการวจิยั ทุนสมทบ (Matchingfund) ในการลงทุน
รว่มกบัมหาวทิยาลยัหรอืภาคเอกชนในกจิกรรมวจิยับางประเภท รวมทัง้พจิารณาสทิธปิระโยชน์ทาง
การเงนิและภาษตีามความเหมาะสม 

ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  
ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มทางการศกึษา(ส านกังานเลขาธกิาร

สภาการศกึษา. 2554: 19-40) ไดก้ าหนดรายละเอยีดดงันี้ วสิยัทศัน์ คอื ทุกภาคส่วนของสงัคมมี
ส่วนรว่มทางการศกึษา เพื่อใหค้นไทยไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งมคีุณภาพ  วตัถุประสงค ์คอื ส่งเสรมิ
การมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนของสงัคมในการสรา้งโอกาส การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาและการเรยีนรู ้โดยเน้นการมสี่วนรว่มของทัง้ภาคเอกชน และชุมชน  เป้าหมาย คอื               
เพิม่บทบาทของผูอ้ยูน่อกภาครฐัทัง้ภาคเอกชน และชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในสงัคมใหเ้ขา้มามี
ส่วนรว่มทางการศกึษาและเรยีนรูม้ากขึน้ ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษา
ตามอธัยาศยั โดยภาครฐัจดัระบบ โครงสรา้ง การบรหิารและการจดัการ และสิง่อานวยความสะดวก
ต่างๆ ใหเ้อือ้อานวย รวมทัง้สรา้งความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผูม้สี่วนรว่ม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การเรยีนรูร้ว่มกนัทัง้ระบบ และเพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษา พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาและการเรยีนรู ้ใหค้นไทยไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งมคีุณภาพ 

โดยมยีทุธศาสตรแ์ละมาตรการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ภาคอุตสาหกรรม  ดงันี้ 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ยทุธศาสตรส่์งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ธรุกิจ 
สถานประกอบการ  มมีาตรการ ดงันี้ 

1. จดัมาตรการดา้นภาษอีากรและดา้นอื่นๆ เพื่อสนบัสนุนการมสี่วนรว่มของ
ภาคเอกชน/ธุรกจิ สถานประกอบการ 

2. ส่งเสรมิการจดัการศกึษารปูแบบศูนยก์ารเรยีน โดยสถานประกอบการ  
3. สนบัสนุนบุคลากรจากภาคเอกชน ธุรกจิ และสถานประกอบการใหเ้ป็นคร/ูอาจารย์

ในสถาบนัอาชวีศกึษาและอุดมศกึษา  
4. ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชน ธุรกจิ และสถานประกอบการรว่มเป็นกรรมการ

สถานศกึษา/สภาสถาบนัอุดมศกึษา ใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการศกึษา/สถาบนั 
รวมทัง้ระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา และรว่มตดิตาม ตรวจสอบ  

5. ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชน ธุรกจิ หรอืสถานประกอบการเขา้มารว่มในการก าหนด
นโยบายการศกึษาทัง้ระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถิน่  

6. ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชน ธุรกจิ สถานประกอบการจดัโครงการพฒันาการศกึษา เป็น
ส่วนหน่ึงของกจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใหม้ากขึน้ 

7. ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชน ธุรกจิ และสถานประกอบการลงทุนดา้นการศกึษาและ
เรยีนรู ้ทัง้ในรปูแบบการจดัตัง้สถาบนัการศกึษา การสนบัสนุน ส่งเสรมิการศกึษาและเรยีนรูใ้น
รปูแบบหลากหลาย 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ยทุธศาสตรส่์งเสริมและพฒันาบทบาทหน่วยนโยบาย
การศึกษา  มมีาตรการดงันี้  

1. ปรบักระบวนทศัน์ และลดบทบาทภาครฐัในการจดัการศกึษา ลดการแทรกแซง
โดยผูก้ ากบันโยบาย อาทเิช่น การแต่งตัง้โยกยา้ย ฯลฯ โดยควรเน้นการก าหนดนโยบาย วางแผน 
ก าหนดมาตรฐาน นิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล วจิยัและพฒันาตน้แบบ ยกยอ่งการปฏบิตัทิี่
ด ีและส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วนร่วมน าไปด าเนินการขยายผลใหม้ากขึน้  

2. มกีลไกส่งเสรมิสนบัสนุนการมสี่วนรว่ม และสรา้งความเขม้แขง็ของทุกภาคส่วน
ในสงัคมใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มก าหนดนโยบายและวางแผนการศกึษาและเรยีนรู ้รวมทัง้ใหเ้ขา้มามี
ส่วนรว่มจดั และสนบัสนุนการศกึษาและการเรยีนรูทุ้กระดบัทัง้ในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั  
ทัง้ในระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถิน่  

3. ใชก้ลไกทางการเงนิ และมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสรมิและจงูใจการมสี่วนรว่ม
ทางการศกึษา การบรจิาคทรพัยส์นิ และระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา เช่น จดัใหม้คีปูองการศกึษา 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเลอืกสถานทีเ่รยีนตามความตอ้งการ 

4. ปรบัปรงุแกไ้ข กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่ป็นอุปสรรค และยกรา่งกฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัใหเ้อือ้ต่อการมสี่วนรว่มทางการศกึษา และการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 
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5. ปรบั/พฒันาระบบ โครงสรา้งการบรหิารจดัการใหย้ดืหยุ่น และสรา้งบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเขา้มามสี่วนรว่มทางการศกึษาของทุกภาคส่วนในสงัคม เช่น จดัใหม้ี
โรงเรยีนพนัธะสญัญา ทีม่อีสิระและความคล่องตวัในการบรหิารจดัการศกึษา  

6. รณรงค ์สรา้งความตระหนกั เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์สรา้งความเขา้ใจใหทุ้กภาค
ส่วนเหน็ความส าคญั ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหต้ระหนกัว่าเป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบและเขา้
มารว่มจดัและสนับสนุนการศกึษา  

7. ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์แนวปฏบิตั ิเพื่อส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุก                
ภาคส่วนในสงัคมเขา้มารว่มทางการศกึษาอย่างมคีุณภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐั  

8. เพิม่บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มาร่วมจดัและสนบัสนุน
การศกึษาใหม้ากขึน้ในทุกระดบั/ประเภทการศกึษา อยา่งมคีุณภาพ มาตรฐาน และสอดคลอ้งกบั
นโยบายการศกึษาของชาต ิเช่น การให ้อปท. เขา้มามสี่วนรว่มกบักระทรวงศกึษาธกิารจดัโครงการ
โรงเรยีนดปีระจ าต าบล  

9. สนบัสนุนดา้นเงนิอุดหนุน และสทิธปิระโยชน์อื่นทีเ่ป็นประโยชน์ในการศกึษาแก่
สถานศกึษาเอกชน และการศกึษาทีจ่ดัโดยบุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็น รวมทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนดา้นวชิาการเพื่อใหม้คีุณภาพมาตรฐาน  

10. กระจายอ านาจสู่เขตพืน้ที ่และสถานศกึษา เพื่อใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิาร
และการจดัการศกึษามากขึน้ ทัง้ในดา้นการบรหิารวชิาการ บรหิารงบประมาณ บรหิารบุคคล และ
การบรหิารทัว่ไป โดยใหม้คีวามสอดคลอ้ง เชื่อมโยงกบันโยบายและแผนการศกึษาของชาต ิ

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 ยทุธศาสตรส่์งเสริมการท างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคชุมชน มมีาตรการ ดงันี้  

1. ปรบักระบวนทศัน์ของทุกภาคส่วน ทัง้นอกภาครฐั และภาครฐั ใหเ้หน็
ความส าคญัของการศกึษาว่าเป็นเรือ่งเป็นของทุกคน (All for Education) โดยกระทรวงศกึษาธกิาร
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูด้ าเนินการเองทัง้หมด แต่เน้นยุทธศาสตรแ์ละกลไกส่งเสรมิ และจงูใจใหทุ้กภาคส่วน
เขา้มามสี่วนรว่ม  

2. ใหม้คีณะกรรมการรว่มภาครฐั-ภาคเอกชน/ธุรกจิ และสถานประกอบการ                
เพื่อก าหนดทศิทางความตอ้งการและวางแผนการผลติก าลงัคนทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ  

3. ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการสถานศกึษาในรปูแบบโรงเรยีนพนัธะสญัญา 
รว่มกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคชุมชน  

4. ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบทวภิาค ีสหกจิศกึษา การศกึษาและ
เรยีนรูท้ีบู่รณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) รว่มกบัสถานประกอบการ 
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละสามารถปฏบิตัิได ้ 
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5. ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มบีทบาทในการจดั รว่มจดั และเป็นหุน้ส่วนกบัรฐัใน
ดา้นการศกึษาและเรยีนรูใ้นสดัส่วนทีส่งูขึน้ในทุกระดบัและประเภท และอยา่งมคีุณภาพมาตรฐาน 

6. ส่งเสรมิสนับสนุนภาคเอกชนรว่มมอืกบัสถาบนัอาชวีศกึษาและอุดมศกึษาในการ
วจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการพฒันาการศกึษา และน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์ 

7. พฒันาบทบาทและสรา้งความเขม้แขง็ของกรรมการสถานศกึษา/สภาสถาบนั 
โดยเน้นการมสี่วนรว่มของทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคชุมชน  

8. ส่งเสรมิการจดัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอธัยาศยั ใน
รปูแบบทีห่ลากหลาย ตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ฝึกอบรมระยะสัน้แก่ผูว้่างงาน โดยเน้นการ
ด าเนินงานรว่มกนัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
 สรปุไดว้่านโยบายและแผนเกีย่วกบัการบรหิารงานวจิยัมหาวทิยาลยั ทัง้ในส่วนของ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) นโยบายและยทุธศาสตรก์าร
วจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2555-2559)  กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) 
และยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิการมสี่วนรว่มทางการศกึษา  ต่างกม็เีป้าหมายและนโยบายทีมุ่ง่
สนบัสนุน  ส่งเสรมิ  และพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยัใหม้จี านวนและคุณภาพทีส่งูขึ้น  
โดยเฉพาะงานวจิยัทีเ่ป็นความรว่มมอืของมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อใชป้ระโยชน์ในเชงิ
พาณชิย ์ ซึง่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาขดีความสามารถของประเทศ 

2.2 ลกัษณะความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 
  ความรว่มมอืดา้นการวจิยั  แคสและมารต์นิ (ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ.  2550: 76; 
อา้งองิจาก Katz and Martin. 1997: Online)  ไดใ้หค้ านิยามว่าหมายถงึ การท างานรว่มกนัระหว่าง
นกัวจิยัเพื่อบรรลุจดุมุง่หมายเดยีวกนัในการผลติองคค์วามรูใ้หมใ่นศาสตรน์ัน้ๆ   
  จากการศกึษา เรือ่ง การพฒันากลยทุธค์วามรว่มมอืดา้นการวจิยัทางสงัคมศาสตรข์อง
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ของศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ (2550: 75-76)  พบว่า  ความรว่มมอืดา้น
การวจิยัเป็นแนวทางทีส่ามารถเพิม่ศกัยภาพดา้นการวจิยัและพฒันาความเขม้แขง็ทางวชิาการใหก้บั
สถาบนัอุดมศกึษาและประเทศในภาพรวมได ้ ในปจัจุบนัถอืเป็นความตอ้งการในระดบัประเทศ  และ
เป็นสิง่ทีค่วรสนบัสนุนอย่างมากส าหรบัวงการการศกึษาเพื่อการพฒันาองคค์วามรู ้ประกอบกบัการ
พฒันาเครอืข่ายความรว่มมอืระหว่างองคก์รในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ ส่วนใหญ่ในระยะแรกเริม่ต้น
จากระดบันกัวจิยัรายบุคคลทีม่กีารท างานวจิยัรว่มกนัและพฒันาขึน้เป็นกลุ่มนกัวจิยั  จากนัน้จงึ
พฒันาเป็นองคก์รเพื่อดแูลงานวจิยั เช่น ศูนยค์วามเป็นเลศิ  เป็นตน้  การพฒันาความรว่มมอืดา้น
การวจิยัจงึตอ้งมกีารส่งเสรมิในระดบันโยบายของประเทศ  จากนโยบายส่งเสรมิความรว่มมอืดา้นการ
วจิยัของประเทศต่างๆ นัน้  ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีะเน้นความรว่มมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั                
  ความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัองคก์รภายนอก ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รประเภท
เดยีวกนั(ระหว่างมหาวทิยาลยัดว้ยกนั) หรอืองคก์รต่างประเทศทัง้ในและต่างประเทศ ทีก่่อใหเ้กดิ
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ความเขม้แขง็ของการวจิยัและพฒันาในองคก์รนัน้ๆ โดยทัว่ไปมหาวทิยาลยัไทยมโีครงการความ
รว่มมอืทางวชิาการกบัองคก์รภายนอกหรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศ เช่น การแลกเปลีย่นนิสติ 
นกัศกึษา และบุคลากรวชิาการ การฝึกอบรมระยะสัน้และระยะยาว ซึง่โครงการความรว่มมอืเหล่านี้
มบีางส่วนจดัท าขึน้ เพื่อการพฒันาการวจิยัและพฒันาใหก้บับุคลากรและนกัศกึษาของสถาบนัทีร่ว่ม
โครงการ โดยเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการวจิยั
ใหก้บับุคลากรและนกัวจิยัในอนาคต  ส าหรบัความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
ในดา้นงานวจิยัและพฒันานัน้ มอียูค่่อนขา้งน้อย โดยทัว่ไปความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้มลีกัษณะเป็นแบบ
ปจัเจกบุคคลมากกว่าภาพรวมของสถาบนั รปูแบบของความรว่มมอืส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอบรม
เชงิวชิาชพีต่างๆ ตามความตอ้งการของภาคเอกชน การใหค้ าปรกึษาแนะน า การบรกิารทดสอบ 
วเิคราะหท์างเทคนิคต่างๆ อยา่งไรกต็าม รฐับาลไดพ้ยายามสรา้งกลไกเพื่อส่งเสรมิใหม้หาวทิยาลยั
รว่มมอืทางดา้นวจิยัและพฒันากบัภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ โดยมกีารลงทุนเพื่อสรา้งโครงสรา้ง
พืน้ฐานในมหาวทิยาลยัเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน  ดว้ยการสนับสนุนใหเ้กดิอุทยาน
วทิยาศาสตร ์และอุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและ
สถาบนัการศกึษาในรปูแบบต่างๆ ถอืเป็นการส่งเสรมิกจิกรรมวจิยัและพฒันารว่ม และสามารถน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม อกีทัง้หน่วยงานใหทุ้นสนบัสนุนเพื่อการวจิยั เช่น 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(สวทช.)  และสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดส้รา้งกลไกเพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่าง
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมโดยผ่านโครงการวจิยัต่างๆ ดว้ยเช่นกนั เช่น โครงการวจิยั
ปรญิญาโทเพื่อภาคอุตสาหกรรม ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก สกว. หรอืโครงการวจิยัทีส่ านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตสินับสนุนผ่านศูนยว์จิยั ทัง้ 3 ศูนย ์ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิ
ความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่อยา่งไรกต็าม  งบประมาณและ
กลไก เพื่อพฒันาความรว่มมอืดา้นการวจิยัและพฒันาเหล่านี้ ยงัมอียูค่่อนขา้งจ ากดั (ศูนยน์วตักรรม
นโยบาย.  2546: 46 – 47)     

สรปุไดว้่าความรว่มมอืดา้นการวจิยัเป็นแนวทางส าคญัทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิการเพิม่ศกัยภาพ
การวจิยัและพฒันาความเขม้แขง็ทางวชิาการใหก้บัมหาวทิยาลยัและประเทศ  ซึง่ประเทศทีพ่ฒันา
แลว้จะใหค้วามส าคญัในเรือ่งดงักล่าว  โดยเฉพาะความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่จะเริม่ตน้ความรว่มมอืจากระดบันกัวจิยัรายบุคคลทีม่กีารท างานวจิยั
รว่มกนัและพฒันาขึน้เป็นกลุ่มนกัวจิยั  จากนัน้จงึพฒันาเป็นองคก์รเพื่อดแูลงานวจิยั  ซึง่ลกัษณะ
ความรว่มมอื ไดแ้ก่ การใหค้ าปรกึษาแนะน า การแลกเปลีย่นบุคลากร และการฝึกอบรม เป็นต้น   
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรม 
  ความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมจะด าเนินไปอย่างราบรื่นใน
ระดบัมากน้อยเพยีงใด ยอ่มขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั ซึง่ รแีบค (Reback.  2002: 837 – 848) ไดส้รปุ
ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อระดบัความรว่มมอื ดงัน้ี 
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  1. บรรยากาศของความไวว้างใจและการนับถอืกนัและกนั (Atmosphere of Mutual 
Trustsand Respect) ความรว่มมอืระหว่างผูป้ระกอบการรว่มจะมมีากน้อยเพยีงใดประการหน่ึง
ยอ่มขึน้อยูก่บัระดบัความไวว้างใจและการยอมรบันบัถอืกนัและกนั 
  2. การมบีทบาทรว่มกนัในการเลอืกคู่รว่มมอืธุรกจิ (Mutual Choosing of Partner) 
การมบีทบาทรว่มกนัดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทเชงิรกุในการก่อความสมัพนัธ์ 
  3. สรา้งความเท่าเทยีมกนัของทัง้สองฝา่ย (Creating an Equal Partnership)              
ทัง้สองฝา่ยตอ้งมกีารยอมรบัในขอ้ตกลงความรว่มมอืในประเดน็ต่างๆ โดยไม่มปีระเดน็ใดทีท่ าใหอ้กี
ฝา่ยหน่ึงรูส้กึว่า ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมหรอืเสยีเปรยีบหรอืรูส้กึดอ้ยในคุณค่า เพราะหากเป็น
เช่นนัน้กจ็ะท าใหร้ะดบัความรว่มมอืกนัอยูใ่นระดบัสงู 
  4. สรา้งความรว่มมอืทีไ่มม่ลีกัษณะเป็นการสัง่การแบบช่วงชัน้ (Ensuring a 
Nonhierarchical Collaboration) ไมใ่ช่ความรว่มมอืแบบนายกบัลกูน้องหรอืแบบช่วงชัน้ทีฝ่า่ยหน่ึง
สัง่การใหอ้กีฝา่ยหน่ึงท าตามทีส่ ัง่ เพราะจะท าลายระดบัความรว่มมอืระหว่างกนั การจดัใหม้ี
คณะกรรมการทีป่รกึษาในชุมชนทีป่ระกอบดว้ย ผูแ้ทนชุมชน และผูแ้ทนทัง้สองฝา่ยทีม่กีารประชุม
พบปะกนัสม ่าเสมอเป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะป้องกนัความร่วมมอืทีม่ลีกัษณะช่วงชัน้นัน้ได ้
  5. มบีทบาทรว่มกนัในการเผยแพรผ่ลงานทีเ่กดิขึน้จากความรว่มมอืกนั (Partner in 
Dissemination) เพื่อใหเ้กดิความภาคภูมใิจรว่มกนัและความเป็นเจา้ของรว่มกนัจะท าใหค้วาม
รว่มมอืเป็นไปดว้ยด ี
  6. มผีลประโยชน์รว่มกนั (Mutual Benefit) ทัง้สองฝา่ย มสี่วนรบัผลประโยชน์ทีเ่กดิ
จากความรว่มมอืกนัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั จะท าใหร้ะดบัความรว่มมอืกนัอยูใ่นระดบัสงู 
  นอกจากนี้ วลูกา้ (Woolgar.  2007: 1261 – 1274) เสนอปจัจยัหลกัทีท่ าใหค้วาม
รว่มมอืของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมประสบความส าเรจ็ มดีงันี้ 
  1. ขอบเขตขององคก์ร (มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม) ทีม่คีวามเชื่อมโยงกนั 
  2. ระดบัความสามารถของทรพัยากรบุคคล 
  3. นโยบายในการก่อตัง้ความร่วมมอื 
  4. การสรา้งระบบแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน 
  5. ประวตัคิวามเป็นมาและพืน้ฐานขององคก์ร 
  บรมิเบลิ และ ดอเนอร ์(Brimble; & Doner.  2007: 1021 – 1036) กล่าวถงึปจัจยัที ่      
ท าใหค้วามรว่มมอืของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไมป่ระสบผลส าเรจ็ มดีงันี้ 
  1. ระดบัการพฒันาเทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันาอยูใ่นระดบัต ่า 
  2. ความเป็นสถาบนัแห่งความรว่มมอืยงัไมเ่ขม้แขง็พอ เนื่องจากระยะเวลาในการ
รว่มมอืสัน้เกนิไป และส่วนใหญ่ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้เป็นระดบับุคคลโดยไมผ่่านสถาบนั 
  3. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรฐัในส่วนภมูภิาคกบัส่วนกลาง 
  4. ผลประโยน์รว่มกนัทัง้สองฝา่ยยงัไมช่ดัเจน จงึท าใหท้ัง้สองฝา่ยไมพ่งึพอใจและ      
ไมไ่วว้างใจกนัและกนั 
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  5. นโยบายของรฐัเปลีย่นตามตวัผูบ้รหิารประเทศ ความรว่มมอืทีไ่ม่มคีวามต่อเนื่องยอ่ม
เป็นความรว่มมอืทีไ่มส่ามารถพฒันาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระยะยาว 
  6. คนไทยมนิีสยัปกป้องตนเอง ท าใหผ้ลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยขน์ไมไ่ดร้บัการเผยแพร ่ 
เน่ืองจากความไม่แน่ใจว่าทรพัยส์นิทางปญัญาของตนจะถูกละเมดิโดยการลยีนแบบ จงึส่งผลต่อความ
เชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมท าใหไ้มเ่กดิกจิกรรมการถ่ายทอดความรู ้
  7. มหาวทิยาลยัของรฐับรหิารงานโดยใชร้ะบบราชการ ขาดการสรา้งแรงจงูใจ ในการ
ท างาน ท าใหต้อบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมไดช้า้และไมม่คีวามยดืหยุน่ในการบรหิารงาน นอกจากนี้
อาจารยส์่วนใหญ่เน้นการสอนมากกว่าการท าวจิยั จงึท าใหส้รา้งผลงานวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนได้น้อย 
  ไคสเนอร ์(Kisner.  1997: 23 – 28) ไดเ้สนอขัน้ตอนของการสรา้งความรว่มมอืกบั
สถานประกอบการทีม่ปีระสทิธภิาพว่า ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื  
  1. การทบทวนพนัธกจิของหน่วยงาน(Internal Revision of Mission) การทบทวน
พนัธกจิของหน่วยงานเป็นการภายในเป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการสรา้งและพฒันาความสมัพนัธก์บัคู่
รว่มธุรกจิอนัจะน าไปสู่การบรรลุพนัธกจิของตนทีต่ ัง้ไว้ 
  2. การเลอืกสรรคู่ด าเนินธุรกจิร่วม (Selecting Strategic Partner) การเลอืกสรรคู่
ด าเนินธุรกจิรว่มระหว่างโรงเรยีนและสถานประกอบการไมใ่ช่ถอืเอาความสะดวกเป็นหลกั แต่ตอ้ง
มุง่เลอืกคู่ด าเนินธุรกจิทีเ่สรมิแรงกนัในการประกอบกจิกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายทีท่ ัง้สองฝา่ยต่างก็
ชนะดว้ยกนั (Win-Win Situation) แต่ละฝา่ยควรรูจ้ดุแขง็ จดุอ่อน ความตอ้งการและทรพัยากรทีม่ ี
อยูป่จัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดต่อความส าเรจ็ของความรว่มมอืขึน้อยูก่บัระดบัความเชื่อถอืศรทัธาระหว่างกนั 
เพราะทัง้สองฝา่ยจะตอ้งเตม็ใจทีจ่ะใชข้อ้มลูยุทธศาสตรส์ าคญัรว่มกนั 
  3. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของคู่ธุรกจิ (Goal Setting) คู่ด าเนินธุรกจิ
รว่มเริม่ตน้แผนการความรว่มมอืกนั โดยการก าหนดเป้าหมายรว่มกนัใหม้คีวามชดัเจน และ
เหน็ชอบรว่มกนัในการก้าวไปสู่วตัถุประสงคร์ว่มกนัภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด กจิกรรมในระยะ
เริม่ตน้ของความสมัพนัธร์ะหว่างคู่ด าเนินธุรกจิรว่มควรเป็นโครงการเลก็ๆ หรอืมจีุดมุง่หมายไม่
ยุง่ยากสลบัซบัซอ้นซึง่จะงา่ยต่อการบรรลุของทัง้สองฝา่ย ซึง่จะน าไปสู่การสรา้งความเชื่อถอืศรทัธา
ดงักล่าวแลว้ ยงัขจดัความรูส้กึแตกต่างทีท่ ัง้สองฝา่ยมต่ีอกนั และสรา้งความใฝฝ่นัทีจ่ะท างานอื่นๆ 
ตามแผนความรว่มมอืใหส้ าเรจ็ต่อไปดว้ย 

สรปุไดว้่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบัความรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรมนัน้ ขึน้อยูก่บัความ
ไวว้างใจและการนบัถอืซึง่กนัและกนั นโยบายความรว่มมอื เป้าหมายการด าเนินงาน การก าหนด
พนัธกจิทีช่ดัเจน  และผลประโยชน์ทีช่ดัเจน 
  ประโยชน์ท่ีแต่ละฝ่ายจะได้รบัจากความร่วมมือ 
  วรีะพนัธ ์สุทธพิงศ์ (2540: 155 – 158) ไดส้รุปเกี่ยวกบัประโยชน์ทีแ่ต่ละฝ่ายจะไดร้บั
จากความรว่มมอื ดงันี้ 
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  1. สถาบนัการศกึษา 
   1.1 เป็นช่องทางใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการก าลงัคนทางอุตสาหกรรม และ
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 
   1.2 สามารถสรา้งประสบการณ์ตรงทางดา้นอาชพีใหก้บันกัศกึษา  
   1.3 ผลตินกัศกึษาทีม่คีุณสมบตัติรงตามความตอ้งการของอุตสาหกรรม  
   1.4 ลดเงนิงบประมาณในการจดักจิกรรมการฝึกงาน 
   1.5 สามารถใหน้กัศกึษาไดร้บัประสบการณ์จรงิในวสัดุอุปกรณ์เครือ่งจกัทีท่นัสมยั  
   1.6 ลดภาระในการหางานใหก้บัผูส้ าเรจ็การศกึษา  
   1.7 สถานศกึษาไดใ้ชท้รพัยากรจากสถานประกอบการเพื่อประโยชน์ในการศกึษา  
   1.8 คร ูอาจารย ์มโีอกาสพฒันาตวัเองใหม้คีวามรูท้นัต่อเทคโนโลยจีากสถาน
ประกอบการ  
   1.9 ไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมในการพฒันา
หลกัสตูรการเรยีนการสอน  
   1.10 สามารถแลกเปลีย่นบุคลากรในการด าเนินงานและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอ
กนักบัสถานประกอบการ  
   1.11 ไดเ้สรมิความรูท้ีฝ่า่ยสถานศกึษา / สถานประกอบการยงัขาดอยู่  
   1.12 ไดผู้ช้ านาญการหรอืนกัวชิาชพีจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารยพ์เิศษ 
หรอืรว่มเป็นนักวจิยัหรอืเป็นทีป่รกึษาดา้นวชิาการ 
   1.13 เป็นช่องทางไดแ้หล่งเงนิทุนการวจิยัและหวัขอ้วจิยัจากอุตสาหกรรม 
  2. สถานประกอบการ ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่  
   2.1 ไดม้สี่วนในการจดัการศกึษาช่างเทคนิคของประเทศอนัถอืเป็นการท า
ประโยชน์ใหก้บัสงัคมส่วนร่วม 
   2.2 ไดม้สี่วนรว่มในการพฒันาก าลงัคน ซึง่เป็นแรงงานทีม่ศีกัยภาพตรงตามความ
ตอ้งการอนัจะท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้  
   2.3 เป็นการประหยดังบประมาณและบุคลากร จากการไดแ้รงงานของสถานศกึษา
มารว่มในกระบวนการผลติและประหยดัในการรบัภาระฝึกอบรมพนกังานใหมใ่นการรบัเขา้ท างาน  
   2.4 ไดแ้รงงานทีม่คีุณภาพและพรอ้มเขา้ท างาน  
   2.5 ไดใ้ชป้ระโยชน์ทางวชิาและความช านาญจากสถานดา้นอุปกรณ์การทดสอบ
และวจิยัหรอืบุคลากรทีส่ถานประกอบการ  
   2.6 ก่อใหเ้กดิความรว่มมอืในการคน้ควา้และวจิยัในการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ 
ส าหรบัพฒันาผลผลติของสถานประกอบการ  
   2.7 กระตุน้ใหบุ้คลากรของสถานประกอบการตื่นตวัต่อการพฒันาความสามารถ  
   2.8 ประสทิธภิาพของอุตสาหกรรมจะเพิม่ขึน้ในระยะยาวตลอด  
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   2.9 เป็นการประชาสมัพนัธช์ื่อเสยีงของสถานประกอบการ ภาพพจน์ของสถาน
ประกอบการจะดขีึน้ในแงท่ีเ่ป็นผูม้คีวามเขา้ใจ และเหน็ใจความส าคญัของประโยชน์ทีเ่กดิแก่
เศรษฐกจิของประเทศเป็นการส่วนรวมจากการใหค้วามรว่มมอื และมสี่วนช่วยลงทุนในการผลติ
แรงงานทีก่่อประโยชน์ดงักล่าว 
  3. นกัศกึษา  
   3.1 ไดร้บัการศกึษาและฝึกอบรมอยา่งดคีรบถว้นทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ  
   3.2 เกดิความคุน้เคยกบัโลกของงานอาชพีไดร้บัประสบการณ์ตรงไดรู้จ้กังานผูค้น 
เพื่อรว่มอาชพีและรูช้่องทางการหางานและทางการประกอบการมากขึน้  
   3.3 สามารถปรบัปรงุตนเองและพฒันาความสามารถของตนเองใหเ้หมาะสมกบั
อาชพีทีจ่ะประกอบในอนาคตไดด้ยีิง่ขึน้ 
   3.4 มโีอกาสไดร้บัเงนิทุนสนับสนุนจากสถานประกอบการ  
   3.5 นกัศกึษามจีติส านึกทีด่ต่ีอการท างานและมเีจตนาทีด่ต่ีออาชพีของตน  
   3.6 เมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้มสีมรรถนะเหมาะสมและพรอ้มจะท างาน 
  4. รฐับาลและสงัคมส่วนรวม  
   4.1 ประหยดังบประมาณ การลงทุนเพื่อการศกึษาทางวศิวกรรมช่างเทคนิคและช่าง
อุตสาหกรรมและไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการลงทุนนัน้  
   4.2 ก่อใหเ้กดิระบบการจดัการศกึษาช่างเทคนิคแบบใหม่ๆ ทีอ่าศยัความรว่มมอื
ระหว่างสถานศกึษากบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพฒันาประเทศ  
   4.3 ช่วยใหก้ารด าเนินงาน ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิดา้นการ
วางแผนผลติก าลงัคนเป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงานอยา่งแทจ้รงิ  
   4.4 สงัคมตระหนกัในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีทุ่กฝา่ยในสงัคมจะได ้
   4.5 รว่มมอืกนัเพื่อพฒันาระบบการศกึษาและอุตสาหกรรมของประเทศ 

 ยอง (Yong. 2000: 111-133) ไดเ้สนอขอ้สรปุเกีย่วกบัผลประโยชน์จากความรว่มมอื
ของมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมไวว้่า  ผูม้สี่วนรว่มในความรว่มมอืจะตอ้งไดร้บัผลประโยชน์
ทัง้สองฝา่ยทัง้ผูท้ ีค่าดหวงัและไมค่าดหวงัผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์ทีส่ าคญัทีสุ่ดของบรษิทัใน
ภาคเอกชน คอื การเพิม่ขึน้ของผลงานวจิยั และการคน้พบใหม่ๆ  และส าหรบัผลประโยชน์ของ
มหาวทิยาลยั คอื การทีม่หาวทิยาลยัไดท้ าการศกึษาวจิยัพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  โดยไดร้บัเงนิ
สนบัสนุนดา้นเงนิทุน และนักศกึษาปรญิญาโท ไดศ้กึษาวจิยัจากประสบการณ์ตรง  และไดค้น้หา
แนวทางการวจิยัใหมเ่พิม่มากยิง่ขึน้ 

สรปุไดว้่าการด าเนินงานความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมนัน้  
ส่งผลใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัผลประโยชน์ทุกฝา่ย  ดงัน้ี  มหาวทิยาลยัไดร้บัผลประโยชน์โดยตรงจาก
การไดท้ าการศกึษาวจิยัพฒันาองคค์วามรู ้ ไดร้บัเงนิและบุคลากรสนบัสนุน รวมทัง้ไดแ้ลกเปลีย่น
การใชอุ้ปกรณ์และหอ้งทดลองกบัภาคอุตสาหกรรม  อกีทัง้นิสติ/นกัศกึษายงัไดร้บัผลประโยชน์จาก
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ความรว่มมอืดว้ย  ซึง่ภาคอุตสาหกรรมไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาและคน้พบผลติภณัฑใ์หม ่  
ซึง่เป็นการพฒันาขดีความสามารถของภาคอุตสาหกรรม   
  คณุลกัษณะส าคญัของมหาวิทยาลยัท่ีมีความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรม 

จากการศกึษา การพฒันาทรพัยากรบุคคลทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดย
อาศยักลไกความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัฯกบัภาคอุตสาหกรรม ของ พงษ์สวสัดิ ์สวสัดวิตัน์ 
และคณะ (2551: 48 – 49) พบว่า คุณลกัษณะทีส่ าคญัของมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรว่มมอืกบั
ภาคอุตสาหกรรม มดีงันี้ 
  1. สาขาวชิาทีแ่ต่ละมหาวทิยาลยั มคีวามเชีย่วชาญทางดา้นวชิาการ นกัวจิยัส่วนใหญ่
ท างานในมหาวทิยาลยัทีม่กีารเรยีนการสอนดา้นวศิวกรรมศาสตรส์าขาต่างๆ ดงันี้ เคม ีฟิสกิส ์
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์และวสัดุศาสตร ์
  2. เพศของนกัวจิยั เนื่องจากวฒันธรรมดัง้เดมิของประเทศทีม่กีารแบ่งแยกเพศ
(Discrimination) จงึใหค้วามส าคญักบัเพศชาย และเป็นเรือ่งยากทีน่กัวจิยัผูห้ญงิจะไดร้บัรางวลัใน
การวจิยัและไดร้บัการยอมรบัจากภาคอุตสากรรม 
  3. ความพรอ้มดา้นทรพัยากรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้และวจิยั 
  4. ประสบการณ์ในการท างานวจิยัและการบรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัของ
อาจารยแ์ละนกัวจิยั 
  5. จ านวนทุนวจิยัทีไ่ดร้บั มผีลอยา่งมากต่อความคาดหวงัของภาคอุตสาหกรรมใน
การใหค้วามรว่มมอืในการท างานวจิยัชิน้ต่อไป 
  6. ต าแหน่งทางการบรหิารของอาจารย ์เช่น คณบด ีผูอ้ านวยการ หรอืหวัหน้าทมี
วจิยั 
  7.  ประสบการณ์การสอนของอาจารย ์อยา่งน้อย 10 ปี 
  8. รางวลัทีอ่าจารยเ์คยไดร้บัอยา่งน้อย 1 รางวลั 
  นอกจากนี้คุณลกัษณะของมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรม           
ยงัประกอบดว้ย  การมหีน่วยงานกลางทีร่บัผดิชอบดแูลการบรหิารงานวจิยั ทุนวจิยั และมี
หน่วยงานรบัผดิชอบขอ้ตกลง ขอ้สญัญาเกีย่วกบัการวจิยั และสทิธบิตัร(ส านกังานเลขาธกิาร      
สภาการศกึษา. 2546: 47-66) 

สรปุไดว้่า คุณลกัษณะของมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรมขึน้อยู่กบั
สาขาวชิา อายขุองมหาวทิยาลยั ความพรอ้มของสถานที่ และเครือ่งมอือุปกรณ์ในการท าวจิยั และ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของอาจารยแ์ละนกัวจิยั ไดแ้ก่ เพศ ต าแหน่งทางการบรหิาร ประสบการณ์
ท างาน ผลงานวจิยัทีผ่่านมา และจ านวนทุนวจิยัทีไ่ดร้บั 
  คณุลกัษณะส าคญัของภาคอตุสาหกรรมท่ีมีความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั 
  คุณลกัษณะของภาคอุตสาหกรรมทีม่ขีอ้ตกลงทางวชิาการรว่มกนักบัมหาวทิยาลยั
(พงษ์สวสัดิ ์สวสัดวิตัน์; และคณะ.  2551: 49) มดีงันี้ 
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  1. ขนาดของบรษิทั ซึง่ประเมนิไดจ้ากจ านวนพนกังาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกบัการคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม ่นวตักรรมต่างๆ ซึง่เกดิจากงานวจิยัของมหาวทิยาลยั และการท า
วจิยัรว่มกนั กล่าวคอื บรษิทัขนาดใหญ่ทีม่จี านวนพนักงานมากกว่า 250 คนขึน้ไป มแีนวโน้มทีจ่ะมี
ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัมากกว่าบรษิทัขนาดเลก็  
  2. สถานทีต่ ัง้ดา้นภูมศิาสตร ์ระยะห่างระหว่างมหาวทิยาลยักบับรษิทัเอกชนทีไ่กลกนั  
ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อความรว่มมอืทางวชิาการ (Beise; & Stahi.  1999: 397 – 442) 
  3. ระดบัของเทคโนโลย ีซึง่วดัไดจ้ากค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันา แซลตี้ และ
ลอเซน (Salty; & Laursen.  2004: 1201 – 1215) พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ้า่ยในการวจิยั
เมือ่เทยีบกบัยอดขายกบัการสรา้งองคค์วามรูจ้ากการท าวจิยัรว่มกบัมหาวทิยาลยัมทีศิทางเป็นบวก 
กล่าวคอื บรษิทัทีม่คี่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาสงูมกัจะมแีนวโน้มทีจ่ะรว่มมอืทางวชิาการและ
วจิยักบัมหาวทิยาลยัสงูเช่นกนั 
  4. คุณสมบตัขิองผูจ้ดัการบรษิทัเอกชน ในการรว่มมอืทางวชิาการตอ้งมกีาร
แลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั ดงันัน้กระบวนการในการสื่อสารทีด่ ีการทุ่มเทเวลาในการท างาน 
ชื่อเสยีงในแวดวงธุรกจิของผูจ้ดัการบรษิทั จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืกบั
นกัวจิยัในมหาวทิยาเกดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั ผูจ้ดัการบรษิทัจงึควรมรีะดบัการศกึษาทีส่งู             
มทีกัษะในการสอน และถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูอ้ื่นได ้(Caro. 2007: 704-715) 

 ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามเขม้แขง็ในการรว่มมอืดา้นการ
วจิยักบัมหาวทิยาลยั(Intarakumnerd and Schiller. 2008: 7) ดงันี้ 

1. ก่อตัง้มาแลว้ 6 ปีขึน้ไป 
2. สถานทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัมหาวทิยาลยัทีด่ าเนินการความรว่มมอื 
3. มพีนกังาน 200 คนขึน้ไป 
4. เป็นอุตสาหกรรมดา้นเวชภณัฑแ์ละการสื่อสาร 

 ภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั  โดยส่วนใหญ่จะเป็นบรษิทัทีม่ ี
นโยบายใหค้วามส าคญักบังานวจิยัเป็นอยา่งมาก และมกีารลงทุนดา้นการวจิยัสงู  เช่น ประเทศ
เยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งทีภ่าคธุรกจิมบีทบาทส าคญัต่อระบบวจิยั  ซึง่มกีารลงทุนและด าเนินการวจิยั
และพฒันาสงูกว่าสถาบนัวจิยัของรฐัและมหาวทิยาลยั  และยงัมกีารสรา้งความเขม้แขง็ทางการวจิยั
และพฒันาในภาคธุรกจิเอกชนดว้ยการสรา้งความรว่มมอืเพื่อการวจิยัและพฒันาโดยบรษิทัขนาด
กลาง  ซึง่ก่อใหเ้กดิสมาคมวจิยัเชงิอุตสาหกรรมขึน้  (ศูนยน์วตักรรมนโยบาย. 2546: 74-87) 
 สรุปไดว้่า คุณลกัษณะของภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยันัน้  ขึน้อยูก่บั
นโยบายในการใหค้วามส าคญักบัการรว่มมอื  ขนาดซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่  สถานทีต่ ัง้ดา้น
ภมูศิาสตร ์ ระดบัของเทคโนโลย ี และคุณสมบตัผิูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรม 
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 2.3 ปัญหาและอปุสรรคของร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 
  ปญัหาและอุปสรรคของความรว่มมอื แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (Coombs.  1981: 132) ดงันี้ 
  กลุ่มที ่1 ปญัหาดา้นนโยบายและแผนงาน ซึง่เกดิจากการขาดความรว่มมอืในการก าหนด
นโยบายและแผนงานรว่มกนั 
  กลุ่มที ่2 ปญัหาดา้นสมรรถนะขององคก์าร  ภายใตก้ารพฒันาความรว่มมอื ซึง่เกดิจาก
การขาดวธิกีารทีช่ดัเจนในการใหก้ารสนบัสนุนทางการบรหิาร ทัง้ในเรือ่งทรพัยากร งบประมาณ และ
การพฒันาก าลงัคน เนื่องจากไมท่ราบขอ้เทจ็จรงิขององคก์าร 
  กลุ่มที ่3 ปญัหาการยอมรบัซึง่กนัและกนั และความเป็นอสิระภายใตค้วามรว่มมอื    
ซึง่การผสมผสานความร่วมมอืไดน้ัน้ จะตอ้งพฒันาบนรากฐานของการยอมรบัซึง่กนัและกนัของทัง้สอง
ฝา่ย มกีารสื่อสารแบบเปิดเผย และมคีวามจรงิจงัต่อวธิกีารของความรว่มมอื 
  กลุ่มที ่4 ปญัหาดา้นการพฒันารปูแบบของความรว่มมอื ปญัหาการจดัโครงสรา้งของ
องคก์ารเพื่อความรว่มมอืทีต่่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ ส่วนหน่ึงมาจากบทบาทของผูน้ าองคก์าร 
และปญัหาของสงัคมทีอ่งคก์ารตระหนกั ดงันัน้การพฒันารปูแบบความรว่มมอืจงึตอ้งมกีารจดักลไก
ความรว่มมอืโดยตอ้งอาศยัระยะเวลา และมรีปูแบบการแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารระหว่างองคก์าร 
การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธท์ีด่ ี
  คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน หรอืบโีอไอไดศ้กึษาสภาพความรว่มมอืระหว่าง
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม พบว่า มคีวามไมพ่รอ้มในหลายดา้น (ยทุธศกัดิ ์คณาสวสัดิ;์ และ 
ชชัฎาภรณ์  กรงุเกษม.  2551: 10 – 13) ดงันี้ 
  1. บุคลากร จ านวนอาจารย ์นักเทคนิค และนกัศกึษาทีท่ าวจิยัยงัมจี ากดั                    
ขาดอาจารยท์ีมุ่ง่วจิยัพฒันาเชงิพาณชิย ์และขาดนกัวจิยังานอุตสาหกรรม 
  2. สถาบนัวจิยั สถาบนัวจิยัเฉพาะทางมน้ีอย ส าหรบัมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่เป็น
มหาวทิยาลยัเพื่อการเรยีนการสอน ซึง่ขาดสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการวจิยั 
ขณะเดยีวกนัภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศกึษาของไทย ไมไ่ดม้คีวามรว่มมอือยา่งใกลช้ดิ
เหมอืนกบักรณปีระเทศอื่นๆ 
  3. ลกัษณะการท าวจิยัพฒันา การวจิยัพฒันาของสถาบนัการศกึษาส่วนใหญ่ เป็นการวจิยั
พืน้ฐาน ซึง่มกัไมต่อบสนองกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม หรอืไมเ่ป็นการวจิยัในเชงิพาณิชย์ 
  4. การวจิยัพฒันาภาคเอกชน มุง่เน้นการเลยีนแบบผลติภณัฑ ์ขาดการวจิยัพฒันาที่
สรา้งนวตักรรมทีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีเ่ด่นชดัของตนเอง 
  5. อุปกรณ์และเครือ่งมอืส าหรบัการวจิยั แมร้ฐับาลไดล้งทุนจ านวนมากแต่เป็น
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีนหรอืหอ้งทดลองเป็นส่วนใหญ่ ขาดเครือ่งมอือุปกรณ์วจิยัในเชงิ
อุตสาหกรรม และไมม่หีอ้งทดสอบทีเ่พยีงพอ 
  6. เงนิทุน ส่วนใหญ่รฐัสนบัสนุนทุนการศกึษา และทุนวจิยัของรฐัจะมุง่เน้นสนบัสนุน
ในดา้นการวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัในสงัคมศาสตร ์มกีารจดัสรรเงนิทุนส าหรบัสนบัสนุนการวจิยั 
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และพฒันาของภาคธุรกจิเอกชน ท าใหข้าดแคลนเงนิทุนในการท าวจิยัและพฒันาเชงิอุตสาหกรรม 
เพื่อการพาณิชย ์

 ศูนยน์วตักรรมนโยบาย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(ศูนยน์วตักรรม
นโยบาย. 2546: 144) ไดศ้กึษาบทบาทอุดมศกึษาในระบบวจิยัแห่งชาต ิพบว่า ปญัหาการระดมเงนิทุน
สนบัสนุนงานวจิยัจากหน่วยงานภายนอกซงึรวมถงึภาคธุรกจิเอกชน หน่วยงานของรฐัมทีม่งีบประมาณ
การวจิยั และองคก์รต่างประเทศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นการวจิยัใหก้บัมหาวทิยาลยั จงึท าไดน้้อย ประกอบ
กบัปญัหาการท าวจิยัของมหาวทิยาลยั ไมส่ามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้รวมทัง้ปญัหาการขาด
หน่วยงานตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก และปญัหาความไมเ่ขา้ใจในความตอ้งการทางดา้น
งานวจิยัของภาคธุรกจิเอกชน ทัง้นี้ เพราะอาจเป็นการยากทีน่กัวจิยัจะเขา้ใจถงึเงือ่นไขทางการคา้ และ
การรกัษาความลบัทางการคา้ของภาคเอกชน ปญัหาเหลา่น้ีจะสามารถป้องกนัได ้ถา้ไดท้ าความเขา้ใจ
ทัง้ฝา่ยมหาวทิยาลยัและภาคเอกชนก่อนมกีารตกลงความรว่มมอืการท างานวจิยัรว่มกนั 

สรปุไดว้่า ปญัหาและอุปสรรคของรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมเกดิการจากขาดแคลนในเรือ่งต่อไปนี้ นโยบายสนบัสนุน การใหค้วามส าคญั            
การสรา้งความเขา้ใจของทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ รฐับาล มหาวทิยาลยั และภาคอุตสหกรรม ต่อการ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

 
ตอนท่ี 3 รปูแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 

3.1 รปูแบบและประเภทความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 
 มหาวทิยาลยัชัน้น าในต่างประเทศ ไดก้ าหนดพนัธกจิทีส่ าคญัในการสรา้งความรว่มมอื

ทางวชิาการกบัภาคอุตสาหกรรมหลากหลายระดบั ตัง้แต่การเป็นทีป่รกึษาจนถงึการก่อตัง้สถาบนัการศกึษา
เพื่อผลติผูป้ระกอบการรายใหม่ และพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรสาขาต่างๆ โดยมรีปูแบบ
ความรว่มมอื (พงษ์สวสัดิ ์สวสัดวิตัน์; และคณะ.  2551: 47 – 48) ดงันี้ 

1. การประชุมรว่มกนั (Meeting and Conference) เป็นระดบัความรว่มมอืขัน้ตน้
ระหว่างบุคคลในภาคการศกึษากบัภาคอุตสาหกรรม ซึง่ส่วนใหญ่จะไมเ่ป็นทางการอาจอยูใ่นรปูแบบ
ของการปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ซกัถามประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาเฉพาะดา้น หรอืหารอื
เตรยีมการในการวางแผนการขยายธุรกจิในอนาคต การไดพ้บปะและประชุมรว่มกนัระหว่างบรษิทั
ลกูคา้ ผูข้ายวตัถุดบิ นกัวจิยั และทมีงานของบรษิทัเป็นจดุเริม่ทีด่สี าหรบัความรว่มมอืทางวชิาการ 
ซึง่จะช่วยสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นมติร และก่อใหเ้กดิความไวว้างใจในการท างานรว่มกนั จนน าไปสู่
ความสามารถในการสรา้งนวตักรรมใหมอ่อกสู่ตลาดได้ 
  2. การเป็นทีป่รกึษาและท าวจิยัใหก้บับรษิทั (Consultancy and Contract 
Research) เป็นรปูแบบหนึ่งของความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม UILs 
(University-Industry Linkages) ซึง่อาจเป็นความรว่มมอืในระดบับุคคลหรอืระดบัสถาบนั โดยมกีาร
ท าเอกสารสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก าหนดขอบเขตและภาระงานทีช่ดัเจน พรอ้มทัง้ระบุ
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ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดในการด าเนินงานแต่ละกจิกรรม อาจารยม์หาวทิยาลยัทีเ่ป็นทีป่รกึษาให้
บรษิทัส่วนใหญ่จะมคีวามช านาญเฉพาะดา้น และรบัท าวจิยัโดยตรงจากบรษิทัหรอืผ่าน
สถาบนัการศกึษา  โดยผลงานวจิยัดงักล่าวสามารถน าไปใชไ้ดใ้นเชงิพาณชิย์ 
  3. การฝึกอบรมใหพ้นกังานและการเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากบรษิทัฯ มาเป็นอาจารย์
พเิศษ (Training and Education) เป็นการแลกเปลีย่นความรูแ้ละบุคลากรซึง่กนัและกนั โดยการ
เชญิอาจารยไ์ปบรรยายและถ่ายทอดความรูใ้หม่ๆ  ทีค่น้พบหรอืเกีย่วขอ้งกบัการท างานใหแ้ก่
พนกังานงานทีบ่รษิทั หรอืการส่งพนกังานบรษิทัเขา้อบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้เพื่อ
บรกิารวชิาการแก่สงัคม ในขณะเดยีวกนัมหาวทิยาลยัซึง่มคีวามเชีย่วชาญในภาคทฤษฎมีากกว่า
ภาคปฏบิตัไิดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารยพ์เิศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
ท างานจรงิซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษาอยา่งยิง่ 
  4. การท าวจิยัรว่มกนั (Joint Research) เป็นการใหค้ าปรกึษาในการท าวจิยั และท า
วจิยัรว่มกนั ซึง่เป็นรปูแบบหนึ่งของความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิผลการด าเนินงานในนวตักรรมทีช่ดัเจนมากขึน้ และจ าน าไปสู่การจดทะเบยีนทรพัยส์นิ
ทางปญัญาหรอืลขิสทิธิท์างการคา้ซึง่สามารถสรา้งมลูค่าทางการตลาดไดอ้ยา่งมหาศาล หากสนิคา้
นัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดและเตมิเตม็ช่องว่างในระบบเศรษฐกจิทีย่งัคงเกดิขึน้
อยา่งต่อเนื่องได ้
  5. การลงทุนในสิง่อ านวยความสะดวกรว่มกนั (Creation of Physical Facilities)    
ไมว่่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทดลอง หอ้งทดลอง เครือ่งคอมพวิเตอร ์รวมทัง้อาคารสถานที ่จนกระทัง่
เป็นการจดัตัง้สถาบนัขึน้ใหม่ ซึง่ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัในดา้นนโยบายและงบประมาณ
ในการด าเนินงาน และความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ทีจ่ดัตัง้จะมภีารกจิ
ส าคญัในการสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการรว่มกนัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมใน
รปูแบบต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้  
  กซีเลอร ์และ รเูบนสไตน์ ไดจ้ าแนกประเภทของการจดัการรปูแบบความสมัพนัธ์ และ
ระบบความรว่มมอืของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม (วชัรว ีจนัทรประกายกุล. 2543; อา้งองิจาก  
Geister; & Rubenstein.  1989) ไวด้งันี้ 
  1. การขยายบรกิารของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Extension Services)                   
มลีกัษณะของการใหบ้รกิารหรอืความรว่มมอื ดงันี้ ใหค้ าปรกึษาและถ่ายโอนขอ้มลู จดักจิกรรมชัน้เรยีน
เชงิปฏบิตักิาร จดัตัง้กองทุนใหแ้ก่มหาวทิยาลยั ใหทุ้นแก่มหาวทิยาลยั ภาควชิา ศูนยต่์างๆ 
หอ้งทดลอง ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นผูช้่วยวจิยัทางอุตสาหกรรม 
  2. การใหบ้รกิาร (Procurement of Services) มลีกัษณะของการใหบ้รกิารหรอืความ
รว่มมอื คอื ภาคอุตสาหกรรมใหค้วามช่วยเหลอืแก่มหาวทิยาลยั โดยพฒันาต้นแบบและทดสอบ
ผลติภณัฑ ์การฝึกองานใหน้ักศกึษา มหาวทิยาลยัใหค้วามช่วยเหลอืแก่ภาคอุตสาหกรรม  โดยจดั
การศกึษาและฝึกอบรมพนกังาน การท าสญัญาการวจิยัรว่มกนั การบรกิารใหค้ าปรกึษาสมาคมอุตสาหกรรม  
ใหค้่าธรรมเนียมแก่มหาวทิยาลยั เพื่อใชท้รพัยากรของมหาวทิยาลยั 
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  3. การใหค้วามรว่มมอืดา้นการวจิยั (Cooperative Research) มลีกัษณะของการให ้
บรกิารหรอืความรว่มมอื ดงันี้ รว่มมอืกนัวางแผนและบรหิารการวจิยั การมสี่วนรว่มของอาจารย์ และ
นกัศกึษาโครงการรว่มมอืวจิยั ทีเ่ป็นการรว่มวจิยัโดยตรงระหว่างภาคอุตสาหกรรม และมหาวทิยาลยั 
แบบมผีลประโยชน์รว่มกนั การรว่มมอืวจิยัโดยรบัผดิชอบเงนิเดอืน ผูว้จิยัของแต่ละองคก์รดว้ยตนเอง 
จดัตัง้โครงการโอนยา้ยบุคลากรชัว่คราวเพื่อดูแลงานวจิยั การจดัโปรแกรมการร่วมมอืวจิยัเพื่อสนับสนุน
โครงการวจิยัของภาคอุตสาหกรรม โดยมหาวทิยาลยัท างานวจิยัเฉพาะทางใหก้บับรษิทัต่างๆ และ
การจดัตัง้กลุ่มวจิยัรว่มกนัภายในมหาวทิยาลยัเดยีวระหว่างหลายบรษิทั การวจิยัเฉพาะทางทัง้ทางวจิยั
พืน้ฐานและการวจิยัประยกุต์ของกลุ่มบรษิทัในภาคอุตสาหกรรม 
  4. อุทยานวจิยั (Research Parks) มลีกัษณะของการใหบ้รกิารหรอืความรว่มมอื 
ดงันี้ มคีวามรว่มวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยการมปีฏสิมัพนัธก์นัอย่างไมเ่ป็นทางการ 
การใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการวจิยั และการมสี่วนรว่มในการใหค้ าปรกึษา การจดัสมัมนา และการจดั
การศกึษาต่อเนื่อง และการท าสญัญารว่มกนั เพื่อใหเ้กดิการวจิยัทีย่ ัง่ยนืขององคก์ร 
  โบแนคคอรซ์ ีและ พคิคาลกูา ไดจ้ าแนกประเภทความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รของมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรม (วชัรว ีจนัทรประกายกุล.  2543; อา้งองิจาก Bonaccorsi; & Piccaluga.  1994) 
ไวด้งันี้ 
  1. ความสมัพนัธด์า้นขอ้มลูข่าวสารของบุคคล (Personal Information Relationships) 
เป็นความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้แบบรายบุคคล เช่น การใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล อาจเป็นการให้
ค าปรกึษาแบบมคี่าใชจ้่าย หรอืไมม่กีไ็ด ้การเสวนากลุ่มเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลู และท ากจิกรรมเชงิ
ปฏบิตัริว่มกนัแบบไมเ่ป็นทางการ การเผยแพรง่านวจิยั เป็นตน้  
  2. ความสมัพนัธแ์บบเป็นทางการระดบับุคคล (Personal Formal Relationships) 
เป็นความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ โดยการเชื่อมโยงกนัในดา้นการใหทุ้นและการศกึษาหลงัปรญิญาตร ี 
การจดัหลกัสตูรระหว่างสถาบนั และหลกัสตูรการฝึกงานของนกัศกึษา หรอืการแลกเปลีย่นบุคลากร 
  3. ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานภายนอก (Third Parties) เป็นความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้
โดยมอีงคก์รจากหน่วยงานภายนอกเขา้มามปีฏสิมัพนัธด์ว้ย เช่น สถาบนัวจิยัประยกุต ์หรอื
หน่วยงานทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืประสานงานทัว่ไป หรอืหน่วยงานทีใ่หค้ าปรกึษาแก่สถาบนั เป็นต้น 
  4. ความสมัพนัธแ์บบเป็นทางการทีก่ารก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนั อยา่งมเีป้าหมาย 
เช่น การท าสญัญาในการท าวจิยั การฝึกอบรมพนกังาน การรว่มมอืกนัท าโครงการวจิยั หรอืการ
สรา้งหลกัสตูรรว่มกนั 
  5. ความสมัพนัธแ์บบเป็นทางการ ทีไ่มก่ าหนดขอ้ตกลงล่วงหน้า (Formal Non-
Targeted Agreements) การสรปุขอ้ตกลงของคณะกรรมการ การใหทุ้นสนับสนุน หรอืการจดัตัง้
โครงการพเิศษ 
  6. การรเิริม่โครงสรา้งโดยมจีดุมุง่หมายเดยีวกนั (Creation of Focused Structures) 
เช่น การท าสญัญาของสมาคม การประชุมรว่มกนัของกลุ่มความรว่มมอืวจิยัของมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม การจดัตัง้ศูนยค์วามรว่มมอืวจิยัของมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม การจดัตัง้
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ศูนยน์วตักรรม การจดัตัง้อุทยานการวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการควบรวม
องคก์ร หรอืหน่วยงาน  เป็นตน้ 
 สรปุไดว้่า รปูแบบความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม มดีงันี้ เป็นที่
ปรกึษาใหก้บัภาคอุตสาหกรรม ฝึกอบรม ท าวจิยัรว่มกนั ลงทุนในสิง่อ านวยความสะดวกรว่มกนั 
บรกิารใหค้ าแนะน าแก่ภาคอุตสาหกรรม และจดัตัง้อุทยานการวจิยั ซึง่ความสมัพนัธข์อง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมนัน้ มทีัง้แบบความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอย่างเป็นทางการและ 
ไมเ่ป็นทางการ  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน ความสมัพนัธแ์บบเป็นทางการทีม่ขีอ้ตกลงรว่มกนั
และไมม่ขีอ้ตกลงรว่มกนั   

 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 
  1. แนวคดิการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนรปูแบบเสน้ตรง (Linear Model) 
เป็นแนวคดิทีพ่ฒันาโดยบุช (Vannervar Bush) ซึง่เป็นบุคคลส าคญัของสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาซู
เซตสท์ีพ่ฒันาความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิระหว่างสถาบนัการศกึษาแห่งนี้กบัภาคอุตสาหกรรม ซึง่ได้
เขยีนรายงานถงึประธานาธบิดชีื่อ “วทิยาศาสตร ์: พรมแดนทีไ่มม่จีดุสิน้สุด” (Science : The 
Endless Frontier)  ซึง่ตพีมิพโ์ดยโรงพมิพข์องรฐับาลสหรฐัฯ เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2488 นบัว่าเป็น
แผนแมบ่ทส าคญัมากทีก่ าหนดทศิทางการวจิยัและพฒันาของสหรฐัฯ ในช่วงต่อมา หนงัสอืดงักล่าว 
ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ว่ามหาวทิยาลยัจะเน้นการวจิยัขัน้พืน้ฐาน ส่วนภาคธุรกจิจะน าผลการวจิยั            
ขัน้พืน้ฐานดงักล่าว มาพฒันาเชงิพาณชิย ์ท าใหเ้กดิการแบ่งแยกระหว่างการวจิยัและพฒันาของ
มหาวทิยาลยัออกจากของบรษิทัเอกชน  ขณะเดยีวกนับรษิทัเอกชนกน็ าแนวคดิของบุช ไป
ประยกุตใ์ชเ้ช่นเดยีวกนั โดยแยกบุคลากรฝา่ยวจิยัและพฒันาออกต่างหากจากบุคลากรฝา่ย
วศิวกรรม  ซึง่แนวคดิการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนรปูแบบเสน้ตรง  มรีากฐานความเชื่อ
ทีว่่าการวจิยัและพฒันาเป็นกจิกรรมทีส่ามารถแยกจากการวจิยัพืน้ฐานไปสู่การวจิยัประยกุต์                
การพฒันาผลติภณัฑแ์ละจ าหน่ายผลติภณัฑใ์นเชงิพาณิชย์ โดยสถาบนัการศกึษาและสถาบนัวจิยั
ของรฐัเป็นผูร้บัผดิชอบในการวจิยัและพฒันา และภาคธุรกจิเอกชนรบัเทคโนโลยจีากหน่วยงาน
ภาครฐัไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิย ์ดงันัน้รฐัจงึตอ้งเป็นผูส้นับสนุนจ านวนมากแก่
สถาบนัการศกึษาและสถาบนัวจิยั เพื่อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคโนโลย ีไปยงัภาคธุรกจิ 
  ในระยะหลงัไดม้ผีูว้พิากษ์วจิารณ์แนวคดินี้ โดยผูเ้ชีย่วชาญใหท้ศันะว่าระบบ
นวตักรรมทีเ่กดิขึน้จรงิในภาคธุรกจินัน้ มคีวามสลบัซบัซอ้นและถ่ายทอดเทคโนโลยกีนัอยา่งไมเ่ป็น
ระเบยีบ ไมไ่ดเ้ป็นกระบวนการเรยีบง่ายตามรปูแบบแนวคดิการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในรปูแบบเสน้ตรงแต่อยา่งใด ส่งผลใหส้ถาบนัการศกึษา และสถาบนัวจิยัประสบปญัหา Loneliness 
Sysdrome กล่าวคอื การขาดความเชื่อมโยงกบัภาคธุรกจิ ดงันัน้ การด าเนินการในระยะทีผ่่านมา 
จงึมุง่เน้นในดา้นวชิาการเฉพาะเรือ่งมากกว่าจะมุง่ตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
ผลการวจิยัจงึไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ส่งผลใหไ้มส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ เชงิพาณชิยไ์ด ้
(ยทุธศกัดิ ์คณาสวสัดิ.์  2551: 25 – 32) 
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  2. แนวคดิการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนรปูแบบการมปีฏกิรยิาระหว่างกนั 
(Interactive Model)  เกดิขึน้จากการตื่นตวัว่าทศิทางการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีอง
ประเทศจะตอ้งปรบัเปลีย่นไปสู่รปูแบบ Non-Linear Model ซึง่ผูม้สี่วนรว่มต่างมปีฏกิรยิาระหว่างกนั 
(Interactive Model) โดยความสมัพนัธน์อกจากจะเป็นเชงิเสน้ตรงแบบ Linear แลว้ ยงัตอ้ง
ครอบคลุมถงึ Reverse Linear หรอื Loops ดว้ย ซึง่กระบวนการเริม่จากปญัหาของ
ภาคอุตสาหกรรมหรอืแนวโน้มความตอ้งการของตลาดก่อน จากนัน้วเิคราะหถ์งึเทคโนโลยทีีต่อ้งการ 
แลว้จงึค่อยท าการวจิยัและพฒันา  ความรว่มมอืของวสิาหกจิเอกชนกบัสถาบนัวจิยัและ
สถาบนัการศกึษาจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ ไมเ่ฉพาะต่อวสิาหกจิเอกชนในการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ
เท่านัน้ ยงัจะช่วยเหลอืพฒันาความสามารถของสถาบนัวจิยัและสถาบนัการศกึษาอกีดว้ย เนื่องจาก
ท าใหส้ถาบนัดงักล่าว มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถตดิตามความก้าวหน้าอยา่งรวดเรว็ในดา้น
เทคโนโลยขีองภาคอุตสาหกรรม  ขณะเดยีวกนัไดม้กีารปฏริปูแนวคดิเกีย่วกบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากสถาบนั การศกึษาไปยงัภาคธุรกจิ จากเดมิเน้นผ่านกระบวนการผลติบุคลากรและ
การวจิยัเป็นหลกั เป็นเน้นถ่ายทอดผ่านช่องทางอื่นๆ มากขึน้ เช่น การเปิดหอ้งปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตรข์องสถาบนัการศกึษาเพื่อใหเ้อกชนเขา้มาศกึษาและใชบ้รกิาร รวมถงึการก่อตัง้บรษิทั
ขึน้ โดยสถาบนัการศกึษาเองหรอืโดยบุคลากรของสถาบนัการศกึษาเพื่อท าธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัการ
น าผลการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ ซึง่รฐับาลสหรฐัอเมรกิา ไดม้กีารปรบัปรงุรปูแบบการสนบัสนุนการ
วจิยัในสถาบนัการศกึษา จากเดมิทีไ่ดใ้ชจ้า่ย เงนิงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นจ านวนมาก โดยไม่
ค านึงต่อผลตอบแทนมากนกั ไดเ้ปลีย่นมาใหก้ารสนบัสนุนเฉพาะอาจารยท์ีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ 
อยา่งแทจ้รงิเท่านัน้ ไมส่นบัสนุนเป็นการทัว่ไปเช่นในอดตี ขณะเดยีวกนัมหาวทิยาลยัไดเ้ปลีย่น
รปูแบบการแสวงหาทุนจากการวจิยั โดยหนัไปรบัจา้งภาคเอกชนมากขึน้ (ยทุธศกัดิ ์ คณาสวสัดิ.์  
2551: 33) 

สรปุไดว้่า แนวคดิความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ไดม้วีวิฒันาการและพฒันาขึน้เป็นล าดบัตามกระแสโลกาภวิตัน์ ในระยะแรกด าเนินการตามแนวคดิ
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนรปูแบบเสน้ตรง มรีากฐานความเชื่อทีว่่าการวจิยัและพฒันา
เป็นกจิกรรมทีส่ามารถแยกจากการวจิยัพืน้ฐานไปสู่การวจิยัประยกุต ์การพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
จ าหน่ายผลติภณัฑใ์นเชงิพาณชิย ์โดยสถาบนัการศกึษาและสถาบนัวจิยัของรฐัเป็นผูร้บัผดิชอบใน
การวจิยัและพฒันา และภาคธุรกจิเอกชนรบัเทคโนโลย ีจากหน่วยงานภาครฐัไปใชป้ระโยชน์ในเชงิ
พาณชิย ์ดงันัน้รฐัจงึตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนจ านวนมากแก่สถาบนั การศกึษาและสถาบนัวจิยั เพื่อให้
เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยไีปยงัภาคธุรกจิ ในระยะต่อมาพฒันาเป็นแนวคดิการพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนรปูแบบการมปีฏกิรยิาระหว่างกนั (Interactive Model)  และแนวคดิเกีย่วกบัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากสถาบนัการศกึษาไปยงัภาคธุรกจิ ซึง่เน้นถ่ายทอดผ่านช่องทางอื่นๆ มากขึน้   
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 3.2 รปูแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมของ
ประเทศพฒันาแล้ว 
  ประเทศสหรฐัอเมริกา 
  ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในสหรฐัอเมรกิา
เกดิขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1876 เมือ่มกีารก่อตัง้มหาวทิยาลยั 3 แห่ง คอื มหาวทิยาลยัจอหน์ฮอปกิน้  
มหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ มหาวทิยาลยัชคิาโก ซึง่มหาวทิยาลยัทัง้ 3 แหง่ ไดน้ าแนวคดิของ             
นายวลิแฮม ฮมัโบลดท ์มาใชใ้นการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั ซึง่มแีนวคดิว่า พนัธกจิของ
มหาวทิยาลยั มใิช่เพยีงแค่การผลติบณัฑติส าหรบัมารบัราชการหรอืเป็นนกัการศาสนาเท่านัน้ 
คณาจารยค์วรมภีารกจิในการเป็นนกัวชิาการและเป็นนักวจิยัดว้ย จากแนวคดิดงักล่าวจงึส่งผลดต่ีอ
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  คอื 1) มอุีตสาหกรรมสมยัใหม่ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีโดยมกีารวจิยัและพฒันา จ านวนมาในดา้นน้ี 2) แรงงานมคีุณภาพสงู โดยมี
การศกึษาอบรมเป็นอย่างด ีและ 3) มคีวามรว่มมอือยา่งใกลช้ดิระหว่างมหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั
ของรฐั และภาคอุตสาหกรรม 
  ขณะเดยีวกนัมหาวทิยาลยัเก่าแก่ของสหรฐัอเมรกิาทีต่ ัง้มาก่อนหน้านี้ ทีเ่รยีกในชื่อ
ไอวีล่กี คอื มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนีย และ
มหาวทิยาลยัเยล  กป็รบัเปลีย่นรปูแบบการศกึษาจากเดมิที่อยูบ่นหอคอยงาชา้ง โดยเน้นหนกั
การศกึษาในสาขาภาษาศาสตรแ์ละศาสนศาสตร ์ไดข้ยายขอบขา่ยการศกึษามาสู่ในดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม รวมถงึการวจิยัดว้ย  บุคคลซึง่มคีวามส าคญัในการพฒันาความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ของสหรฐัอเมรกิา คอื ดร.เฟรเดอรคิ เทอรแ์มน 
แห่งมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ว่าจะพฒันามหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์               
ใหก้ลายเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าของโลก โดยกระตุน้ใหค้ณาจารยแ์ละลกูศษิยไ์ปรว่มงานกบั
ภาคอุตสาหกรรมระหว่างสอน พรอ้มกนันี้ไดเ้น้นใหโ้ครงการวจิยัของนกัศกึษาเป็นปญัหาจรงิที ่       
ภาคธุรกจิประสบ รวมถงึแสวงหาทุนวจิยัจากกระทรวงกลาโหมของสหรฐัอเมรกิา  ซึง่ช่วงนัน้อยูใ่น
ยคุสงครามเยน็ ท าใหม้ทีุนจ านวนมากเพื่อสนับสนุนการวจิยัเกีย่วกบัอาวุธสมยัใหม่ นอกจากนี้           
เทอรแ์มน ไดก้ระตุน้ผูส้ าเรจ็การศกึษาและคณาจารยใ์หเ้บนเขม็มาเป็นเจา้ของกจิการ พรอ้มกบั
อ านวยความสะดวกแก่บรรดาบุคลากรเหล่าน้ี ท าใหพ้ืน้ทีแ่ถบน้ีเกดิผูป้ระกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมไฮเทค ขึน้มากมาย เช่น บรษิทั Hewlett Packard (ยทุธศกัดิ ์คณาสวสัดิ.์  2551: 26 – 30) 
  ในปี ค.ศ. 1980 สภานิตบิญัญตัขิองสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารประกาศใช ้Bayh-Dole Act 
ซึง่สนบัสนบัใหม้หาวทิยาลยัสามารถเป็นเจา้ของสทิธบิตัร และอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิางเทคโนโลยทีี่
ประดษิฐคดิคน้ไดท้ัง้หมด หรอืเป็นส่วนหนึ่งของสหพนัธก์องทุนวจิยั หลงัจากนัน้เป็นตน้มา จ านวน
สทิธบิตัรทีม่หาวทิยาลยัมสีทิธใินสิง่ประดษิฐ์ และการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธเิทคโนโลยกีม็เีพิม่ขึน้อย่าง
รวดเรว็ จากนัน้ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ไดม้กีารจดัตัง้สถาบนัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี    
ทัง้ในภาคการศกึษาและภาครฐับาลและมคีวามส าคญัมากขึน้ในช่วงยีส่บิปีทีผ่่านมา จนน าไปสู่การ



 44 

ปฏริปูนโยบายทางการเมอืงครัง้ใหญ่ และส่งผลใหม้หาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิามคีวามกระตอืรอืรน้
ทีจ่ะท าสญัญาในการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและภาคอุตสาหกรรมเริม่ค่อยๆ เขา้มามสี่วนรว่มกบั
มหาวทิยาลยั เพื่อเป็นการลดตน้ทุน  และสนบัสนุนส่งเสรมิเทคโนโลย ีเงนิทุน และพยายาม
ถ่ายทอดองคค์วามรูต่้างๆ เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (ตรทีศ เหล่าศริหิงษ์ทอง.  2551: 34) 
มหาวทิยาลยัต่างๆ มหีน่วยงานรบัผดิชอบทางดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลย ีหน่วยงานนี้มหีน้าที่
คุม้ครองผลประโยชน์ จดทะเบยีนสิง่ประดษิฐ ์ตดิตามผลการปฏบิตัติามสญัญา จดัแบ่ง
ค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทน บนัทกึรายการทุกอยา่งทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของ
มหาวทิยาลยั อกีทัง้ยงัมกีารจดัตัง้มลูนิธวิทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ และหน่วยงานพฒันาเศรษฐกจิของรฐั
ท าหน้าทีส่นบัสนุนใหม้หาวทิยาลยั มคีวามรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อสรา้งคู่คดิใหม ่ การ
ลงทุนในการสรา้งความรว่มมอืนี้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานการสร้างประโยชน์ต่อธุรกจิ ช่วยเหลอื
มหาวทิยาลยั  และเป็นความสนใจของประชาคม (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2546: 35) 
  ในรอบสบิปีทีผ่่านมาไดม้โีครงการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าสองเท่า และคาดว่าจะมมีากยิง่ขึน้ในอนาคต ซึง่โครงการวจิยัรว่ม
ในสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ 25 ในแต่ละปี นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1987 เป็นตน้มา จากการส ารวจ
ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า รอ้ยละ 80 ของธุรกจินี้มกีารกลยทุธก์ารสรา้งความรว่มมอื ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นการวางแผน และมขีอ้ตกลงซือ้ขายเพิม่เตมิ โดยมหาวทิยาลยัวจิยัรว่มเฉพาะดา้น เพื่อศกึษาถงึ
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี การลดตน้ทุนในการวจิยัและพฒันา รวมถงึการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และจากการศกึษากลุ่มสมาพนัธว์ศิวกรรมซอฟทแ์วร ์พบว่า มหาวทิยาลยัใน
สหรฐัอเมรกิาหลายแห่งมกีารรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรมอยา่งเหนียวแน่น เน้นในการจดัหลกัสตูร
หรอืแผนการจดัฝึกอบรมดา้นการบรหิารจดัการเป็นหลกั เช่น สถาบนัเทคโนโลยแีห่งแมสซาซเูซส (MIT) 
ซึง่มหีลายโครงการทีร่ว่มมอืกบัภาค อุตสาหกรรม 8 แห่ง ไมว่่าจะเป็น Amgen, Merck, Ford, NNT, 
Merrill Lynch, Du Pont, Microsoft  และ Hewlett Packard โดยมพีนัธะผกูพนัในการวจิยัระยะยาว
ทีจ่ะสามารถเหน็ผลและประสบความส าเรจ็ไดต้อ้งใชเ้วลาอยา่งน้อย 5 ปี ซึง่ช่วยให ้MIT                   
มปีระสบการณ์และเรยีนรูด้า้นการบรหิารจดัการทีห่ลากหลายจากภาคอุตสาหกรรม                         
ส่วนภาคอุตสาหกรรมกส็ามารถสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิไดอ้ย่างถาวรจาก 
องคค์วามรูเ้ชงิลกึทีไ่ดจ้ากการด าเนินการความรว่มมอื ซึง่ส่งผลใหธุ้รกจิดา้นเทคโนโลยสีมยัใหมม่ี
ความกา้วหน้ามากขึน้จากการน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นเชงิพาณชิย ์(ตรทีศ เหล่าศริหิงษ์ทอง. 2551: 
34 – 35) 
  ประเทศองักฤษ 
  ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในองักฤษ  เริม่ตน้ขึน้
ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่19  องักฤษนบัเป็นประเทศทุนนิยมระดบัแนวหน้าของโลก อนัเป็นผลมาจาก
การปฏวิตัอุิตสาหกรรมก่อนประเทศอื่น ท าใหอ้งักฤษก้าวสู่ประเทศทีท่นัสมยัและท าใหร้ปูแบบการผลติ
เปลีย่นแปลงไป จากเดมิผลติในรปูอุตสาหกรรมในครอบครวั เปลีย่นมาเป็นการผลติขนาดใหญ่ในลกัษณะ 
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Mass Production ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กระจกุตวัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ เนื่องจากใกลก้บัแหล่งสนิแรเ่หลก็และถ่านหนิซึง่เป็นวตัถุดบิและเชื้อเพลงิทีส่ าคญั โดยเฉพาะ
เมอืงแมนเชสเตอร ์ซึง่เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก ทัง้นี้ปจัจยัเกือ้หนุนส าหรบัการ
ด าเนินการดงักล่าว คอื มสีถาบนัการศกึษาและสถาบนัทีเ่ป็นศูนยก์ลางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ส าคญั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ และ Royal Institution of London 
(ยทุธศกัดิ ์คณาสวสัดิ.์  2551: 24 – 26) 
  องักฤษเป็นประเทศทีม่กีารพฒันาระบบวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่มคีวามเป็นรปูธรรมเมื่อ
รฐับาลไดป้ระกาศใช ้สมดุปกขาว (White Paper) ทางวทิยาศาสตร ์วศิวกรรม และเทคโนโลย ี ที่
เรยีกว่า Realising Our Potential : A Strategy for Science, Engineering and Technology ขึน้ในปี 
ค.ศ. 1993 ในสมดุปกขาวมกีารระบุเครือ่งมอืหลกัในการน านโยบายสู่การปฏบิตัิ คอื Technology 
Foresight Programme โดยโปรแกรมนี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดล าดบัความส าคญัของค่าใชจ้่าย
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองรฐับาลและการสรา้งเครอืข่ายระหว่างฐานทางวทิยาศาสตร ์หรอืฐาน
ทางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ซึง่มอีงคก์รหลกัทีส่ าคญัคอื มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
และการสรา้งวฒันธรรมการมองอนาคตของประเทศ การบรหิารระบบวจิยัไดก้ าหนดสถานะผูม้บีทบาท
ในระบบวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษา ดงันี้ สถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการท าวจิยั
โดยไดร้บัการจดัสรรงบประมาณวจิยัผ่านทาง Higher Education Funding Councils (HEFCs) ในรปู
ของเงนิงบประมาณ (Block Grant) ทีส่ถาบนัแต่ละแห่งมอีสิระในการบรหิารจดัการอยา่งเตม็ที ่และ
อกีทางหนึ่งผ่านทางสภาวจิยัและมลูนิธต่ิางๆ รวมทัง้สหภาพยุโรป โดยมผีูใ้ชผ้ลงานวจิยั คอื ภาคธุรกจิ
อุตสาหกรรมและหน่วยงานของรฐัทีต่อ้งการการวจิยันโยบาย จะเหน็ไดว้่า ทุกหน่วยงานมบีทบาทใน
ระบบวจิยั มคีวามสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั โดยรฐับาลมหีน้าทีก่ ากบัดแูลและก าหนดนโยบาย
ท าใหร้ะบบวจิยัของประเทศเป็นไปดว้ยด ี
  ความรว่มมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัภาคเอกชนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ย  ๆเนื่องจาก
งบประมาณจากรฐับาลลดลงเรือ่ยๆ ท าใหส้ถาบนัอุดมศกึษาตอ้งหารายไดจ้ากแหล่งทุนภายนอกเพิม่ขึน้  
และแหล่งทุนภายนอกทีส่ าคญัแห่งหนึ่ง คอื ภาคธุรกจิเอกชนในบางประเทศไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของ
ความรว่มมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัภาคธุรกจิเอกชนทีจ่ะน าไปสู่การพฒันาและการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศ ซึง่รฐับาลองักฤษมนีโยบายชดัเจนในการสนบัสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษารว่มมอื
กบัภาคธุรกจิเอกชนเพื่อการพฒันานวตักรรม นโยบายนี้ไดป้รากฎชดัเจนในสมดุปกขาวทีก่ล่าวมาแลว้  
โดยมกีารพฒันากลไกเพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนขึน้ ดว้ยกลไกและรปูแบบของ
ความรว่มมอืทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนุนเป็นการถ่ายทอดนโยบายจากประเทศญีปุ่น่ เช่น โครงการความรว่มมอื
รบัการถ่ายทอดนโยบายจากประเทศญี่ปุ่น การมองอนาคตจากประเทศญีปุ่่นและเยอรมนั และล่าสุด คอื 
เรือ่งการสรา้งวฒันธรรมผูป้ระกอบการใหมเ่ชงิเทคโนโลยจีากประเทศสหรฐัอเมรกิา ถอืว่า เป็นการรบั
การถ่ายทอดเชงิแนวความคดิและมาปรบัเพื่อใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม และท าใหเ้กดิการปฏบิตัทิีม่เีอกลกัษณ์
เป็นของตวัเอง และมโีครงการใหมเ่พิม่ขึน้ เพื่อช่วยใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบั
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ภาคธุรกจิเอกชน โดยแบ่งตามกจิกรรม เช่น การวจิยัรว่ม การฝึกอบรมนักวจิยัรุ่นใหม ่และการเคลื่อนยา้ย
บุคลากรวจิยั เป็นตน้ (ศูนยน์วตักรรมนโยบาย.  2546: 57 – 68) 
  ประเทศออสเตรเลีย 
  ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา นโยบายดา้นการศกึษาของออสเตรเลยีเน้นในสองเรือ่ง คอื  
ความเป็นสากล และการส่งเสรมิการวจิยัในมหาวทิยาลยั เพื่อใหป้ระเทศออสเตรเลยีเป็นผูน้ าทางการศกึษา
โดยเฉพาะในภูมภิาคเอเซยี รฐับาลไดใ้ชแ้ผนกลยุทธ ์และวธิกีารจดัสรรงบประมาณเป็นเครือ่งมอืใน
การก าหนดทศิทางการอุดมศกึษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรฐับาล ในการส่งเสรมิการวจิยัของมหาวทิยาลยั
นัน้ มหาวทิยาลยัแต่ละแหง่มหีน่วยงานกลางทีร่บัผดิชอบดแูลการบรหิารงานวจิยั ทุนวจิยัทัง้ของโครงการ 
วจิยัและของนกัศกึษาวจิยัจดัท าแผนการจดัการงานวจิยัและการผลตินักวจิยั โดยใชช้ื่อต่างๆ กนั เช่น 
Research Services Office, Office of Research and Higher Degrees, Office of Research and 
Development, Research andInnovation เป็นตน้ และมหีน่วยงานส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ Legal 
Services Office ซึง่รบัผดิชอบเรือ่งท าสญัญาขอ้ตกลงต่างๆ เกีย่วกบังานวจิยั รวมทัง้สทิธบิตัร มหาวทิยาลยั
แต่ละแหง่ จะมคีวามรว่มมอืกบัศูนยว์จิยัเฉพาะทาง (Cooperative Research Center – CRC) ระดบัชาต ิ
ระดบัรฐัตามความพรอ้มและความสนใจของมหาวทิยาลยั เช่น ที ่UWA มศีูนยว์จิยัเฉพาะทาง เรือ่ง 
Oil and Gas Engineering, Intelligent Information Processing Systems มหาวทิยาลยั Murdoch             
มศีูนยว์จิยั CRC for Renewable Energy และ CRC for Hydrometallurgy เป็นต้น ซึง่ศูนยว์จิยัทีเ่ป็น 
CRC จะมรีปูแบบการบรหิาร 3 แบบ คอื 1) แบบบรษิทั 2) แบบกึง่บรษิทั 3) แบบหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยั 
  การเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่ภาควชิา
เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยประสานงานกบัส านกังานบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั แต่ที ่Edith Cowan 
University ไดจ้ดัตัง้ Graduate School ขึน้ ท าหน้าทีเ่หมอืนบณัฑติวทิยาลยัของประเทศไทยในการ
ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของการบรกิารการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา นอกจากนัน้ทางที่
ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศออสเตรเลยี ไดอ้อกคู่มอืก ากบัมาตรฐานการด าเนินงานเกีย่วกบั
บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัต่างๆ คอื Codes of Practice for Maintaining and Monitoring 
Quality and Standards in Higher Degrees 
  มหาวทิยาลยัของออสเตรเลยี มกีารจดัโครงสรา้งและกลยุทธ์การพฒันางานวจิยั
มหาวทิยาลยั(ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2546: 47 – 66)  ตวัอยา่งดงันี้ 
  มหาวิทยาลยั Western Australia เป็นมหาวทิยาลยัทีม่กีารวจิยัมาก ทัง้การวจิยัโดย
นกัศกึษาบณัฑติศกึษาและคณาจารยม์หาวทิยาลยั Western Australia เน้นผลการปฏบิตังิาน จงึคดัเลอืก
บุคลากรทีม่คีุณภาพ และอนุมตัเิงนิอุดหนุนการวจิยัใหก้บัคณะ โดยพจิารณาผลการด าเนินงานวจิยั
ของคณะเป็นหลกั ไดแ้ก่ ความสามารถในการหาโครงการวจิยัและเงนิทุนวจิยัเขา้มหาวทิยาลยั และ
ผลส าเรจ็ของงานวจิยั การก าหนดทศิทางการวจิยัมาจากคณาจารยแ์ละทมีงานโดยพจิารณาว่า อนาคต
ในสาขาวชิาของแต่ละสาขาคอือะไร จะพฒันาภาควชิา/คณะอย่างไร   
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  ศูนยว์จิยั CRC มคีวามส าคญัเพราะเป็นหน่วยงานทีม่กีารพฒันาการด าเนินการวจิยัที่
สมบูรณ์ มคีวามก้าวหน้า บทบาทของมหาวทิยาลยัใน CRC คอื 1) การใหบุ้คลากรทีม่คีวามสามารถตรง
ตามลกัษณะของงานวจิยัเขา้รว่มโครงการ โดยใหเ้วลารอ้ยละ 50  2) หวัหน้าภาค คณบดตีอ้งเตรยีม
ความรว่มมอืโดยใหเ้วลาบุคลากรรอ้ยละ 50  3) คณะใหทุ้นสมทบการวจิยัรอ้ยละ 50 และอกีรอ้ยละ 
50  มาจากส่วนกลาง  มหาวทิยาลยั WA มเีจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ (Business Development Office) 
เจา้หน้าทีก่ฎหมาย ท าหน้าทีบ่รหิารจดัการเรือ่งการหาโอกาสทางธุรกจิ การท าสญัญา และ
ผลประโยชน์ทรพัยส์นิทางปญัญาลขิสทิธิข์องเอกสาร (Text) เป็นของนกัวจิยั การแบ่งรายไดจ้ากงานวจิยั
จะแบ่งครึง่ ระหว่างมหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 50) และนักวจิยั (รอ้ยละ 50) ในส่วนของมหาวทิยาลยันัน้ 
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กนั คอื ส่วนกลาง คณะ และภาควชิา ส าหรบังานวจิยัของนกัศกึษาสทิธิ
ประโยชน์เป็นของนกัศกึษา 
  มหาวิทยาลยั Murdoch มคีณะกรรมการวจิยัและพฒันาท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบาย 
ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการวจิยั ใหค้ าแนะน าแก่อธกิารบด ีคณะกรรมการประกอบดว้ย บุคคลภายนอก 3 คน  
บุคลากรภายในจากสายวชิาการ 5 คน และเจา้หน้าทีข่องส านกังานวจิยัและพฒันา ในแต่ละปีงบประมาณ
ส าหรบัการวจิยัจะไดร้บังบประมาณรอ้ยละ 15 ของเงนิอุดหนุนการด าเนินงานจากกระทรวงศกึษาธกิาร
นโยบายการใหทุ้นอุดหนุนการวจิยัจากกระทรวงศกึษาธกิารนัน้ จะใหก้บักลุ่มวจิยัมใิช่ใหก้บังานวจิยั
ทีด่ าเนินการวจิยัเพยีงคนเดยีว และจะเป็นการวจิยัเฉพาะทางทีม่คีวามเขม้แขง็บางเรื่อง นกัวจิยัจะตอ้ง
พยายามหาทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเป็นทีรู่จ้กัแก่คนทัว่ไป และนานาชาติ
มหาวทิยาลยั Murdoch มนีโยบายทีจ่ะใชบุ้คลากรทีม่ปีระสบการณ์จากภายนอกเขา้มาช่วยการบรหิาร
จดัการ โดยเฉพาะศูนยว์จิยั CRC เน่ืองจากผูบ้รหิารโครงการจะตอ้งประสานงานกบับุคคลหลายฝา่ย 
หลายหน่วยงาน และหลายกลุ่มผลประโยชน์ เช่น Australian CRC for Renewable Energy ซึง่ก่อตัง้
เมือ่ปี ค.ศ. 1996 เป็นรปูบรษิทั มนีกัวจิยัเตม็เวลา 50 คน นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 16 คน 
งบประมาณตามโครงการ 7 ปี 10.1 ลา้นเหรยีญ และมลูค่าของศูนย ์66.8 ลา้นเหรยีญนกัวจิยัทีเ่ขา้รว่ม
โครงการถอืเป็นความรว่มมอืจากมหาวทิยาลยัทีต่คี่าออกมาเป็นส่วนรว่มสนับสนุนลงทุน การจดัสรร
ผลประโยชน์ (Intellectual Property) จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื 1) Background IP ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิ
เมือ่ก่อนเริม่ด าเนินการ จะเป็นของผูท้ีจ่ดัใหม้ขีึน้ 2) Project IP คอื ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากโครงการยอ่ย
จะแบ่งส่วนส าหรบัผูท้ีร่ว่มในโครงการยอ่ย และ 3) Center IP คอื ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากโครงการรวม
ทัง้หมดแบ่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ ซึง่การประเมนิผลในสิน้ปีแรก จะเป็นการประเมนิการบรหิาร สิน้ปีที ่2 จะ
เป็นการประเมนิความก้าวหน้าของการวจิยัของโครงการ 
  มหาวิทยาลยั Curtin มไิดแ้บ่งประเภทงานวจิยัเป็นวจิยับรสิุทธิห์รอืวจิยัประยกุต์ หาก 
แต่มเีฉพาะวจิยัทีด่กีบัวจิยัทีไ่มด่ ีการวดัผลงานวจิยัดทูีคุ่ณค่าของงานวจิยัทีม่ต่ีอสงัคม มใิช่จากจ านวน
ตพีมิพป์ระมาณรอ้ยละ 15  ของรายไดม้าจากแหล่งทุนวจิยัภายนอก Curtin เชื่อว่า ความรู ้เป็นเรือ่ง
ส าคญัเป็นใบเบกิทางในอนาคต จงึวางแผนเพื่อการเตบิโต โดยการบรหิารจดัการเป็นแบบธุรกจิ คอื
แขง่ขนัในเรือ่งราคาคุณภาพ สรา้ง Strategic Partners มหาวทิยาลยั Curtin มศีูนยว์จิยั AJ Parker 
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CooperativeResearch Center for Hydrometallurgy ซึง่เน้นเรือ่งการผลติบณัฑติและการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีบทบาทของผูอ้ านวยการศูนย ์คอื การจดัการภายในศูนย ์และสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัสงัคม 
กลยทุธใ์นการสรา้งวฒันธรรมวชิาการ คอื การจดัใหม้กีารประชุมสมัมนาประจ าปีมทีีท่ างานส าหรบันกัศกึษา
บณัฑติศกึษา 
  มหาวิทยาลยั Edith Cowan การพฒันาการวจิยัของมหาวทิยาลยั Edith Cowan ซึง่
เป็นมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัสถานภาพใหม่ จากเริม่ตน้เคยเป็นวทิยาลยัการศกึษามาก่อน มแีผนทีจ่ะเร่ง
พฒันาความสามารถในการวจิยัของบุคลากรใหม้ากขึน้ จงึก าหนดนโยบายสนบัสนุนการขอจดัตัง้หน่วยวจิยั
ศูนยว์จิยั และสถาบนัวจิยัขึน้ในมหาวทิยาลยั เพื่อกระตุ้นการรวมกลุ่ม ผูท้ีส่นใจเรือ่งเฉพาะทาง ให้
ท างานรว่มกนั ไดแ้ก่ ระดบั 1 หน่วยวจิยั/กลุ่มวจิยั เป็นหน่วยงานระดบักลุ่มคณะสามารถด าเนินการ
ไดโ้ดยคณบดบีรหิารกลุ่มงบประมาณมาจากกลุ่มคณะ ระดบั 2 ศูนยว์จิยั/สถาบนัวจิยั เป็นหน่วยงาน
ทีข่อจดัตัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัมนีโยบายใหจ้ดัตัง้ตามแนวทางทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
การกระตุน้ใหเ้กดิกลุ่มวจิยั ศูนยว์จิยั และสถาบนัวจิยัเพื่อใหเ้กดิการพฒันางานวจิยั เป็นจุดส่งเสรมิ
งานวจิยัใหเ้ด่นชดัขึน้ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา และการยอมรบั
ในระดบัชาต ิส านกังานบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัมหีน้าทีร่วบรวมรายชื่อกลุ่ม ศูนยว์จิยัของมหาวทิยาลยั
ทัง้หมด จะตอ้งมกีารประเมนิผลงานความก้าวหน้าของงานวจิยัของทุกกลุ่ม/ศูนย/์สถาบนั ถา้ไม่มผีลงาน
ความก้าวหน้า มหาวทิยาลยัอาจสัง่ใหย้บุได้ การประเมนิผลงานจะท าเป็นระยะๆ และตดิตามว่าแต่ละ
กลุ่ม/ศูนยว์จิยั ไดม้กีารพฒันาหาแหล่งทุนภายนอก มคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัภายนอกมากน้อยเพยีงใด 
งานวจิยัทีท่ าจะต้องสอดคลอ้ง และตอบสนองความตอ้งการของวชิาการ สงัคม เศรษฐกจิเป็นหลกั 
มหาวทิยาลยัจะมคีู่มอืการขอจดัตัง้ การด าเนินงาน การของบประมาณ การตรวจสอบ การรายงานใหก้บั
บุคลากรของมหาวทิยาลยั 
  ประเทศญ่ีปุ่ น 
  การพฒันาเทคโนโลยขีองญีปุ่น่ในระยะเริม่แรกนัน้ ภาคอุตสาหกรรมมบีทบาทค่อนขา้งมากใน
การเรยีนรู ้และพฒันาจากการน าเขา้เทคโนโลย ีในระยะต่อมาบรษิทัเอกชนของญีปุ่่นเริม่มแีนวโน้มที่
พฒันาและก าหนดเป้าหมายของโครงการวจิยั และพฒันาเทคโนโลยใีนระยะยาว มกีารคาดการณ์
เทคโนโลยขีองตนเองมากขึน้ รวมทัง้รฐับาลกเ็ริม่มกีารพฒันาการคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยขีองภาครฐั
เช่นกนั เพื่อประกอบการก าหนดวสิยัทศัน์ส าหรบัเป็นแนวทางการพฒันาเทคโนโลยใีหก้บัภาคเอกชน
ในแต่ละช่วง ซึง่รฐับาลญีปุ่่นเขา้มามบีทบาทส าคญัในการวจิยั และพฒันาเฉพาะสาขาทีต่อ้งการเป็น
อยา่งมากของสงัคม และยงัไมม่บีรษิทัเอกชนทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะลงทุนท าการวจิยั เนื่องจากเป็น
โครงการทีม่คีวามเสีย่งสงู ต้องการการพฒันาในระยะยาว และตอ้งการการลงทุนจ านวนมาก การวจิยั
และพฒันาในสาขาเหล่าน้ี รฐับาลญีปุ่่นจะเขา้มาท าหน้าทีส่รา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ใหบ้รษิทัเอกชนเกดิ
แรงจงูใจทีจ่ะลงทุนและพฒันาไดอ้ย่างอสิระ และสามารถทีจ่ะทุ่มเทความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
ตนเองไดอ้ย่างเตม็ที ่แมว้่าจะไดร้บังบประมาณบางส่วนจากภาครฐั 
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  ความส าเรจ็ทางเศรษฐกจิของประเทศญีปุ่่น เกดิจากความส าเรจ็ดา้นการวจิยัของ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั และยงัเกดิจากความรว่มมอือย่างใกลช้ดิระหว่างภาครฐัและภาคอุตสาหกรรม  
โดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ความรว่มมอืดงักล่าวด าเนินไปดว้ยด ีทัง้นี้บนพืน้ฐานเทคโนโลยี
ทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ ภาครฐัจะเป็นผูก้ าหนดวสิยัทศัน์ใหก้บัภาคธุรกจิเอกชน และท าหน้าทีป่ระสาน
โครงการวจิยัและพฒันาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั การท างานภายใตโ้ครงการเหล่านี้จะมลีกัษณะของการแบ่ง
งานกนัท า และก่อใหเ้กดิการกระจายเทคโนโลยรีะหว่างบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ   
  ความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วนส าคญัในการส่งเสรมิการ
วจิยัขัน้พืน้ฐานและกระบวนการสรา้งนวตักรรม รวมทัง้การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั  
มหาวทิยาลยัจงึกลายเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัส าหรบัการวจิยัขัน้พืน้ฐาน ขณะทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นทุนวจิยั  
ซึง่ตรงกนัขา้มกบัภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามตอ้งการเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีไ่ดจ้ากทรพัยากรมนุษยแ์ละ
เครือ่งมอืต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัมอียู ่ความรว่มมอืทางการวจิยัจงึเป็นกลยทุธท์ีส่ าคญัอนัหน่ึงส าหรบั
ภาคธุรกจิเอกชนในการแกป้ญัหาการขาดแคลนบุคลากร และทรพัยากรการวจิยั (ศูนยน์วตักรรมนโยบาย. 
2546: 85 – 87) 
  ในปี ค.ศ. 2004 ไดม้กีฎหมายการรวมกนัของมหาวทิยาลยัแห่งชาต ิซึง่ท าใหม้อีสิระจาก
รฐับาล กฎหมายนี้ มจีดุมุง่หมายเพื่อสนบัสนุนอยา่งมากตามความหมายขององคก์าร และความช านาญ
เฉพาะดา้น มกีจิกรรมและสงัคมมสี่วนรว่มกบัสถาบนัมากขึน้ งานวจิยัของมหาวทิยาลยัมบีทบาทส าคญั
ต่อการพฒันาสนิคา้ นวตักรรมในทอ้งถิน่ และสทิธบิตัรอุตสาหกรรม การด าเนินงานดงักล่าวมหีน่วยงาน
รบัผดิชอบ คอื ส านกังานความรว่มมอืมหาวทิยาลยั (UIL Organizations) ประกอบดว้ย ส านกังาน
สทิธบิตัรและศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ีส านกัวจิยักลยุทธห์รอืศูนยบ์่มเพาะ และส านกัส่งเสรมิความรว่มมอื 
การใหค้ าแนะน าการด าเนินการ UIL ใหป้ระสบความส าเรจ็ในการเพิม่จ านวนสมาชกิของส านกังาน
ความรว่มมอืมหาวทิยาลยั และสามารถกระจายอ านาจ ระดบัการบรหิารไปจากส่วนกลางอยา่งถาวร  
ดา้นบุคลากรภายในส านักงานความรว่มมอืมหาวทิยาลยั มกีารจดัระดบัความช านาญและความสมัพนัธ์
กบัภาควชิา ซึง่หากความเชีย่วชาญดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยไีมด่พีอ อาจท าใหก้ารถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไมม่ปีระสทิธภิาพ (ตรทีศ เหล่าศริหิงษ์ทอง.  2551: 37 – 38) 
  ประเทศเกาหลีใต้ 
  เกาหลใีตเ้ป็นอกีประเทศทีม่วีวิฒันาการดา้นการวจิยัทีด่ ีเมือ่เทยีบกบัหลายๆ ประเทศแลว้ 
เกาหลใีตม้รีะยะเวลาในการเริม่พฒันาล่าชา้กว่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้อื่นๆ แต่มคีวามสามารถเชงิ
แขง่ขนับนฐานของการวจิยั และพฒันาอย่างกา้วหน้าทนักบันานาประเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยมจี านวน
สทิธบิตัรทีจ่ดทะเบยีนกบั Korea Industrial Property Office (KIPO) เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็จนอยูใ่น
อนัดบัตน้ๆ ในการจดัอนัดบัประเทศทีม่ผีูข้อจดทะเบยีนสทิธบิตัร รองจากประเทศญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา 
เยอรมนั องักฤษ และฝรัง่เศส 
  ระบบวจิยัแห่งชาตขิองเกาหลใีตท้ีม่โีครงสรา้งภาครฐั คอื National Sciene and 
Technology Council (NSTC) และ Presidential Council on Science and Technolgy (PCST) เป็น
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กลไกส าคญัในการก าหนดนโยบาย และเป็นหน่วยงานประสานนโยบายระดบัชาตแิต่ไมม่หีน้าทีจ่ดัสรร 
ทุนวจิยัโดยตรง โดยมกีระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นเลขานุการและมกีารประสานภาพรวม
นโยบายวจิยัของชาตผิ่านองคก์รนโยบายและสนับสนุนการวจิยัเฉพาะสาขา ซึง่อยู่ภายใตก้ระทรวงต่างๆ 
โดยการคาดคะเนเทคโนโลยรีะยะยาว และกระทรวงวางแผนและจดัสรรงบประมาณ ประสานในเรือ่ง
การจดัสรรงบประมาณเพื่อการวจิยั 
  มหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงานด าเนินการวจิยัทีม่คีวามส าคญัของเกาหลใีต้ แต่งบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรรจากรฐับาลไมเ่พยีงพอต่อการท าวจิยั ซึง่งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเพื่อการวจิยั
พืน้ฐาน เกาหลใีตใ้หค้วามส าคญัและมนีโยบายชดัเจนในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพื่อรองรบัการพฒันา
ประเทศในทุกระดบัการศกึษา โดยเฉพาะอตัราก าลงัทางดา้นการวจิยั ภาคอุตสาหกรรมของเกาหลใีต้
ใหค้วามส าคญักบังานวจิยัเป็นอย่างมาก มกีารลงทุนดา้นการวจิยัทีสู่ง โดยเฉพาะงานวจิยัภาคการผลติ
อุปกรณ์ เครือ่งมอืสื่อสาร การคมนาคม และอุตสาหกรรมเคม ีนอกจากนี้เกาหลใีตย้งัมนีโยบายสนับสนุน
งานวจิยัภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท ดงันี้ 
  1. ยกเวน้ภาษ ีเช่น เงนิอุดหนุนงานวจิยัดา้นการพฒันาเทคโนโลย ีซึง่ยกเวน้ภาษใีน
อตัราสงูสุดถงึรอ้ยละ 5 ของยอดขายเป็นเวลา 3 ปี และยกเวน้ภาษใีหร้อ้ยละ 15 ของค่าใชจ้า่ยดา้น
การพฒันาบุคลากร รวมทัง้ยกเวน้ภาษใีหร้อ้ยละ 10 ของเงนิลงทุนในการซือ้อุปกรณ์ และเครือ่งมอื
วจิยั นอกจากนี้ ยงัสามารถน ารอ้ยละ 90 ของเงนิลงทุนดงักล่าวมาหกัเป็นค่าใชจ้่ายต่อปีได้ 
  2. เงนิช่วยเหลอื รฐับาลใหเ้งนิช่วยเหลอืงานวจิยัถงึรอ้ยละ 50 ถา้งานวจิยัทีเ่ป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการวจิยัและพฒันาของชาต ิ(National R&D Programs) และรอ้ยละ 80 – 90  ส าหรบัการ
พฒันาเทคโนโลยไีปสู่เชงิพาณชิย ์บรษิทัทีร่ฐับาลเป็นเจา้ของใหเ้งนิช่วยเหลอืสงูถงึรอ้ยละ 80 ของ
เงนิวจิยัทัง้หมดส าหรบัการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 
  3. เงนิกูพ้เิศษ คอื เงนิกูเ้พื่อการวจิยัทีม่รีะยะคนืทุนยาว อตัราดอกเบีย้ต ่า             
มกีารรว่มลงทุนและรบัผดิชอบในเงนิกูเ้พื่องานวจิยั (ศูนยน์วตักรรมนโยบาย.  2546: 85 – 87) 
 3.3 รปูแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมของ
ประเทศไทย 
  ส าหรบัประเทศไทย ไดด้ าเนินการความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมในหลายรปูแบบ  จากการศกึษาพบว่ามรีปูแบบทีถ่อืเป็นตน้แบบได ้ ดงันี้ 

1. อทุยานวิทยาศาสตร ์ แนวคดิในการพฒันาอุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
(Scien Park) เริม่ตน้จากความจ าเป็นทีป่ระเทศไทยตอ้งพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนภาคเอกชน ในการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั และกา้วทนั
กระแสของการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ และเสรมิสรา้งระบบนวตักรรมของประเทศ โดยเฉพาะความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคการศกึษาและวจิยั กบัภาคการผลติ รวมทัง้ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลติ
ดว้ยกนัเอง ดงันัน้ การพฒันาประเทศในอนาคต  จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันากลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ  
เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ และแกไ้ขจดุอ่อนทีเ่ป็นอยู ่ อุทยาน
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วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จงึไดถู้กพฒันาขึน้  โดยเริม่เปิดด าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2545 ถอืเป็น “นิคม
วจิยัส าหรบัเอกชน” แห่งแรกของเมอืงไทย ภายใตก้ารบรหิารจดัการของส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยมภีารกจิหลกัในการสรา้งให้
เกดินวตักรรมและการวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน รวมถงึการสรา้งใหเ้กดิการพฒันาก าลงัคนในดา้น
การวจิยัและพฒันาของประเทศ (Thailand Science Park. 2011: Online) 

2. สวนอตุสาหกรรม   แนวความคดิเรือ่งการพฒันาอุทยานวทิยาศาสตร ์หรอื
อุทยานอุตสาหกรรมในสถาบนัอุดมศกึษามมีาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2530 – 2534) 
โดยมุง่เน้นบทบาทดา้นการวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อส่งเสรมิการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยขีึน้ใชเ้องภายในประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2535 ทบวงมหาวทิยาลยัด าเนิน
การศกึษาแนวคดิในการจดัตัง้อุทยานวทิยาศาสตรใ์นมหาวทิยาลยั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยเีชงิพาณชิย ์และสรา้งผูป้ระกอบการทาง
เทคโนโลย ี(Technological Entrepreneurs) ในขณะนัน้มสีถาบนัการศกึษา 8 แห่ง ใหค้วามสนใจ 
และพฒันาแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถทางวชิาการของแต่ละมหาวทิยาลยั แต่เนื่องจากใน
ขณะนัน้ มกีารเปลีย่นแปลงคณะรฐัมนตรบี่อยครัง้ รวมถงึการเปลีย่นแปลงคณะผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยัเมือ่ครบวาระการผลกัดนัเชงินโยบายจงึไม่ต่อเนื่อง อกีทัง้กระทรวงวทิยาศาสตรไ์ด้
จดัตัง้อุทยานวทิยาศาสตรแ์ห่งชาตขิึน้ ท าใหก้ารพฒันาอุทยานวทิยาศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัลด
ความส าคญัลง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจงึเริม่พฒันาแนวคดิเรื่องสวน
อุตสาหกรรม(Industrial Park) มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 โดยมผีูบ้รหิารในขณะนัน้เป็นผูน้ า  และเหน็ว่า 
สวนอุตสาหกรรมจะเป็นกลไกส าคญัต่อการพฒันาขดีความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันาของ
ประเทศ โดยมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ (ศูนยน์วตักรรมนโยบาย. 2546: 131-134)  1) เชื่อมโยงการวจิยั
และพฒันาของมหาวทิยาลยักบัความตอ้งการเทคโนโลยขีองภาคเอกชน  2) ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่
ไดร้บัการทดสอบแลว้ ในระดบัหอ้งปฏบิตักิารไปสู่การใชง้านเชงิพาณชิยโ์ดยใชร้ะบบโรงงาน
ตน้แบบ (Pilot Plant) ทีส่ามารถปรบัพารามเิตอรเ์พื่อศกึษาความเป็นไปไดท้างเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร ์ 3) บ่มเพาะผูป้ระกอบการเทคโนโลยขีองไทย  และ 4) ใหบ้รกิารอื่นๆ แบบเบด็เสรจ็ 
เช่น การบรกิารฐานขอ้มลู การฝึกอบรม การทดสอบ เป็นตน้  
  ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2535 – 2539) มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี           
พระจอมเกลา้ธนบุร ี ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเพื่อรองรบัการพฒันากลไกสวนอุตสาหกรรมของ
มหาวทิยาลยั ประกอบดว้ยสถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ (Pilot Plant Development 
and Training Institute) และส านกัสวนอุตสาหกรรม  มกีลไกการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง และเริม่
ใหบ้รกิารกบัภาคอุตสาหกรรมทีว่ทิยาเขตบางขนุเทยีน เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2542 โดยมสีถาบนัพฒันา
และฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ (สรบ.) และส านกัสวนอุตสาหกรรม (สสอ.)  เป็นหน่วยงานหลกัในการ
บรหิารจดัการ ดงันัน้ “สวนอุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี จงึเป็น
สวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยทีด่ าเนินการโดยมหาวทิยาลยั 



 52 

  อกีทัง้ยงัมกีารบรหิารจดัการกลุ่มวจิยั (R&D Cluster)  โดยสถาบนัพฒันาและ
ฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ (สรบ.)  ส านกัสวนอุตสาหกรรม (สสอ.)  คณะทรพัยากรชวีภาพและ
เทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีและหน่วยปฏบิตักิารวจิยัพฒันา
วศิวกรรมชวีเคม ีและโรงงานตน้แบบของศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(BIOTEC) 
รว่มมอืและปรบัการบรหิารงานวจิยัใหม้รีปูแบบของกลุ่มวจิยั (R&D Cluster) โดยมบีุคลากรต่างๆ 
จากหน่วยงานเหล่านี้ มารว่มมอืเพื่อด าเนินการวจิยั โดยมแีนวคดิว่าการพฒันาระบบวจิยัทีเ่ขม้แขง็
จ าเป็นตอ้งสรา้งความเชื่อมโยงสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างความตอ้งการของ
เทคโนโลย ี(Demand Pull) และการสรา้งความรูใ้หม ่(Supply Push) ในกลไกของมหาวทิยาลยัปกติ
ไมเ่อือ้ใหเ้กดิการเชื่อมโยงดงักล่าวได ้ในขณะเดยีวกนั ความส าเรจ็ในการท างานของสวน
อุตสาหกรรมกข็ึน้กบัความเขม้แขง็ทางวชิาการและการท าวจิยัอยา่งต่อเนื่อง แนวคดิเรือ่ง R&D 
Cluster จงึเกดิขึน้ เป็นความรเิริม่ทีจ่ะพฒันาระบบการบรหิารจดัการทีเ่ชื่อมโยงการท าวจิยัทีม่ ี
ประสทิธภิาพและความเป็นเลศิ (Excellence) การผลติบณัฑติและนกัวจิยั และการถ่ายทอด
เทคโนโลยใีหภ้าคเอกชนและสงัคม 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรนี ารอ่งการบรหิาร R&D Cluster โดยการ
ปรบัโครงสรา้งการบรหิารใหเ้กดิการใชท้รพัยากรรว่มกนัระหว่าง สรบ. สสอ. และคณะทรพัยากร
ชวีภาพและเทคโนโลย ีแบ่งกลุ่มการบรหิารและด าเนินการออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 
  1. กลุ่มบรหิารและนโยบาย ท าหน้าทีก่ ากบัทศิทาง งานวจิยั งานวชิาการ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีใชก้ลไกการบรหิารงบประมาณแบบแผนงาน/โครงการ (Planning 
Programming and Budgeting System : PPBS) เป็นกลไกในการก ากบัทศิทาง โดยมหาวทิยาลยั
จะพจิารณา Input-Output ส่วน R&D Cluster บรหิารภายในหน่วยงานไดเ้องทัง้หมด รวมถงึการ
ก าหนดเงนิเดอืนส่วนเพิม่ของพนกังาน ทัง้ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
  2. หอ้งปฏบิตักิารวจิยั (Research Lab) และกลุ่มวจิยั (R&D Cluster) ท าหน้าทีว่จิยั 
สรา้งงานวจิยัและพฒันาทีม่คีุณภาพสงู และใหค้ าปรกึษาการพฒันาเทคโนโลยแีก่ภาคเอกชน 
รวมทัง้เป็นหน่วยสนับสนุนการผลติบณัฑติใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการวจิยัขัน้สูง 
  3. หอ้งปฏบิตักิารวจิยัเหล่านี้จะถูกบรหิารในลกัษณะของกลุ่มวจิยั R&D Cluster) ทีม่ ี
กลุ่มวจิยัและวชิาการเป็นแกน ปจัจุบนั มกีลุ่มวจิยัทัง้สิน้ 12 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
   3.1 Bio and Chemical Sensors 
   3.2 Waste Utilization/Minimization & CT 
   3.3 Algal Biotechnology 
   3.4 Fermentation Technology 
   3.5 Cell Culture Technology 
   3.6 Fungi Genetics 
   3.7 Combustion Technology 
   3.8 PV System & Application 
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   3.9 Thermal/Aseptic Process 
   3.10 Pilot Plant Engineering 
   3.11 Analytical Service Laboratory 
   3.12 Technical Information Services  
       

   องคป์ระกอบของกลุ่มวจิยั  ประกอบดว้ย หวัหน้ากลุ่มวจิยั นกัวจิยัอาวุโส 
ผูเ้ชีย่วชาญระดบั Post Doctoral นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก และนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท/
ประกาศนียบตัร   หน่วยงานสนบัสนุน (Supporting Groups) ท าหน้าทีส่นบัสนุนในเรือ่งงานธุรการ
ของโครงการและการบรหิารงานทัว่ไป รวมถงึการสนับสนุนการเป็นหน่วยงานประสานสมัพนัธ์
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม (University-Industrial Liaison Office)  ทัง้นี้มทีีม่าของ
แหล่งงบประมาณทีส่ าคญั 3 กลุ่มคอื 1) งบประมาณแผ่นดนิทีจ่ดัสรรใหก้บัหลกัสูตรการศกึษา และ
งบประมาณประจ าอื่นๆ  2) แหล่งทุนสนับสนุนการวจิยัโดยการท าขอ้เสนอโครงการวจิยัในลกัษณะ
การแขง่ขนั (Bidding)  และ 3) เงนิรายได/้เงนิการคา้เพื่องานวจิยั   
   การด าเนินการของสวนอุตสาหกรรมและ R & D Cluster ประสบความส าเรจ็ได้
เกดิจากปจัจยั(ศูนยน์วตักรรมนโยบาย. 2546: 134-136) ต่อไปนี้ 
   1. ความต่อเนือ่งของนโยบาย ความส าเรจ็ในหลายๆ ดา้นของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเกดิขึน้โดยผูบ้รหิารและความต่อเนื่องของนโยบาย การบรหิารมหาวทิยาลยั
โดยเฉพาะในเรือ่งการพฒันามหาวทิยาลยัทีส่มัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐั เช่น การพฒันา
มหาวทิยาลยัก ากบัของรฐั โครงการพฒันาสวนอุตสาหกรรม รวมทัง้ความพยายาม ในการสรา้งระบบ
วจิยัในมหาวทิยาลยั สิง่ต่างๆ เหล่านี้เกดิจากความพยายามของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีม่นีโยบายชดัเจน
และต่อเน่ืองในการผลกัดนับุคลากรของมหาวทิยาลยัฝา่ยต่างๆ รว่มกนัเรยีนรู ้สัง่สมประสบการณ์ ลองผดิ
ลองถูก รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจกบัประชาคมในหลายๆ มหาวทิยาลยัการพฒันาดงักล่าวมกัประสบปญัหา
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร ท าใหเ้กดิการชะงกังนัของแนวคดิและนโยบาย อย่างไรกต็าม ในกรณี
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีการพฒันาสวนอุตสาหกรรมทีป่ระสบความส าเรจ็แลว้
ในระดบัหนึ่ง ซึง่เป็นการท างานอยา่งต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 15 ปีมาแลว้ และยงัคงต้องมกีารพฒันา
ต่อไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ เพือ่ใหเ้ป็นสวนอุตสาหกรรมทีเ่ตม็รปูแบบ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีใ่ห้
ความช่วยเหลอืภาคอุตสาหกรรมในการพฒันานวตักรรม และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและ
ลดการน าเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
   2. บทบาทของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  
มหาวทิยาลยั มบีทบาทส าคญัในการสรา้งความรูใ้หก้บัสงัคม และท าหน้าทีเ่ป็นคลงัสมองของประเทศ 
ท าใหม้หาวทิยาลยัเป็นองคก์รหนึ่งทีม่สี่วนส าคญัต่อการก าหนดนโยบายของชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรือ่งของการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในฐานะผูแ้ทน
สถาบนั และในฐานะนักวชิาการของสงัคมลว้นมบีทบาทส าคญัต่อการใหค้วามเหน็ รวมทัง้ผลกัดนั
นโยบายดา้นการวจิยัและพฒันา ผูบ้รหิารรวมถงึนกัวชิาการผูท้รงคุณวุฒขิองสถาบนัอุดมศกึษา จงึท า
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หน้าทีน่ าความรูไ้ปสู่การจดัท านโยบาย ขณะเดยีวกนักไ็ดร้บัทราบทศิทางของนโยบายทีก่่อประโยชน์
ใหก้บัสถาบนัของตน ในฐานะของหน่วยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันา  ส่วนการจดัการผลประโยชน์ทบั
ซอ้น (Conflict of Interest) ระหว่างการเป็นมหาวทิยาลยัในฐานะสถาบนัทางปญัญาของชาตกิบัการ
เป็นสถาบนัทีต่อ้งแขง่ขนัเพื่อใหไ้ดม้าซึง่งบประมาณวจิยั จงึเป็นประเดน็ทีม่คีวามละเอยีดอ่อน               
ในกรณขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารองคก์รสามารถ
จดัการกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างด ีแนวคดิดงักล่าว ไดถู้กส่งผ่านมายงัผูบ้รหิาร
องคก์รระดบักลาง ท าใหเ้กดิความยดืหยุน่ในการบรหิารงานวจิยัและการบรกิารวชิาการสงัคม                
ใหเ้หน็ความส าคญัของเครอืขา่ยวจิยั รวมถงึความสามารถจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
   3. รปูแบบการบรหิารจดัการ รปูแบบการบรหิารจดัการของสถาบนัพฒันาและ
ฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ (สรบ.) และ R&D Cluster เน้นการบรหิารองคก์รแบบแนวราบโดยใชร้ะเบยีบ
ราชการในการก ากบัมใิช่การบงัคบั  การบรหิารการเงนิเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหส้ถาบนัพฒันาและ
ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) และ R&D Cluster มคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารและการจดัหา
งบประมาณในลกัษณะของโครงการ (Project Base) โดยทีน่ักวจิยัและกลุ่มวจิยั ตอ้งท าขอ้เสนอ
โครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ และเป็นลกัษณะพึง่ตนงบประมาณทีห่ามาได้             
จะน ามารวมกนัในรปูของกองทุน โดยมหีน่วยงานสนับสนุนท าหน้าทีใ่หบ้รกิารดา้นบญัชแีละการ
เบกิจ่าย ทัง้นี้เป็นไปตามความรบัผดิชอบของหวัหน้าโครงการ และตามแนวนโยบายของคณะ
ผูบ้รหิาร อยา่งไรกต็าม การใชท้รพัยากรและงบประมาณต่างๆ สามารถใชร้ว่มกนัระหว่าง
โครงการวจิยั และระหว่างกลุม่วจิยัได ้ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว ้ดว้ยระบบ
การบรหิารงบประมาณดงักล่าว ท าใหส้ถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ (สรบ.) และ R&D 
Cluster ของมหาวทิยาลยัมคีวามยดืหยุน่ในการบรกิารงบประมาณวจิยั และสรา้งความเขม้แขง็ของ
ระบบวจิยัโดยค านึงถงึความอยูร่อดขององคก์รมากกว่าการอยูร่อดเฉพาะโครงการวจิยัย่อยๆ หรอื
เฉพาะกลุ่มวจิยัเท่านัน้ 
   4. การบรหิารงานวจิยั หอ้งปฏบิตักิารวจิยัเป็นศูนยก์ลางของการท าวจิยัและ
หน่วยสนับสนุนการผลติบณัฑติ และนกัวจิยั โดยมกีารจดักลุ่มวจิยัอย่างหลวมๆ ในสภาพดงักล่าว ท า
ใหส้ถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ (สรบ.) และ R&D Cluster สามารถใชท้รพัยากรใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดในการผลติบณัฑติ นกัวจิยั การท าวจิยั การบรหิารวชิาการสงัคม มกีารพฒันาระบบ
ผูช้่วยสอนและระบบพีเ่ลีย้งนกัวจิยั (Mentor) ในขณะเดยีวกนักเ็อือ้ใหเ้กดิการท างานวจิยัระหว่างกลุ่ม 
ระหว่างสาขาวชิา ระหว่างสถาบนัทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ขึน้อยูก่บัโจทยแ์ละหวัขอ้วจิยั 
และรวมทัง้เป็นการระดมทรพัยากร ผูรู้ ้และความเชีย่วชาญ (Expertise) จากหลายๆ สาขาวชิา เพื่อรว่ม
ด าเนินการวจิยัซึง่ก่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ของระบบวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
 กล่าวโดยสรุปจากสภาวะผูน้ าความชดัเจน และความต่อเนื่องเชงินโยบายของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีท าใหส้ามารถผลกัดนัใหเ้กดิสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย
ทีด่ าเนินการโดยมหาวทิยาลยั รวมทัง้สรา้งความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานภายในกบัภายนอกมหาวทิยาลยั
ทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการบรหิารงานวจิยัในรปูแบบของกลุ่มวจิยั (R&D Cluster) เพื่อพฒันาและ
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สรา้งระบบวจิยัของมหาวทิยาลยัใหเ้ขม้แขง็ขึน้และสามารถพฒันาผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัไปสู่เชงิ 
พาณิชยโ์ดยการถ่ายเทคโนโลยไีปสู่ภาคอุตสาหกรรม  

3. โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจยัและพฒันา และการแข่งขนั
ของภาค อตุสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครฐั เอกชน และมหาวิทยาลยั  
จดัตัง้ขึน้โดย ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีเพื่อสนบัสนุนการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาโทในรปูแบบทกัษะวศิวกรรม (Practice 
School) ทีมุ่ง่เน้นการเรยีนรูบ้นพืน้ฐานของการแกไ้ขปญัหา(Problem-based Learning) และการ
ปฏบิตั ิงานจรงิในภาคอุตสาหกรรม โดยการส่งนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท เขา้ไปปฏบิตังิาน ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา หรอืมากกว่า 4 เดอืนขึน้ไป                
เป็นการแกป้ญัหาในกระบวนการผลติและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติใหแ้ก่สถานประกอบการ ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารยท์ีป่รกึษาและเจา้หน้าที่ ประจ าสถานฝึกทกัษะของสถานประกอบการ              
ซึง่เป็นกลไกหนึ่ง ในการกระตุน้ใหเ้กดิการถ่ายทอด และไหลเวยีนแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่าง            
ภาคการศกึษาและภาคอุตสาหกรรม และท าใหเ้กดิ การพฒันาบุคลากร ไดต้รงกบัความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรม อนัจะน าไปสู่การสรา้งขดีความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันา เกดิการพฒันา
นวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ๆ  และน าไปสู่การยกระดบัขดีความสามารถ ในการแข่งขนัของ
ภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวมต่อไป (ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ  2554:  ออนไลน์)    

 

 
 

ภาพประกอบ 2 รปูแบบการจดัการศกึษาแบบทกัษะวศิวกรรม 
 

 
 
 
 



 56 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
วชัรว ีจนัทรประกายกุล (2543: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง กลยทุธใ์นการพฒันา

อุตสาหกรรมโดยความรว่มมอืระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยั การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อทีจ่ะหารปูแบบความรว่มมอืทีเ่หมาะสมระหว่างอุตสาหกรรมไทยและมหาวทิยาลยัไทย รวมทัง้
เสนอกลยทุธใ์นการสรา้งความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและอุตสาหกรรมไทย รวบรวมขอ้มลู
การศกึษาจากหลายแหล่ง ไดแ้ก่  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง วารสารต่างประเทศอนิเตอรเ์น็ต 
การส่งแบบสอบถามไปยงัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ และจากการสมัภาษณ์บุคคลทัง้ในส่วน
ราชการ มหาวทิยาลยั และภาคอุตสาหกรรม ขัน้ตอนการวจิยัม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ตอนแรก คอื 
การศกึษารปูแบบความรว่มมอืระหว่างอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยัในประเทศต่างๆ อยา่งกวา้ง
เพื่อศกึษาลกัษณะรปูแบบความรว่มมอื ขัน้ตอนทีส่อง คอื การศกึษาแบบเปรยีบเทยีบระหว่างแต่ละ
รปูแบบของความรว่มมอืในประเทศต่างๆ จดุประสงคเ์พื่อเรยีนรูถ้งึปจัจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ใน
ความรว่มมอืระหว่างอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยั และเพื่อประเมนิลกัษณะของภาคอุตสาหกรรม
และมหาวทิยาลยัทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบความรว่มมอืในแต่ละรปูแบบ ขัน้ตอนทีส่าม คอื การศกึษา
ลกัษณะของอุตสาหกรรมไทย และมหาวทิยาลยัไทย ขัน้ตอนทีส่ี ่รปูแบบของความร่วมมอืที่
เหมาะสมกบัสภาพของอุตสาหกรรมไทยและมหาวทิยาลยัไทย  และขัน้ตอนสุดทา้ย คอื การ
เสนอแนะกลยทุธใ์นการสรา้งความรว่มมอืระหว่างภาคอุตสาหกรรม และมหาวทิยาลยั                
จากการศกึษาถงึรปูแบบความรว่มมอืในประเทศต่างๆ พบว่า ความรว่มมอืในรปูแบบอุทยานการ
วจิยั (Research-Oriented Park Model) มคีวามรว่มมอืระหว่างภาคอุตสาหกรรม และมหาวทิยาลยั
มากทีสุ่ดตามดว้ยแบบสมาชกิภาพ (Membership Model) และรปูแบบองคก์รตวัแทน(Agency 
Model) ตามล าดบั  และพบว่าความสามารถทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยัมผีล
ต่อความรว่มมอืดว้ย โดยถา้อุตสาหกรรมและทางมหาวทิยาลยัมคีวามสามารถทางเทคโนโลยสีงู
ความเชื่อมโยงระหว่างทัง้สองกจ็ะประสบความส าเรจ็มากขึน้  ส่วนสถานภาพของประเทศไทย 
พบว่า ประเทศไทยไมม่วีฒันธรรมของการวจิยัและพฒันา และมกีารเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
และมหาวทิยาลยัทีต่ ่ามาก   

อมรรตัน์ ภญิโญอนนัตพงษ์ (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบ
ความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอนระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั โดยมจีดุมุง่หมาย
เพื่อพฒันารปูแบบความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอนระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 
การวจิยัแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งและจากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัการจดัด าเนินงานความรว่มมอืทางวชิาการ 
ดา้นการเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษา ขัน้ตอนที่ 2 การก าหนดองคป์ระกอบของรปูแบบความ
รว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีน การสอน โดยน าขอ้มลูจากการศกึษาในขัน้ตอนที่ 1 มาวเิคราะห์
และสงัเคราะหแ์ลว้สรุปเป็นองคป์ระกอบของรปูแบบฯ ขัน้ตอนที ่3 การศกึษาความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 17 คน เกีย่วกบัองคป์ระกอบและสาระส าคญัของรปูแบบความร่วมมอืทาง
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วชิาการดา้นการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ ขัน้ตอนที ่4 การ
ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบของรปูแบบความรว่มมอืทางวชิาการในการน าไปปฏบิตัิ
ในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั โดยสอบถามความคดิเหน็ของคณบดขีองสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 23 
แห่ง จ านวน 147 คน ผลการวจิยั ท าใหไ้ดร้ปูแบบความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอนที่
เหมาะสมและสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 4 ดา้น ดงันี้   

1. หลกัการของความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอน ประกอบดว้ยสาระส าคญั 
14 ขอ้ 

2. โครงสรา้งและกลไกความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย
สาระส าคญั 16 ขอ้ 

3. ประเภทของกจิกรรมความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย
กจิกรรมดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 12 ขอ้ กจิกรรมดา้นอาจารย ์6 ขอ้ และกจิกรรม
ดา้นอุปกรณ์ ทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน และอาคารสถานที ่3 ขอ้ 

4. การจดัและด าเนินกจิกรรมความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย
วธิกีารทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการ 6 ขอ้ แหล่งทุนทีใ่ชส้นับสนุนความร่วมมอื 5 ขอ้ 
การประสานงานความรว่มมอื 9 ขอ้ การจดัท าและพฒันาโครงการความรว่มมอื 7 ขอ้ และการตดิตาม
และประเมนิผลความรว่มมอื 9 ขอ้ 
 ศโิรจน์  ผลพนัธนิ  (2547: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยั  เรือ่ง  รปูแบบการบรหิารงานวจิยั
ของสถาบนัอุดมศกึษา มวีตัถุประสงค ์4 ประการ คอื เพือ่ศกึษานโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
งานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อศกึษาแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัของ
สถาบนัอุดมศกึษา เพื่อศกึษารปูแบบการบรหิารงานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษาในปจัจบุนั และเพื่อ
เสนอแนะรปูแบบการบรหิารงานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษาในอนาคต การวจิยันี้เป็นลกัษณะ
งานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยท าการศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและการสมัภาษณ์ในเชงิลกึจาก
ผูบ้รหิารงานวจิยัโดยตรง จ านวน 12 คน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารงานวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษา 5 แห่ง 
ผูบ้รหิารหน่วยงานดา้นนโยบาย และผูบ้รหิารหน่วยงานดา้นสนบัสนุนทุนการวจิยั ทัง้นี้ผูว้จิยัได้
สรา้งเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบปลายเปิด (Open-end Questionnaire) 
และท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้ทคนิคการ วเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) ผลการศกึษา
พบว่า นโยบายดา้นวจิยัระดบัชาตใินแต่ละฉบบัมคีวามสอดคลอ้งกนัและมุง่เน้นความส าคญัต่อการ
วจิยัมากขึน้ โดยมุง่เน้นการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถดา้น
เศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศของไทย ส่วนการบรหิารงานวจิยัในภาพรวมเน้นการบรหิาร
งานวจิยัแบบบรูณาการ โดยใชร้ะบบบรหิารในรปูแบบชุดโครงการวจิยัและเครอืขา่ยวจิยั แต่ในทาง
ปฏบิตัพิบว่าการสนบัสนุนการวจิยัจากรฐั ไมส่อดรบักบันโยบายส่งเสรมิการวจิยั โดยเฉพาะการ
สนบัสนุนดา้นจ านวนงบประมาณและการบรหิารงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ หน่วยงานกลางระดบั
นโยบายของสถาบนัอุดมศกึษาไมใ่หค้วามส าคญัต่อการวจิยัเท่าทีค่วร ขาดเอกภาพการบรหิาร
งานวจิยั และยงัประสบปญัหาการเชื่อมโยงขอ้มลูข่าวสาร ทุนการวจิยั และการเขา้รว่มโครงการวจิยั



 58 

ระดบัชาตสิู่สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ป็นไปอยา่งไมท่ัว่ถงึและเท่าเทยีมครอบคลุมทัง้หมด การบรหิาร
งานวจิยัในปจัจบุนัของสถาบนัอุดมศกึษาประสบปญัหาการขาดแคลนนกัวจิยั ทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพ ขาดความคล่องตวัของการบรหิารงบประมาณ และขาดกลไกหรอืระบบการจดัการใหแ้ต่ละ
ภาคขีองระบบวจิยัเชื่อมโยงกนั  ดา้นทรพัยากรบุคคล ควรสรา้งและพฒันา ทัง้นกัวจิยัทีม่ตี าแหน่ง
อาจารยแ์ละต าแหน่งนกัวจิยั และนกัวจิยัในบณัฑติศกึษา ดา้นงบประมาณ ควรใชร้ะบบคุณธรรม 
เอือ้อ านวยความสะดวกต่อการท าวจิยั โดยเน้นผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากผลงานวจิยัเป็นหลกั ดา้นคุณภาพ
งานวจิยั ควรเน้นคุณภาพงานวจิยัเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารงานวจิยั โดยก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพงานวจิยัในทุกขัน้ตอน ควรใหม้กีารเผยแพรผ่ลงานวจิยัสู่สงัคมหรอืใชป้ระโยชน์จาก
ผลงานวจิยัใหม้ากขึน้ และควรมหีน่วยงาน/คณะท างานจดัการดแูลทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กดิจาก
ผลงานวจิยั ดา้นความเชื่อมโยงของระบบวจิยั ควรมกีารจดัตัง้สถาบนัวจิยัเฉพาะทาง จดัตัง้
หน่วยงานเชื่อมโยงองคค์วามรูสู้่สงัคม และดา้นความรว่มมอืทางวจิยั ควรท าวจิยัแบบคณะวจิยัใน
รปูแบบเครอืขา่ยวจิยั โดยผูบ้รหิารเครอืข่ายวจิยัควรมคีุณสมบตัเิป็นทัง้นกับรหิาร ผูป้ระสานงาน 
และนกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญในเรือ่งทีว่จิยั และควรใหเ้ครอืขา่ยวจิยัใชท้รพัยากรท าวจิยัรว่มกนัใหม้าก
ทีสุ่ด 
 กฤชนนัท ์ภู่สวาสดิ ์(2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง รปูแบบการสรา้งความเป็น
หุน้ส่วนด าเนินงานขององคก์รเพื่อพฒันาก าลงัคนระดบักลางของประเทศไทย การวจิยัครัง้นี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบของรปูแบบการสรา้งความเป็นหุน้ส่วนด าเนินงานขององคก์รที่
เหมาะสมกบัการพฒันาก าลงัคนระดบักลางของประเทศไทย และพฒันารปูแบบการสรา้งความเป็น
หุน้ส่วนด าเนินงานขององคก์รเพื่อพฒันาก าลงัคนระดบักลางของประเทศไทยการด าเนินการวจิยัมี 3 
ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาองคป์ระกอบของรปูแบบการสรา้งความเป็นหุน้ส่วนด าเนินงานของ
องคก์รทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาก าลงัคนระดบักลางของประเทศไทย ศกึษาโดยวเิคราะหเ์อกสารที่
เป็นแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ออกปฏบิตักิารภาคสนามรว่มกบัองคก์รภาครฐั และ
ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบของรปูแบบ ขัน้ตอนที ่2 พฒันาและประเมนิผลรปูแบบการ
ด าเนินงานขององคก์รเพื่อพฒันาน าลงัคนระดบักลางของประเทศไทย โดยจดัท าร่างรปูแบบ น าไป
ตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบขัน้ตอนที่ 3 ประเมนิผลคู่มอืการด าเนินงานการ
สรา้งความเป็นหุน้ส่วนขององคก์รเพื่อพฒันาก าลงัคนระดบักลางของประเทศไทย โดยจดัท าคู่มอื
ประกอบการด าเนินงานตามรปูแบบและประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องคู่มอื ผลการวจิยั
พบว่า องคป์ระกอบของรปูแบบการสรา้งความเป็นหุน้ส่วนด าเนินงานขององคก์รทีเ่หมาะสมและ
เป็นไปได ้มอีงคป์ระกอบหลกั 7 ดา้น และองคป์ระกอบย่อย 70 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) ดา้น
ส่วนประกอบส าคญัของหลกัการเป็นหุน้ส่วนเพื่อพฒันาก าลงัคนระดบักลางมอีงคป์ระกอบยอ่ย 10 
องคป์ระกอบ 2) ดา้นขอบขา่ย ภารกจิงานพฒันามอีงคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ 3) ดา้นแกนน า/ผู้
รเิริม่กบัคุณลกัษณะทีด่มีอีงคป์ระกอบยอ่ย 9 องคป์ระกอบ 4) ดา้นผูป้ระสานจดัการกบัคุณลกัษณะที่
จ าเป็น มอีงคป์ระกอบแยก 4 บทบาท รวม 28 องคป์ระกอบยอ่ย 5) ดา้นผูเ้ป็นหุน้ส่วนมคีุณลกัษณะที่
จ าเป็นมอีงคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ 6) ดา้นเทคนิคและวธิกีารพฒันาก าลงัคนระดบักลาง              
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มอีงคป์ระกอบยอ่ย 9 องคป์ระกอบ 7) ดา้นกระบวนการปฏบิตังิานขององคก์รหุน้ส่วน มอีงคป์ระกอบ
ย่อย 11 องคป์ระกอบ ซึง่ผ่านการประเมนิผลจากผูเ้ชีย่วชาญ และผูท้รงคุณวุฒวิ่า มคีวามเหมาะสม 
และเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุ่ดในการทีจ่ะน าไปใชส้รา้งความเป็นหุน้ส่วน เพื่อพฒันาก าลงัคน
ระดบักลางของประเทศไทย 
 ตรทีศ เหล่าศริหิงษ์ทอง และคณะ (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง การศกึษาความรว่มมอื
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในการพฒันานวตักรรม มวีตัถุประสงคเ์พื่อระบุปจัจยัทีช่่วย
เพิม่โอกาสความส าเรจ็ในโครงการรว่มมอืวจิยัและพฒันาระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม  
วธิกีารศกึษาโดยการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบระหว่างประเทศต่างๆ ทีป่ระสบความส าเรจ็ในการด าเนิน
โครงการความรว่มมอืระหว่างภาคการศกึษาและภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี 
และญีปุ่น่ เพื่อหาแนวทางในการสรปุและระบุสาเหตุทีท่ าใหโ้ครงการแพรห่ลาย ผลการวจิยัพบว่า ระดบั
ความเขา้ใจเป็นปจัจยัส าคญัต่อพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รว่มโครงการ รปูแบบของโครงการต้องค านึงถงึปจัจยั
ทีส่ามารถรกัษาผลประโยชน์รว่มกนัในการบรรลุเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมอยา่งเหมาะสม การน า
ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมมาเชื่อมโยงกนัจะท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ทัง้สองฝา่ย  
ทัง้นี้ตอ้งอาศยันโยบายของรฐับาลในการช่วยขบัเคลื่อนและอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น กฎหมาย  
การลงทุนในสาธารณูปโภค เป็นต้น 
 ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง การพฒันากลยทุธค์วามรว่มมอื
ดา้นการวจิยัทางสงัคมศาสตรข์องสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั การวจิยัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพ
ปจัจบุนัปญัหาและรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัทางสงัคมศาสตรข์องสถาบนัอุดมศกึษาของรฐักบั
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ องคก์รภาครฐั และองคก์รภาคเอกชน/องคก์รอสิระไมแ่สวงก าไร เพื่อพฒันา
กลยทุธค์วามรว่มมอืดา้นการวจิยัทางสงัคมศาสตรข์องสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ผลการวจิยัพบว่า งบประมาณ
สนบัสนุนการพฒันางานวจิยัของภาครฐัค่อนขา้งจ ากดัและกระจดักระจาย ขาดความเชื่อมโยงในการ
ก าหนดนโยบาย/ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของประเทศ หน่วยงานดา้นการวจิยัต่างๆ มลีกัษณะต่างคนต่างท า
ตามพนัธกจิของหน่วยงาน ระบบราชการไมเ่อือ้ต่อการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการความรว่มมอืวจิยั
และการท างานวจิยัของบุคลากรระหว่างเครอืขา่ย การพจิารณาผลงานความรว่มมอืวจิยั เกณฑก์ารประเมนิ 
ผลงานวจิยัของอาจารยไ์มเ่อื้อต่อการพฒันาความรว่มมอืวจิยั บุคลากรวจิยัขาดทกัษะการบรหิารจดัการ
ความรว่มมอืวจิยัและการเขา้ถงึแหล่งทุนวจิยั การประสานงานกบัเครอืข่ายการวจิยัและ เชื่อมโยงฐานขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงานยงัไมเ่ป็นระบบ ความรว่มมอืดา้นการวจิยัทางสงัคมศาสตรข์องสถาบนัอุดมศกึษา
ของรฐัมคี่อนขา้งน้อย ไมเ่ขม้แขง็ ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการแบบเครอืข่าย (Networking) และการจดั
กลุ่มวจิยั (Consortium) ของคณะ/หน่วยงานทีม่สีาขาเดยีวกนั มวีตัถุประสงคด์ าเนินงานวชิาการและ
วจิยัควบคู่กนั ประเภทความรว่มมอืดา้นการวจิยัสรุปได ้5 รปูแบบ คอื ความรว่มมอืวจิยัเชงินโยบาย 
ความรว่มมอืเพื่อผลติและพฒันานกัวจิยั ความรว่มมอืวจิยัแบบกลุ่มเรือ่ง ความร่วมมอืวจิยัเชงิพืน้ที่ และ
ความรว่มมอืแบบประชาพจิยั ดา้นประเภทการด าเนิน โครงการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระดบัองคก์ร
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานแบบหุน้ส่วนวจิยั (Research Partnership) มคีวามรว่มมอืวจิยักบั
องคก์รภาครฐัมากทีสุ่ดส่วนภาคเอกชนมคี่อนขา้งน้อย และส่วนใหญ่ไดร้บัการอุดหนุนงบประมาณวจิยั

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=ศรเนตร%20อารีโสภณพิเชฐ%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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จากแหล่งทุนภายนอก กลยุทธค์วามรว่มมอืดา้นการวจิยัทางสงัคมศาสตรข์องสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 
ไดแ้ก่ 5 กลยทุธร์ะดบันโยบาย 12 กลยทุธร์ะดบัแนวทาง และ 33 กลยุทธร์ะดบักจิกรรม โดยกลยทุธ์
ระดบันโยบาย มดีงันี้ กลยุทธพ์ฒันานโยบายส่งเสรมิความรว่มมอืวจิยัทางสงัคมศาสตร ์กลยุทธส์่งเสรมิ
และพฒันาบุคลากรเพือ่ความรว่มมอืวจิยั กลยทุธพ์ฒันาระบบการบรหิารจดัการความรว่มมอืวจิยั กลยทุธ์
พฒันาระบบการจดัสรรทรพัยากรเพื่อความรว่มมอืวจิยั และกลยทุธส์่งเสรมิความรว่มมอืในการเผยแพร่
และน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 ดวงเดอืน ภตูยานันท ์(2553: บทคดัยอ่) การพฒันารปูแบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั  
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันารปูแบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั และจดัท าคู่มอื
การบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและบุคลากรวจิยัใน
มหาวทิยาลยัของรฐั 78 แห่ง มขีัน้ตอนการวจิยั 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) ศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัการบรหิาร
งานวจิยัของมหาวทิยาลยั 2) ศกึษาสภาพการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 3) พฒันารปูแบบการ
บรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 4) ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 5) สรุปและ
รายงานผลการวจิยั มกีารประเมนิความเหมาะสม 3 ขัน้ตอน ดงันี้ ขัน้ตอนที ่1 ประเมนิรปูแบบการบรหิาร
งานวจิยัของมหาวทิยาลยั 18 ดา้น โดยใหผู้อ้ านวยการส านัก/สถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยั 
จ านวน 78 คน จากมหาวทิยาลยัของรฐั 78 แห่ง เป็นผูป้ระเมนิ ขัน้ตอนที ่2 ประเมนิความเหมาะสม
ของร่างรปูแบบและร่างคู่มอืการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั โดยมอีธกิารบด ีรองอธกิารบดฝีา่ย
วจิยั/ก ากบังานวจิยั ผูอ้ านวยการส านกั/สถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยั และนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั
ของรฐั 78 แห่ง รวมผูป้ระเมนิจ านวน 280 คน ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบและ
คู่มอืการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัอกีครัง้ โดยการจดัประชุมสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิเครือ่งมอื
วจิยัเชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากการวจิยั พบว่า รปูแบบการบรหิารงานวจิยั
ของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื แนวคดิรปูแบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั และ
องคป์ระกอบของรปูแบบม ี6 ดา้น ไดแ้ก่ การบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั การวางแผนการจดั
องคก์าร การอ านวยการ การควบคุม และระบบสารสนเทศ การประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวจิยั
ของมหาวทิยาลยัและคู่มอืการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั พบว่า รปูแบบและคู่มอืการบรหิาร
งานวจิยัของมหาวทิยาลยัทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก สามารถน าไปใชใ้นการบรหิาร
ส านกั/สถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ยอง (Yong.  2000: 111-133) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง ความยัง่ยนืของการด าเนินความร่วมมอื
ระหว่างองคก์ร โดยมุง่ทีผ่ลลพัธข์องการใหแ้ละรบัระหว่างสมาชกิ ทัง้ในมหาวทิยาลยัและบรษิทั/
ภาคอุตสาหกรรม  การศกึษาวจิยันี้ส ารวจในปี ค.ศ. 1997 โดยการจดัสมัมนา 2 กลุ่ม ส าหรบั
คณาจารยม์หาวทิยาลยั และผูจ้ดัการในบรษิทั/อุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลย ีผลการวจิยัพบว่า สิง่ที่
ท าใหก้ารด าเนินความรว่มมอืระหว่างองคก์รเกดิความยัง่ยนื คอื ผูม้สี่วนรว่มในความรว่มมอืจะตอ้ง
ไดร้บัผลประโยชน์ทัง้สองฝา่ยทัง้ผูท้ ีค่าดหวงัและไมค่าดหวงัผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์ทีส่ าคญั
ทีสุ่ดของบรษิทัในภาคเอกชน คอื การเพิม่ขึน้ของผลงานวจิยั และการคน้พบใหม่ๆ  และส าหรบั
ผลประโยชน์ของมหาวทิยาลยั คอื การทีม่หาวทิยาลยัไดท้ าการศกึษาวจิยัพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ 
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โดยไดร้บัเงนิสนับสนุนดา้นเงนิทุน และนกัศกึษาปรญิญาโท ไดศ้กึษาวจิยัจากประสบการณ์ตรง  
และไดค้น้หาแนวทางการวจิยัใหมเ่พิม่มากยิง่ขึน้ 
 ซาอสีและแอรบิาส (Saez; & Arribas.  2002: 321 – 341) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง ลกัษณะ
การด าเนินความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและศูนยว์จิยัต่างๆ โดยศกึษาลกัษณะความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัจากบรษิทัต่างๆ ในประเทศสเปน 747 แห่ง และศกึษาประเภทของโครงการความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัและพฒันา เพื่อการพฒันานวตักรรมรว่มกนั ในระหว่างปี ค.ศ. 1994 – 1996 
ผลการวจิยัพบว่า ความรว่มมอืที่ด าเนินการโดยศูนยว์จิยันัน้ ส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัพืน้ฐานภายใต้
การสนับสนุนของกลุ่มผูใ้หทุ้นวจิยั  โดยสนบัสนุนใหว้จิยัในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงานวจิยั 
ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคโดยผลของความรว่มมอืระหว่างองคก์รทีม่คีวามแตกต่างกนันัน้ 
บรษิทัต่างๆ จะมขีอ้ตกลงทีเ่ป็นทางการ ในการด าเนินความรว่มมอืดา้นการวจิยัทีแ่ตกต่างกนั แต่ละ
กลุ่มองคก์ร เช่น กลุ่มคู่แขง่ กลุ่มผูส้่งสนิคา้ กลุ่มลกูคา้ หรอืกลุ่มศูนยว์จิยัต่างๆ โดยมกีารก าหนด
เป้าหมายของความส าเรจ็ทีแ่ตกต่างกนั 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  ไดแ้ก่ แนวคดิและหลกัการความรว่มมอื  ปจัจยัทีท่ าใหค้วามรว่มมอืประสบ
ผลส าเรจ็  รปูแบบและประเภทของความรว่มมอื  นโยบายและแผนเกีย่วกบัความรว่มมอื ดา้นการ
วจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ลกัษณะความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ปญัหาและอุปสรรคของรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม  และรปูแบบและประเภทความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า  รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพควรมอีงคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงันี้ 1) ดา้นหลกัการความรว่มมอื             
2) ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื  3) ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนความรว่มมอื และ                 
4) ดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื  ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิ ทฤษฎ ี และขอ้มลูต่างๆ มา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ดา้นนโยบายการศกึษา  ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนกัวจิยัของ
มหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรม และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัและ
ด าเนินการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 การวจิยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้  
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม ดงันี้ 
  1. ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีสภาพปจัจุบนั และปญัหาต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมจากเอกสาร บทความ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
  2. ศกึษาและวเิคราะหร์ปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรมของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประกอบดว้ย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศองักฤษ ประเทศ
ออสเตรเลยี ประเทศญีปุ่่น และประเทศเกาหลใีต ้
  3. ศกึษา และวเิคราะห ์สภาพปจัจบุนั ปญัหา และความคดิเหน็เกีย่วกบัความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จากผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน โดยใชแ้บบ
สมัภาษณ์ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
โดยน าผลการศกึษาจากขัน้ตอนที ่1 มาก าหนดประเดน็ในการสนทนากลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 คน 
เพื่อใหไ้ดร้า่งรปูแบบความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
 ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดยน ารปูแบบทีไ่ดใ้นขัน้ตอนที ่2 ไปสอบถามความคดิเหน็
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ประกอบดว้ยผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั จ านวน 42 คน และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ หรอืหวัหน้าฝา่ยทีด่ าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จ านวน 10 คน รวมทัง้สิน้ 52 คน  ดว้ยแบบสอบถาม   
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ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษำข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรปูแบบควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยัระหว่ำง
มหำวิทยำลยักบัภำคอตุสำหกรรม 
 ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม ดงันี้ 
 1. ศกึษา และวเิคราะหห์ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีสภาพปจัจบุนั และปญัหาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมจากเอกสาร บทความและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 2. ศกึษาและวเิคราะหร์ปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประกอบดว้ย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศองักฤษ ประเทศออสเตรเลยี  
ประเทศญี่ปุน่ และประเทศเกาหลใีต ้
 3. ศกึษา และวเิคราะห ์สภาพปจัจบุนั ปญัหา และความคดิเหน็เกี่ยวกบัความรว่มมอืดา้น
การวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จากผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษา ผูบ้รหิารของภาค 
อุตสาหกรรม และผูท้รงคุณวุฒ ิดงันี้ 
  3.1 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  
   กลุ่มตวัอยา่ง เป็นผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษา ผูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรม และ
ผูท้รงคุณวุฒทิีใ่หค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  จ านวน 5 คน โดยก าหนดคุณสมบตั ิดงันี้ 
   3.1.1 เป็นนกัวชิาการทางการอุดมศกึษาทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์เกีย่วกบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม และ/หรอื 
   3.1.2 เป็นผูบ้รหิารในสถาบนัอุดมศกึษาทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  และ/หรอื 
   3.1.3 เป็นผูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
    การไดม้าซึง่ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 5 คน ไดจ้ากการคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒริ่วมกบั
คณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์โดยผูว้จิยัเป็นผูเ้สนอรายชื่อพรอ้มทัง้ประวตัสิ่วนตวัและประวตัิ
การท างานของผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนด ใหค้ณะกรรมการทีป่รกึษาร่วมพจิารณา 
  3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั      
   3.2.1 ลกัษณะของเครือ่งมอื 
    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในขัน้ตอนน้ี คอื แบบสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒเิกี่ยวกบั
การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
   3.2.2 วธิกีารสรา้งเครือ่งมอื 
    ส าหรบัการสรา้งเครือ่งมอืวจิยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
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    3.2.2.1 ศกึษาเอกสาร งานวจิยัและเครือ่งมอืการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอื
ตามจดุมุง่หมายของการวจิยั 
    3.2.2.2 ประมวลสาระทีไ่ดจ้ากขอ้ 3.2.2.1 เพื่อก าหนดเป็นโครงรา่งเนื้อหาใน
การสรา้งแบบสมัภาษณ์ 
    3.2.2.3 สรา้งแบบสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมตามโครงร่างเนื้อหาทีก่ าหนด โดยลกัษณะของ
แบบสมัภาษณ์จะเป็นแบบไมม่โีครงสรา้ง 
    3.2.2.4 น าเครือ่งมอืการวจิยัทีส่รา้งขึน้ไปใหค้ณะกรรมการทีป่รกึษาตรวจแก้ไข
เกีย่วกบัเนื้อหาและภาษาทีใ่ช ้
    3.2.2.5 ปรบัปรงุแกไ้ขและจดัท าเป็นเครือ่งมอืฉบบัสมบูรณ์ 
  3.3 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้   ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   3.3.1 ผูว้จิยัน าแบบสมัภาษณ์พรอ้มดว้ยหนงัสอืขอความอนุเคราะห ์เพื่อขอความ
รว่มมอืในการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน ดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้นัดหมายวนั เวลาและสถานที่
ตามทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์สะดวก  
   3.3.2 ผูว้จิยัน าขอ้มลูการสมัภาษณ์ เพื่อท าการวเิคราะหต่์อไป  
   3.3.3 การวเิคราะหข์อ้มลู   
    ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาและวเิคราะหห์ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ี สภาพปจัจบุนั  
และปญัหาต่างๆ เกี่ยวขอ้งกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จาก
เอกสาร บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ และการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ  
ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 กำรพฒันำรปูแบบควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยัระหว่ำงมหำวิทยำลยักบั
ภำคอตุสำหกรรม 
 การศกึษาในขัน้ตอนนี้ เพื่อพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั 
ภาคอุตสาหกรรมโดยการสนทนากลุ่ม ซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
 1. การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอยา่งในขัน้ตอนนี้ เป็นผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน 9 คน โดยก าหนดคุณสมบตั ิดงันี้   
  1.1 เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการด าเนินการความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมและ/หรอื 
  1.2 เป็นผูบ้รหิารหรอืมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษา เช่น อธกิารบด ี 
รองอธกิารบดฝี่ายวจิยั ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายวจิยั คณบด ีผูอ้ านวยการศูนย/์ส านกั เป็นตน้ และ/หรอื 
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  1.3 เป็นผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ในการด าเนินการความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม    
   การไดม้าซึง่ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 9 คน ไดจ้ากการคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒริว่มกบัคณะกรรมการ
ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์โดยผูว้จิยัเป็นผูเ้สนอรายชื่อพรอ้มทัง้ประวตัสิ่วนตวัและประวตักิารท างานของ
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนด ใหค้ณะกรรมการทีป่รกึษารว่มพจิารณา 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ช ้
  2.1 ลกัษณะเครือ่งมอื 
   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในขัน้ตอนน้ี ไดแ้ก่ ประเดน็ค าถามเกีย่วกบั
การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อใชใ้นการสนทนา
กลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญ 
  2.2 วธิกีารสรา้งเครือ่งมอื 
   2.2.1 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขัน้ตอนที ่1 มาก าหนดเป็นประเดน็ในการ
สนทนากลุ่ม 
   2.2.2 ตดิต่อประสานงานผูเ้ชีย่วชาญเพื่อขอความรว่มมอืในการแสดงความคดิเหน็
และใหข้อ้เสนอแนะดว้ยการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน โดยผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการในการสนทนากลุ่ม 
   2.2.3 ด าเนินการสนทนากลุ่ม ดว้ยวธิกีารด าเนินการตามหลกัการสนทนากลุ่ม 
   2.2.4 ประมวลสาระจากการด าเนินการสนทนากลุ่มมาใชเ้ป็นแนวทาง ในการรา่ง
รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม   
   2.2.5 ไดร้า่งรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
   2.2.6 เสนอรา่งรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธพ์จิารณา 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ขออนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใหอ้อกหนังสอืขอ
ความอนุเคราะหเ์พื่อขอเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการสนทนา 
  3.2 ผูว้จิยัส่งขอ้มลูและประเดน็ค าถามเกี่ยวกบัรปูแบบความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม พรอ้มดว้ยหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์พื่อขอความร่วมมอืในการแสดง
ความคดิเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะดว้ยการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน พรอ้มทัง้นดัหมายวนั เวลา และ
สถานทีท่ีก่ าหนด  
 4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  การวเิคราะหข์อ้มลูขัน้ตอนนี้ เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
ในการสนทนากลุ่ม เพื่อร่างรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปปฏิบติัของรปูแบบ 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยัระหว่ำงมหำวิทยำลยักบัภำคอตุสำหกรรม 
 การศกึษาในขัน้ตอนน้ี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน ารปูแบบ
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมไปปฏบิตั ิดงันี้ 
 1. การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งในขัน้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิอง
รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
  1.1 ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ อธกิารบด ีรองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั คณบด ีและผูอ้ านวยการ
ส านกั/สถาบนัวจิยั จ านวน 42 คน 
  1.2 ผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ หรอืหวัหน้าฝา่ยทีด่ าเนินงาน
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  จ านวน 10 คน 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ช ้
  2.1 ลกัษณะของเครือ่งมอื 
   เครื่องมอืทีใ่ช้ เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการ
ความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบเหมาะสม และ
ความเป็นไปได ้เกีย่วกบัรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
  2.2 วธิกีารสรา้งเครือ่งมอื 
   2.2.1 สรา้งแบบสอบถาม ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิอง
รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดยน ารปูแบบความร่วมมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมที่ไดจ้ากขัน้ตอนที ่2 มาสรา้งแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
   2.2.2 น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและภาษาทีใ่ช้ 
   2.2.3 ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ  
   2.2.4 น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื  
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความถูกตอ้งของเนื้อหา และภาษาทีใ่ช(้Content Validity) และหา
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC: Item Objective 
Congruence) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป และแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อแสดงความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
   2.2.5 น าแบบสอบถามไปปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒใินการ
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื เสนอคณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธเ์พื่อพจิารณา  และ
ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ 
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  2.3 ลกัษณะของเครือ่งมอื 
   เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
สอบถามความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรปูแบบ
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูว้จิยัก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน ดงันี้ 
   5 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าปฏบิตัใิน 
       ระดบัมากทีสุ่ด 
   4 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าปฏบิตัใิน 
       ระดบัมาก 
   3 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าปฏบิตัใิน 
       ระดบัปานกลาง 
   2 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าปฏบิตัใิน 
       ระดบัน้อย 
   1 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าปฏบิตัใิน 
       ระดบัน้อยทีสุ่ด 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  3.1 จดัท าหนังสอืขอความอนุเคราะหถ์งึผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม  
เพื่อขอเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
  3.2 ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามพรอ้มดว้ยหนงัสอืขอความอนุเคราะห ์ในการตอบแบบสอบถาม  
ถงึผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม และรวบรวมกลบัคนืดว้ยตนเอง   
 4. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

4.1 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาตรวจสอบความสมบรูณ์ และใหค้ะแนน    
ตามเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลีย่ ดงันี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ 
         ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัมิากทีสุ่ด 
  3.50 – 4.49  หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ 
         ความเป็นไปไดใ้นการน าปฏบิตัมิาก 
  2.50 – 3.49  หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าขอ้ความนัน้มคีวาม เหมาะสม/ 
         ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัปิานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ 
         ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัน้ิอย 
  1.00 – 1.49  หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ 
         ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด 
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 ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาค านวณและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ โดยการหาค่าเฉลีย่  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  และทดสอบท ี( t-test - One 
sample) (Ferguson. 1981 : 180) แลว้น ามาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมต่อความเหมาะสม/ความเป็นไปได้
ของรา่งรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  กบัโดยก าหนด
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื สงูกว่า 3.00 ขึน้ไปอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ แลว้จงึน ามาสรุปเป็นรปูแบบ
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมฉบบัสมบรูณ์ 
 4.2 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
  4.2.1 สถติใินการหาคุณภาพเครือ่งมอื ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ค่าอ านาจ
จ าแนกแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยใชก้ารทดสอบท(ีt-test) ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้
สตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบาค 
  4.2.2 สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถึ ่ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
  4.2.3 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมต่อความเหมาะสม/ความเป็นไปไดข้องร่าง
รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  กบัเกณฑ ์3.00 โดยใช้
การทดสอบท ี( t-test - One sample) 
    
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาสภาพการการด าเนินงานและปญัหาของ
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม และพฒันารปูแบบความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม   
 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มลู ตามล าดบั ดงันี้  
 ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาสภาพการด าเนินงานและปญัหาของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันารา่งรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั ภาค 
อุตสาหกรรม 
 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรปูแบบความรว่มมอืดา้น
การวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม   
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาสภาพการด าเนินงานและปญัหาของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
 ขอ้มลูสภาพการด าเนินงานและปญัหาของความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรมทีผู่ว้จิยัไดร้วบรวมจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยั
เพื่อก าหนดเป็นประเดน็ในการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน ซึง่เป็นผูบ้รหิารและบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อศกึษาความคดิเหน็
เกีย่วกบัสภาพการด าเนินงาน และปญัหาของความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม แลว้น าขอ้มลูจากการสมัภาษณ์มาวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) สรุปผลวเิคราะห์
ขอ้มลูได ้ดงันี้ 
  1. สภาพการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
   1.1 ดา้นหลกัการความรว่มมอื 
    1.1.1 มหาวทิยาลยัวจิยัและภาคอุตสาหกรรมทีม่ขีนาดใหญ่มนีโยบายทีช่ดัเจน
ในการท าวจิยัและพฒันา 
    1.1.2 การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัโดยใชห้ลกัการประสานงานรว่มกนั  
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    1.1.3 มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมมขีอ้ตกลงรว่มกนัและมวีตัถุประสงค ์
แบบประสบผลส าเรจ็รว่มกนัทัง้สองฝา่ย (win-win) 
    1.1.4 มหาวทิยาลยับางแห่งปรบับทบาทของตนเอง เพื่อคอยช่วยเหลอืภาค 
อุตสาหกรรม  โดยเน้นการบรกิารวชิาการแบบเชงิรกุ และใชร้ะบบเครอืขา่ย  
   1.2 ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื 
    1.2.1 การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่เริม่ตน้จากการประสานงานระดบับุคลากรระหว่างบุคลากรของฝา่ยมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม   
    1.2.2 หน่วยงานทีท่ าหน้าทีป่ระสานความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานทีม่ลีกัษณะยดืหยุน่ ไมม่รีะเบยีบมากเกนิไป ตวัอยา่งเช่น ระเบยีบการ
เบกิจา่ยในระบบราชการ 
    1.2.3 มหาวทิยาลยัทีด่ าเนินโครงการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพและจดุแขง็ 
    1.2.4 บุคลากรทีท่ าหน้าทีป่ระสานงานของแต่ละฝ่ายจะตอ้งเป็นคนทีม่คีุณภาพ
และมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถในการประสานงานและบรหิารความขดัแยง้ 
    1.2.5 มกีารพฒันาระบบเครอืข่าย และ Consortium ในการด าเนินงานความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 
   1.3 ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นับสนุนความรว่มมอื 
    1.3.1 มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มกีารเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรวจิยั  
เพื่อรองรบัการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดยมกีาร
จดัตัง้กลุ่ม/ศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะดา้น  
    1.3.2 ภาคอุตสาหกรรมบางแห่งควรเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากร ผูเ้ชีย่วชาญ
การปฏบิตังิาน/วจิยั โดยมกีารจดัตัง้ส่วนงานทีด่ าเนินงานความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
    1.3.3 มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม มกีารแลกเปลีย่นการใชห้อ้งทดลอง
และอุปกรณ์ โดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูเ้ชีย่วชาญ 
    1.3.4 ในการด าเนินการความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ส่วนใหญ่มหาวทิยาลยัเป็นผูร้บัผดิชอบในสว่นของบุคลากรด าเนินการ และภาคอุตสาหกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในงบประมาณ และเป็นผูไ้ดร้บัลขิสทิธิแ์ละผลประโยชน์เชงิพาณชิยจ์ากงานวจิยั 
   1.4 ดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื 
    1.4.1 มหีน่วยงานหลกัหรอืบุคลากรหลกั ของทัง้สองฝ่ายท าหน้าทีป่ระสานและ
ด าเนินงานความรว่มมอื   
    1.4.2 มกีารจดัท าขอ้ตกลงหรอืสญัญารว่มกนัเกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอื
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุวตัถุประสงค ์ผูร้บัผดิชอบงบประมาณ และผูร้บัลขิสทิธิผ์ลงาน   
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    1.4.3 มกีารจดัท าแผนการด าเนินงาน ขัน้ตอน และวธิกีารด าเนินงานความรว่มมอื
อยา่งชดัเจน   
    1.4.4 มกีารจดัประชุมผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้
สองฝา่ย เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และแนวทางการด าเนินงานทีต่รงกนั   
    1.4.5 มกีารรวมกลุ่มอาจารย/์นกัวจิยัในกลุ่มสาขาวชิา/ศาสตรเ์ดยีวกนั (Consortium)  
ส าหรบัการเป็นเครอืข่ายในการจดัด าเนินการความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั ภาค 
อุตสาหกรรม   
    1.4.6 มกีารประชาสมัพนัธห์น่วยงาน ทัง้ภาครฐับาลและเอกชนทราบเกี่ยวกบั
การด าเนินงานความรว่มมอื   
  2. ปญัหาของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
   2.1 มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมไม่มหีรอืเขา้ไมถ่งึขอ้มลูในดา้นความเชีย่วชาญ
แต่ละสาขา จงึท าใหข้าดความเชื่อมโยงและมคีวามรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยัและ ภาค 
อุตสาหกรรมจ านวนน้อย 
   2.2 ความรว่มมอืดา้นการวจิยัในระดบัสถาบนัยงัมน้ีอย ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของ
ความรว่มมอืระดบับุคคล 
   2.3 ขาดหน่วยงานทีเ่ป็นผูเ้ชื่อมโยงความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรม 
   2.4 นกัวจิยัและอาจารยบ์างส่วนยงัไมเ่หน็ความส าคญั และไมเ่หน็ดว้ยกบัความรว่มมอื
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จงึท าใหเ้กดิผลงานรว่มกบัภาคอุตสาหกรรมน้อย 
   2.5 แรงจงูใจจากภาครฐัในการสนับสนุนความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรมยงัมน้ีอย 
   2.6 นกัวจิยัและอาจารยข์องมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ยงัมุ่งเน้นท าวจิยัแบบวทิยาศาสตร์
บรสิุทธิ ์จงึไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ท าใหก้ารวจิยัทีอ่ยู่บนหิง้ แต่ไมเ่กดิการต่อยอดและน าไปสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
   2.7 ส าหรบัการรบัจา้งท าวจิยัหรอืเป็นทีป่รกึษาวจิยัของอาจารยใ์นปจัจบุนั ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งเสยีภาษใีหก้บัภาครฐั แต่อาจารยไ์มส่ามารถเรยีกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากผูว้่าจา้งไดภ้าครฐัควร
หากลไกในลดภาระใหก้บัผูร้บัจา้งวจิยั  
 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันาร่างรปูแบบความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั ภาค 
อุตสาหกรรม 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสนทนากลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นทีป่รกึษาอธกิารบด ีรองอธกิารบด ี 
หวัหน้าภาค อาจารยท์ีท่ าหน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม จ านวน 9 คน เพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มมาวเิคราะหเ์นื้อหา   
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และสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลู ไดด้งันี้ 
  1. ดา้นหลกัการความรว่มมอื 
   การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ในดา้นหลกัการความรว่มมอื สิง่ทีม่หาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งด าเนินการ ประกอบดว้ย  
มนีโยบายทีช่ดัเจนในการท าวจิยัและพฒันา โดยทัง้มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมใชห้ลกัการประสานงาน
รว่มกนัในการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยั ซึง่มหาวทิยาลยัจะตอ้งปรบับทบาทของตนเอง  
เพื่อคอยช่วยเหลอื สนับสนุนความรูแ้ละวทิยาการต่างๆ ใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัจะตอ้ง
พฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้กดิความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น มจีดุแขง็และจดุเด่น มหาวทิยาลยัควร
เปิดตวัและแสดงใหภ้าคอุตสาหกรรมรบัรูแ้ละรบัทราบถงึจดุแขง็ของแต่ละมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้ขา้ถงึ
และใชศ้กัยภาพของแต่ละมหาวทิยาลยัไดต้รงตามความตอ้งการ เน้นการบรกิารวชิาการแบบเชงิรกุ 
ใชร้ะบบเครอืข่าย ซึง่ทัง้มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งมขีอ้ตกลงรว่มกนั และมี
วตัถุประสงค ์แบบประสบผลส าเรจ็รว่มกนั (win-win) 
  2. ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื 
   การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ในดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื สิง่ทีม่หาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งด าเนินการ ประกอบดว้ย  
ในการเริม่ตน้การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ควร
เริม่ต้นจากการประสานงานระหว่างบุคลากรของฝา่ยมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ซึง่บุคลากรที่
ประสานงานของแต่ละฝา่ยจะตอ้งเป็นคนทีม่คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถในการประสานงาน
ได ้โดยในเบือ้งต้นควรเริม่จากการประสานงานโดยความสมัพนัธข์องระดบับุคลากร และมผีลงาน    
จงึค่อยเริม่จดัตัง้หน่วยงานขึน้มารองรบั และหากจดัตัง้เป็นหน่วยงานควรมคีวามยดืหยุน่ ไมค่วรมี
ระเบยีบมากเกนิไป จะท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน มหาวทิยาลยัจะตอ้งสรา้งเอกลกัษณ์  สรา้ง
ชื่อเสยีง  และหลกัการด าเนินงานของตนเอง ใหภ้าคอุตสาหกรรมเหน็จดุแขง็ มกีารพฒันาระบบเครอืขา่ย  
นโยบายการพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยัไมค่วรเน้นการวจิยัสรา้งองคค์วามรูแ้ต่เพยีงอยา่งเดยีว    
ควรเน้นการวจิยัเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูด้ว้ย อกีทัง้มหาวทิยาลยัจะตอ้งท าใหภ้าคอุตสาหกรรมเหน็
ความส าคญัของความรว่มมอืดา้นการวจิยั สรา้งแรงกระตุน้ใหก้บัผูล้งทุน  ภาครฐัควรสรา้งแรงจงูใจหรอื
ลดภาระใหก้บัผูร้บัจา้งวจิยั เนื่องจากผูร้บัจา้งวจิยัจะตอ้งเสยีภาษ ีแต่ไมม่กีารเรยีกเก็บภาษมีลูค่าเพิม่ 
  2. ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นับสนุนความรว่มมอื 
   การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ในดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนความรว่มมอืสิง่ทีม่หาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งด าเนินการ  
ประกอบดว้ย ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการด าเนินงานความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
นัน้ ควรมสีดัส่วนการลงทุน ดงันี้ มหาวทิยาลยัรอ้ยละ 30 และภาคอุตสาหกรรม รอ้ยละ 70 ส าหรบั
การเตรยีมความพรอ้ม เพื่อรองรบัการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัควรเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรวจิยั โดยการจดัตัง้กลุ่ม/ศูนยค์วาม
เป็นเลศิเฉพาะดา้น และภาคอุตสาหกรรมควรเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญการปฏบิตังิาน/
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วจิยั ควรมกีารจดัท าท าเนียบบุคลากรดา้นการวจิยัของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมโดยจ าแนก
ดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญดา้นการวจิยั มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม ควร
จดัใหม้บีุคลากรทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูป้ระสานงานทีด่ ีเพื่อด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยั ควรมี
การก าหนดสดัส่วนผูร้บัผดิชอบ/สนบัสนุนงบประมาณของทัง้มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมใหช้ดัเจน  
ควรไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจากภาครฐั ส าหรบัโครงการทีม่ผีลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์
อยา่งสงูต่อประเทศ มกีารจดัตัง้กองทุนวจิยัและพฒันาผลติภณัฑร์ว่มกนัระหว่างมหาวทิยาลยั และ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อใชใ้นการด าเนินงานความรว่มมอื ภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสใหม้หาวทิยาลยั
ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ โดยอยู่ภายใต้การดแูลของผูเ้ชีย่วชาญในการใชอุ้ปกรณ์นัน้ๆ เพื่อป้องกนัการช ารดุและ
เสยีหาย มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสและแลกเปลีย่นในการใชห้อ้งทดลอง โดย
อยู่ภายใตก้ารดแูลของผูเ้ชีย่วชาญในการใชห้อ้งทดลอง เพื่อป้องกนัการช ารุดและเสยีหาย ควรมกีารก าหนด
ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ในการด าเนินงานความรว่มมอื ควรมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบั
การใชห้อ้งทดลองและสถานทีใ่นการด าเนินงานความรว่มมอื ผูไ้ดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยั ควรเป็นผูส้นับสนุน
หลกัดา้นงบประมาณในสดัส่วนทีส่งูกว่า เนื่องจากจะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์เชงิพาณิชยจ์ากงานวจิยั 
  3. ดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื 
   การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ในดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื สิง่ทีม่หาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งด าเนินการ  
ประกอบดว้ย ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการ โดยมหีน่วยงานหลกัของทัง้สองฝา่ยท าหน้าทีป่ระสาน
และด าเนินงานความรว่มมอื มกีารจดัประชุมผูบ้รหิาร/อาจารย/์นกัวจิยั/เจา้หน้าทีข่องทัง้สองฝา่ย   
เพื่อปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นประสบการณ์ และระดมความคดิเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินงานความ
รว่มมอื  ควรเชญิผูท้รงคุณวฒุหิรอืวทิยากรทีเ่คยด าเนินงานความรว่มมอืมาบรรยายใหค้วามรูแ้ละ
ประสบการณ์เกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอื มกีารศกึษาความเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการ
ความรว่มมอื  ควรมกีารจดัท าขอ้ตกลงหรอืสญัญารว่มกนัเกี่ยวกบัการด าเนินงานความรว่มมอืทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  โดยระบุวตัถุประสงค ์ผูร้บัผดิชอบงบประมาณ และผูร้บัลขิสทิธิผ์ลงาน ควรมกีารจดัท า
แผนการด าเนินงานความรว่มมอืทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งชดัเจน ควรมกีารก าหนดขัน้ตอน และ
วธิกีารด าเนินงานความรว่มมอือยา่งชดัเจน ควรมกีารจดัประชุมผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ความรว่มมอืของทัง้สองฝา่ย เพื่อวางแผนการด าเนินงาน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และแนวทางการ
ด าเนินงานทีต่รงกนั  ควรมกีารรวมกลุ่มอาจารย/์นกัวจิยัในกลุ่มสาขาวชิา/ศาสตรเ์ดยีวกนั  เพื่อเป็น
เครอืขา่ยในการจดัด าเนินการความรว่มมอื ทัง้สองฝ่ายควรมกีารน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ เป็น
ประโยชน์/จ าเป็นต่อการด าเนินงานความรว่มมอื ผูป้ระสานงานความรว่มมอืควรเป็นผูม้คีวามรู ้
ประสบการณ์และทกัษะทีด่ใีนการประสานงานกบับุคคลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน ควรมกีารจดั
ประชุมผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้สองฝ่าย เพื่อรายงานความก้าวหน้าและ
ตดิตามผลการด าเนินงาน  ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธห์น่วยงานทัง้ภาครฐับาลและเอกชนทราบ
เกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอื เพื่อเป็นการเผยแพรแ่ละขยายความรว่มมอื ควรท าขอ้ตกลง/
สญัญาเรือ่งการครอบครองลขิสทิธิ/์สทิธบิตัรของผลงานวจิยัอย่างชดัเจน ควรมกีารน าขอ้มลูเกี่ยวกบั



 74 

ปญัหาของการด าเนินงานความรว่มมอื มาประเมนิหาสาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหา เพื่อการด าเนินงานที่
มปีระสทิธภิาพต่อไป 
 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรปูแบบความรว่มมอืดา้น
การวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม   
  การวเิคราะหข์อ้มลูตอนนี้ เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรปูแบบ
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ทีก่ าหนดขึน้ว่ามคีวามเหมาะสม
กบัการน าไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด ดว้ยการสอบถามความคดิเหน็ของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน
ความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประกอบดว้ย  
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ อธกิารบด ีรองอธกิารบดฝี่ายวจิยั คณบด ีและผูอ้ านวยการส านัก/สถาบนัวจิยั 
จ านวน 42 คน และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ หรอืหวัหน้าฝา่ยทีด่ าเนินงาน
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จ านวน 10 คน รวมทัง้สิน้ 52 คน  
โดยใชแ้บบสอบถาม ส าหรบัแบบสอบถามทีจ่ดัส่งไป จ านวน 70 ฉบบั ไดร้บักลบัคนืและมคีวามสมบูรณ์  
จ านวน 52 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 75 
  ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรปูแบบความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยรวมและในแต่ละดา้น และเป็นรายขอ้แลว้เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด 
ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 
     ทีม่ต่ีอความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรปูแบบความรว่มมอื ดา้นการวจิยั 
     ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดยรวมและในแต่ละดา้นกบัเกณฑท์ีก่ าหนด (3.00) 
 

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
T   S.D. 

     

ดา้นหลกัการความรว่มมอื 4.25 0.40 มาก 22.42* 
ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื 4.25 0.60 มาก 15.11* 
ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นับสนุนความรว่มมอื 4.32 0.58 มาก 16.49* 
ดา้นกระบวนการด าเนินงานความรว่มมอื 4.43 0.52 มาก 20.00* 
     

รวม 4.29 0.44 มาก 21.31* 
     

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 1 แสดงว่า ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมมคีวามคดิเหน็
ต่อรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  ทัง้โดยรวมและรายดา้น
มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัไิดใ้นระดบัมาก  เมือ่เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด (3.00) 
พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูงกว่าเกณฑ ์3.00 อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 
ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิาร        

ภาคอุตสาหกรรมทีม่ต่ีอความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรปูแบบ               
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ดา้นหลกัการความรว่มมอื
เป็นรายขอ้กบัเกณฑท์ีก่ าหนด (3.00) 

 

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

ด้านหลกัการความร่วมมือ 
1. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมให้
ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพและ
สรา้งจดุแขง็ใหก้บัหน่วยงานของตนเอง   

 
4.17 

 
0.86 

 
มาก 

 
9.87* 

2. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมให้
ความส าคญัในการวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑเ์พื่อใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิย์
และใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 4.38 0.80 มาก 12.54* 
3.  ความรว่มมอืดา้นการวจิยัทีเ่กดิขึน้เป็น
ความรว่มมอืแบบพนัธมติรทีเ่กดิจากการ
น าจดุแขง็หรอืศกัยภาพในทรพัยากรของ
แต่ละฝา่ยมาใชร้ว่มกนั 4.60 0.60 มากทีสุ่ด 19.10* 
4. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอื
กนัตอ้งยอมรบัศกัยภาพของกนัและกนั 3.98 0.96 มาก 7.37* 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
  

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

5. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมที่
รว่มมอืกนัตอ้งยอมรบัในความแตกต่าง
ของวฒันธรรมองคก์รของแต่ละหน่วยงาน 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 18.73* 
6. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมที่
ด าเนินการความรว่มมอืจะต้องไดร้บั
ประโยชน์ในการด าเนินภารกจิของตนไดด้ี
ขึน้ 4.29 0.75 มาก 12.39* 
7. เป้าหมายของโครงการความรว่มมอืที่
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมรว่มกนั
ก าหนดอาจตอบสนองเป้าหมายของแต่ละ
ฝา่ยทีเ่หมอืนกนัหรอืต่างกนักไ็ด ้ 4.63 0.52 มากทีสุ่ด 22.45* 
8. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมที่
รว่มมอืกนั  ตอ้งมอีสิระในการปฏบิตัิ
ภารกจิภายใตเ้งือ่นไขความรว่มมอืโดยไม่
สญูเสยีพนัธะหรอืขอ้ตกลงทีม่ต่ีอกนั 4.62 0.53 มากทีสุ่ด 21.99* 
9. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมที่
รว่มมอืกนั ตอ้งค านึงถงึหน้าที่/บทบาท/
นโยบาย และแนวปฏบิตัต่ิางๆ ทีร่ว่มกนั
ก าหนด 3.92 0.86 มาก 7.43* 
10. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมที่
รว่มมอืกนั ตอ้งมสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีร่ว่มกนัก าหนดขึน้ 4.08 0.73 มาก 10.54* 
11. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมที่
รว่มมอืกนั ตอ้งก่อใหเ้กดิการท างานเป็น
ทมี เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลในการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างองคก์ร 4.21 0.63 มาก 13.72* 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
  

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

12. ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้ตอ้งสรา้งความ
เชื่อมัน่ในคุณภาพทางวชิาการดา้นการ
วจิยัใหก้บัอาจารยแ์ละบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัทีเ่ขา้รว่มโครงการ 4.06 0.60 มาก 12.55* 
13. ควรมกีารน าผลการปฏบิตังิานความ
รว่มมอืมาใชป้ระกอบการพจิารณาความดี
ความชอบ ใหก้บัผูท้ีป่ฏบิตัภิารกจิเกีย่วกบั
ความรว่มมอืดา้นการวจิยั 4.23 0.78 มาก 11.34* 
14. ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้ตอ้งเพิม่อ านาจ
ต่อรองใหก้บัสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ป็น
สมาชกิความรว่มมอืในการต่อรองกบั
องคก์รอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 4.02 0.83 มาก 8.87* 
15. ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้น าไปสู่การ
พฒันาความเป็นเครอืข่ายความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรมใหม้มีากยิง่ขึน้ 3.94 0.75 มาก 9.03* 
     

รวม 4.25 0.40 มาก 22.42* 
     

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม มคีวามคดิเหน็
ว่ารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ดา้นหลกัการความรว่มมอื  
มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัใินระดบัมาก มากทีสุ่ด และสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
(3.00) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทุกขอ้ 
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ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาค 
อุตสาหกรรมทีม่ต่ีอความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรปูแบบความรว่มมอื 
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอืเป็น 
รายขอ้กบัเกณฑท์ีก่ าหนด (3.00) 

 

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

ด้านโครงสร้างและกลไกความร่วมมือ 
1. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมที่
ด าเนินโครงการความรว่มมอืควรก าหนด
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์แผนงานและแนว
ทางการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการของ
โครงการความรว่มมอื 

 
 
 
 
 

4.35 
 

0.56 
 

มาก 
 

17.46* 
2. ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานกลาง  ทัง้ของ
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
ประสานงานความรว่มมอื 4.13 0.74 มาก 11.03* 
3. ควรจดัใหม้จีดับุคลากรเพื่อปฏบิตังิาน
โครงการความรว่มมอือยา่งเหมาะสม 4.29 0.64 มาก 14.60* 
4. ควรมคีณะกรรมการ/คณะท างานก ากบั 
ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน
ความรว่มมอื 4.13 0.89 มาก 9.23* 
5. บุคลากรผูป้ระสานงานความรว่มมอืควรมี
คุณลกัษณะดงันี้  มคีวามเชีย่วชาญและ
ทกัษะดา้นการวจิยั  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี             
มคีวามสามารถในการตดิต่อสือ่สาร  และ
บรหิารความขดัแยง้ไดด้ ี 4.33 0.78 มาก 12.19* 
6. ควรมกีารแลกเปลีย่นบุคลากรระหว่าง
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม         
เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทัง้สองฝา่ย 4.33 0.92 มาก 10.37* 
 

 

 

 



 79 

ตาราง 3 (ต่อ) 
  

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

7. ควรจดัท าฐานขอ้มลูนกัวจิยัโดยระบุ
สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ  ทัง้ของ
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
เป็นขอ้มลูสารสนเทศประกอบการวาง
แผนการด าเนินงานความรว่มมอื 4.31 0.67 มาก 14.02* 
8. ควรจดัท าฐานขอ้มลูขา่วสารการ
ด าเนินงานความรว่มมอืทัง้ของมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อประชาสมัพนัธ์
โครงการความรว่มมอืใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งและ
ผูส้นใจ  รบัทราบและสามารถเขา้ถงึโครงการ
ความรว่มมอืได ้ 4.21 0.91 มาก 9.55* 
9. ผูบ้รหิารระดบัสงูของทัง้สองฝา่ยควรให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม 4.17 0.81 มาก 10.44* 
10. สถาบนั/ศูนยค์วามเป็นเลศิ/ศูนยค์วาม
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีแ่ต่ละมหาวทิยาลยัมอียู ่ 
ควรมภีาระหน้าทีด่ าเนินงานความรว่มมอืดา้น
การวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมดว้ย 4.31 0.78 มาก 12.08* 
11. มกีารสรา้งระบบการท างานความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัทีโ่ปรง่ใสตรวจสอบได ้ 4.33 0.92 มาก 10.37* 
12. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
ควรก าหนดนโยบายการด าเนินงานความ
รว่มมอืใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 4.13 0.89 มาก 9.23* 
     

รวม 4.25 0.60 มาก 15.11* 
     

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 3 แสดงว่า ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมมคีวามคดิเหน็ว่า
รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ดา้นโครงสรา้งและกลไก
ความรว่มมอื มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัิในระดบัมาก และสงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด (3.00) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ทุกขอ้ 
 
ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิาร  

ภาคอุตสาหกรรมทีม่ต่ีอความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรปูแบบ              
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุน
ความรว่มมอืเป็นรายขอ้กบัเกณฑท์ีก่ าหนด (3.00) 

 

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

ด้านทรพัยากรท่ีใช้สนับสนุนความร่วมมือ 
1.  มหาวทิยาลยัควรเตรยีมความพรอ้มใน
ดา้นบุคลากรวจิยั โดยการจดัตัง้กลุ่ม/ศูนย์
ความเป็นเลศิเฉพาะดา้น เพื่อรองรบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 

 
 

4.13 

 
 

0.77 

 
 

มาก 

 
 

10.66* 
2. ภาคอุตสาหกรรมควรเตรยีมความ
พรอ้มในดา้นบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญการ
ปฏบิตังิาน/วจิยั  เพื่อรองรบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 4.23 0.64 มาก 13.76* 
3. ควรมกีารจดัท าท าเนียบบุคลากรดา้น
การวจิยัของมหาวทิยาลยัและภาค 
อุตสาหกรรมโดยจ าแนกดา้นคุณวุฒ ิ 
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญดา้น 
การวจิยั 4.54 0.58 มากทีสุ่ด 19.26* 
4. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควร
จดัใหม้บีุคลากรทีม่คีุณลกัษณะเป็นผู้
ประสานงานทีด่ ีเพื่อด าเนินงาน 
ความรว่มมอืดา้นการวจิยั 4.46 0.70 มาก 15.07* 
5. ควรมกีารก าหนดสดัส่วนผูร้บัผดิชอบ/
สนบัสนุนงบประมาณของทัง้มหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมใหช้ดัเจน 4.25 0.76 มาก 11.80* 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
  

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

6. ควรไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ
บางส่วนจากภาครฐั ส าหรบัโครงการทีม่ ี
ผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งสงูต่อ
ประเทศ 4.42 0.82 มากทีสุ่ด 12.44* 
7. มกีารจดัตัง้กองทุนวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑร์ว่มกนัระหว่างมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 4.29 0.75 มาก 12.39* 
8. ภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสให้
มหาวทิยาลยัไดใ้ชอุ้ปกรณ์  โดยอยูภ่ายใต้
การดแูลของผูเ้ชีย่วชาญในการใชอุ้ปกรณ์
นัน้ๆ เพื่อป้องกนัการช ารดุและเสยีหาย 4.23 0.73 มาก 12.15* 
9. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควร
เปิดโอกาสและแลกเปลีย่นในการใช้
หอ้งทดลอง  โดยอยูภ่ายใต้การดแูลของ
ผูเ้ชีย่วชาญในการใชห้อ้งทดลอง เพื่อ
ป้องกนัการช ารดุและเสยีหาย 4.37 0.74 มาก 13.27* 
10. ควรมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบั
การใชอุ้ปกรณ์ในการด าเนินงานความรว่มมอื 4.46 0.98 มาก 10.76* 
11. ควรมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบั
การใชห้อ้งทดลองและสถานทีใ่นการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 4.13 0.89 มาก 9.23* 
12. ผูไ้ดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยัควรเป็น
ผูส้นบัสนุนหลกัดา้นงบประมาณในสดัส่วน
ทีส่งูกว่า เนื่องจากจะเป็นผูไ้ดร้บั
ผลประโยชน์เชงิพาณิชยจ์ากงานวจิยั 4.13 0.77 มาก 10.66* 
     

รวม 4.32 0.58 มาก 16.49* 
     

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 4 แสดงว่า ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมมคีวามคดิเหน็ว่า 
รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นับสนุน
ความรว่มมอื มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิในระดบัมาก-มากทีสุ่ด และสงูกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนด (3.00) อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทุกขอ้ 
 
ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิาร  

ภาคอุตสาหกรรมทีม่ต่ีอความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรปูแบบ              
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมดา้นกระบวนการด าเนินงาน
ความรว่มมอืเป็นรายขอ้กบัเกณฑท์ีก่ าหนด (3.00) 

  

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

ด้านกระบวนการด าเนินงานความร่วมมือ 
1.  ควรมหีน่วยงานหลกัของทัง้สองฝา่ยท า
หน้าทีป่ระสานและด าเนินงานความรว่มมอื  

 
 

4.48 

 
 

0.67 

 
 

มาก 

 
 

15.91* 
2. ควรมกีารจดัประชุมผูบ้รหิาร/อาจารย/์
นกัวจิยั/เจา้หน้าทีข่องทัง้สองฝา่ย  เพื่อ
ปรกึษาหารอื  แลกเปลีย่นประสบการณ์  
และระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 4.58 0.67 มากทีสุ่ด 17.04* 
3. ควรเชญิผูท้รงคุณวุฒหิรอืวทิยากรที่
เคยด าเนินงานความรว่มมอื  มาบรรยาย
ใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 4.23 0.73 มาก 12.15* 
4. มกีารศกึษาความเป็นไปไดข้อง
แผนงาน/โครงการความรว่มมอื 4.27 0.72 มาก 12.76* 
5. ควรมกีารจดัท าขอ้ตกลงหรอืสญัญา
รว่มกนัเกี่ยวกบัการด าเนินงานความ
รว่มมอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยระบุ
วตัถุประสงค ์ ผูร้บัผดิชอบ  งบประมาณ  
และผูร้บัลขิสทิธิผ์ลงาน     4.52 0.64 มากทีสุ่ด 17.08* 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
  

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

6. ควรมกีารจดัท าแผนการด าเนินงาน
ความรว่มมอืทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
อยา่งชดัเจน 4.62 0.53 มากทีสุ่ด 21.99* 
7. ควรมกีารก าหนดขัน้ตอนและวธิกีาร
ด าเนินงานความรว่มมอือยา่งชดัเจน 4.25 0.71 มาก 12.69* 
8. ควรมกีารจดัประชุมผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้สอง
ฝา่ย  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน สรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ และแนวทาง 
การด าเนินงานทีต่รงกนั 4.21 0.67 มาก 13.10* 
9. ควรมกีารรวมกลุ่มอาจารย/์นกัวจิยัใน
กลุ่มสาขาวชิา/ศาสตรเ์ดยีวกนั
(Consortium) เพื่อเป็นเครอืขา่ยในการจดั
ด าเนินการความรว่มมอื 4.40 0.69 มาก 14.60* 
10. ทัง้สองฝา่ยควรมกีารน าเสนอขอ้มลูที่
เป็นจรงิ  เป็นประโยชน์/จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 4.58 0.50 มากทีสุ่ด 22.79* 
11. ผูป้ระสานงานความรว่มมอืควรเป็นผูม้ ี
ความรู ้ ประสบการณ์และทกัษะทีด่ใีนการ
ประสานงานกบับุคคลทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 4.27 0.74 มาก 12.30* 
12. ควรมกีารจดัประชุมผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้สอง
ฝา่ย เพื่อรายงานความก้าวหน้าและ
ตดิตามผลการด าเนินงาน   4.62 0.53 มากทีสุ่ด 21.99* 
13. ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธห์น่วยงาน
ทัง้ภาครฐับาลและเอกชนทราบเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอื  เพื่อเป็นการ
เผยแพรแ่ละขยายความรว่มมอื 4.29 0.67 มาก 13.93* 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
  

รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

n = 52 ระดบัความเหมาะสม/
ความเป็นไปได ้

 
t   S.D. 

     

14. ควรท าขอ้ตกลง/สญัญาเรือ่งการ
ครอบครองลขิสทิธิ/์สทิธบิตัรของ
ผลงานวจิยัอยา่งชดัเจน   4.19 0.91 มาก 9.47* 
15. ควรมกีารน าขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาของ
การด าเนินงานความรว่มมอื มาประเมนิหา
สาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหา  เพื่อการ
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 4.17 0.81 มาก 10.45* 
     

รวม 4.43 0.52 มาก 20.00* 
     

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 5 แสดงว่า ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมมคีวามคดิเหน็
ว่ารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมดา้นกระบวนการด าเนินงาน
ความรว่มมอื มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิในระดบัมาก-มากทีสุ่ด และสงูกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนด (3.00) อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทุกขอ้ 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  สรุปสาระส าคญัของการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินงานและปญัหาของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน ารปูแบบความรว่มมอืดา้น
การวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมไปปฏบิตั ิ
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม โดย ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีสภาพปจัจบุนั และปญัหาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมจากเอกสาร บทความ และงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดศ้กึษามาก าหนดประเดน็การตัง้
ค าถามในแบบสมัภาษณ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน และวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ์
 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
โดยศกึษา และวเิคราะหร์ปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประกอบดว้ย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศองักฤษ ประเทศออสเตรเลยี ประเทศญีปุ่่น  
และประเทศเกาหลใีต ้ประกอบกบัน าผลการศกึษาจากขัน้ตอนที ่1 มาก าหนดประเดน็ในการสนทนา
กลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 คน เพื่อใหไ้ดร้า่งรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม  
 ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรปูแบบความรว่มมอื ดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดยน ารปูแบบทีไ่ดใ้นขัน้ตอนที ่2 มาสรา้งเป็นแบบสอบถาม
ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัขิองรา่งรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดยสอบถามความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงานความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยั และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม จ านวน 52 คน แลว้น าขอ้ทีม่คี่าคะแนนเฉลีย่สงูกว่าเกณฑ์
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ทีก่ าหนด(3.00) และทดสอบโดยใช ้t-test แบบ One Simple เพื่อเปรยีบเทยีบเกณฑ ์แลว้มาสรปุเป็น
รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมฉบบัสมบรูณ์ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. สภาพการด าเนินงานและปญัหาของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม มดีงันี้ 
  1.1 ดา้นหลกัการความรว่มมอื 
   มหาวทิยาลยัวจิยัและภาคอุตสาหกรรมทีม่ขีนาดใหญ่ มนีโยบายทีช่ดัเจนในการท า
วจิยัและพฒันา โดยการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัใชห้ลกัการประสานงานรว่มกนั มหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมมขีอ้ตกลงรว่มกนั และมวีตัถุประสงค ์แบบประสบผลส าเรจ็รว่มกนัทัง้สองฝา่ย
(win-win) อกีทัง้มหาวทิยาลยับางแห่งปรบับทบาทของตนเองเพื่อคอยช่วยเหลอืภาคอุตสาหกรรม โดย
เน้นการบรกิารวชิาการแบบเชงิรกุ และใชร้ะบบเครอืข่าย  
  1.2 ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื 
   การด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
โดยส่วนใหญ่เริม่ต้นจากการประสานงานระดบับุคลากรระหว่างบุคลากรของฝา่ยมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม หน่วยงานทีท่ าหน้าทีป่ระสานความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เป็น
หน่วยงานทีม่ลีกัษณะยดืหยุน่ ไมม่รีะเบยีบมากเกนิไป เชน่ ระเบยีบการเบกิจา่ยในระบบราชการ  
มหาวทิยาลยัทีด่ าเนินโครงการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดย
ส่วนใหญ่เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพและจดุแขง็ ซึง่บุคลากรทีท่ าหน้าทีป่ระสานงานของแต่ละฝ่าย
จะตอ้งเป็นคนทีม่คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถในการประสานงานและบรหิารความขดัแยง้  
อกีทัง้ยงัมกีารพฒันาระบบเครอืขา่ยและความเป็นหุน้ส่วน  ในการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 
  1.3 ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นับสนุนความรว่มมอื 
   มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มกีารเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรวจิยั เพื่อรองรบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม โดยมกีารจดัตัง้กลุ่ม/
ศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะดา้น  ภาคอุตสาหกรรมบางแห่งมกีารเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากร
ผูเ้ชีย่วชาญการปฏบิตังิาน/วจิยั โดยมกีารจดัตัง้ส่วนงานทีด่ าเนินงานความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม  อกีทัง้มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมมกีารแลกเปลีย่นการใชห้อ้งทดลองและ
อุปกรณ์ โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูเ้ชีย่วชาญ ในการด าเนินการความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มหาวทิยาลยัเป็นผูร้บัผดิชอบในส่วนของบุคลากรด าเนินการ และ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบในงบประมาณ และเป็นผูไ้ดร้บัลขิสทิธิแ์ละผลประโยชน์เชงิ
พาณิชยจ์ากงานวจิยั 
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  1.4 ดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื 
   มหีน่วยงานหลกัหรอืบุคลากรหลกัของทัง้สองฝ่ายท าหน้าทีป่ระสานและด าเนินงาน
ความรว่มมอื มกีารจดัท าขอ้ตกลงหรอืสญัญารว่มกนัเกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยระบุวตัถุประสงค ์ผูร้บัผดิชอบงบประมาณ และผูร้บัลขิสทิธิผ์ลงาน มกีารจดัท าแผนการ
ด าเนินงาน ขัน้ตอน และวธิกีารด าเนินงานความรว่มมอือยา่งชดัเจน มกีารจดัประชุมผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้สองฝา่ย เพื่อวางแผนการด าเนินงาน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และ
แนวทางการด าเนินงานทีต่รงกนั มกีารรวมกลุ่มอาจารย/์นกัวจิยัในกลุ่มสาขาวชิา/ศาสตรเ์ดยีวกนั  ส าหรบัการ
เป็นเครอืข่ายในการจดัด าเนินการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม มกีารประชาสมัพนัธห์น่วยงานทัง้ภาครฐับาล และเอกชนทราบเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ความรว่มมอื   
 2. ปญัหาของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
  2.1 มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมไม่ม ีหรอืเขา้ไมถ่งึขอ้มลูในดา้นความเชีย่วชาญ
แต่ละสาขา จงึท าใหข้าดความเชื่อมโยงและมคีวามรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั และภาค 
อุตสาหกรรมจ านวนน้อย 
  2.2 ความรว่มมอืดา้นการวจิยัในระดบัสถาบนัยงัมน้ีอย ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะความรว่มมอื
ระดบับุคคล 
  2.3 ขาดหน่วยงานทีเ่ป็นผูเ้ชื่อมโยงความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั และ
ภาคอุตสาหกรรม 
  2.4 นกัวจิยัและอาจารยบ์างส่วนยงัไมเ่หน็ความส าคญั และไมเ่หน็ดว้ยกบัความรว่มมอื
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จงึท าใหเ้กดิผลงานรว่มกบัภาคอุตสาหกรรมน้อย 
  2.5 แรงจงูใจจากภาครฐัในการสนบัสนุนความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรมยงัมน้ีอย 
  2.5 นกัวจิยัและอาจารยข์องมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ ยงัมุง่เน้นท าวจิยัแบบวทิยาศาสตร์
บรสิุทธิ ์จงึไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  
ท าใหก้ารวจิยัทีอ่ยู่บนหิง้ แต่ไมเ่กดิการต่อยอดและน าไปสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
  2.6 ส าหรบัการรบัจา้งท าวจิยัหรอืเป็นทีป่รกึษาวจิยัของอาจารยใ์นปจัจบุนั ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
เสยีภาษใีหก้บัภาครฐั แต่อาจารยไ์มส่ามารถเรยีกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากผูว้่าจา้งได้ ภาครฐัควรหา
กลไกในลดภาระใหก้บัผูร้บัจา้งวจิยั  
 3. รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามเหมาะสม/
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิมอีงคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงันี้ 
  3.1 ดา้นหลกัการความรว่มมอื ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม จะตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาศกัยภาพและสรา้งจุดแขง็ใหก้บัหน่วยงานของตนเอง และใหค้วามส าคญัในการวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑเ์พื่อใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชยแ์ละใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ ความรว่มมอืดา้นการวจิยัทีเ่กดิขึน้ เป็นความ
รว่มมอืแบบพนัธมติรทีเ่กดิจากการน าจดุแขง็หรอืศกัยภาพในทรพัยากรของแต่ละฝ่ายมาใชร้่วมกนั 
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มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนัตอ้งยอมรบัศกัยภาพของกนัและกนั ยอมรบัในความแตกต่าง
ของวฒันธรรมองคก์รของแต่ละหน่วยงาน มหาวทิยาลยั และภาค อุตสาหกรรมทีด่ าเนินการความรว่มมอืจะตอ้ง
ไดร้บัประโยชน์ในการด าเนินภารกจิของตนไดด้ขีึน้ เป้าหมายของโครงการความรว่มมอืทีม่หาวทิยาลยั และ
ภาคอุตสาหกรรมรว่มกนัก าหนดอาจตอบสนองเป้าหมายของแต่ละฝา่ยทีเ่หมอืนกนัหรอืต่างกนักไ็ด ้
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนั ตอ้งมอีสิระในการปฏบิตัภิารกจิภายใตเ้งือ่นไขความรว่มมอืโดย
ไมส่ญูเสยีพนัธะหรอืขอ้ตกลงทีม่ต่ีอกนั มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนัตอ้งค านึงถงึหน้าที่/
บทบาท/นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิางๆ  ทีร่ว่มกนัก าหนด มสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิี่
รว่มกนัก าหนดขึน้และตอ้งก่อใหเ้กดิการท างานเป็นทมี เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างองคก์ร ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้ ตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพทางวชิาการดา้นการวจิยัใหก้บัอาจารย ์
และบุคลากรของมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้รว่มโครงการ มกีารน าผลการปฏบิตังิานความรว่มมอืมาใชป้ระกอบการ
พจิารณาความดคีวามชอบ ใหก้บัผูท้ีป่ฏบิตัภิารกจิเกี่ยวกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยั อกีทัง้ความรว่มมอืที่
เกดิขึน้ตอ้งเพิม่อ านาจต่อรองใหก้บัสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ป็นสมาชกิความรว่มมอืในการต่อรองกบัองคก์รอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้น าไปสู่การพฒันาความเป็นเครอืข่ายความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมใหม้มีากยิง่ขึน้ 
  3.2 ดา้นโครงสรา้งและกลไกความร่วมมอื ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีด่ าเนิน
โครงการความรว่มมอืควรก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์แผนงานและแนวทางการปฏบิตั ิทีส่อดคลอ้งกบั
หลกัการของโครงการความรว่มมอื ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานกลาง ทัง้ของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อการประสานงานความรว่มมอื ควรจดัใหม้จีดับุคลากรเพื่อปฏบิตังิานโครงการความรว่มมอือยา่งเหมาะสม 
ควรมคีณะกรรมการ/คณะท างานก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานความรว่มมอื  บุคลากร               
ผูป้ระสานงานความรว่มมอืควรมคีุณลกัษณะดงันี้ มคีวามเชีย่วชาญและทกัษะดา้นการวจิยั มมีนุษยสมัพนัธท์ี่
ด ีมคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสาร และบรหิารความขดัแยง้ไดด้ ีควรมกีารแลกเปลีย่นบุคลากรระหว่าง
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทัง้สองฝา่ย ควรจดัท าฐานขอ้มลูนักวจิยั
โดยระบุสาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ ทัง้ของมหาวทิยาลยัและภาค อุตสาหกรรมเพื่อเป็นขอ้มลูสารสนเทศประกอบการ
วางแผนการด าเนินงานความรว่มมอื ควรจดัท าฐานขอ้มลู ข่าวสารการด าเนินงานความรว่มมอืทัง้ของ
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม เพื่อประชาสมัพนัธโ์ครงการความรว่มมอืใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งและผูส้นใจ 
รบัทราบและสามารถเขา้ถงึโครงการความรว่มมอืได ้ผูบ้รหิารระดบัสูงของทัง้สองฝ่าย ควรใหค้วามส าคญักบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม สถาบนั/ศูนยค์วามเป็นเลศิ/
ศูนยค์วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีแ่ต่ละมหาวทิยาลยัมอียู ่ควรมภีาระหน้าทีด่ าเนินงานความร่วมมอืดา้นการ
วจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมดว้ย มกีารสรา้งระบบการท างานความรว่มมอืดา้นการวจิยัที่
โปรง่ใสตรวจสอบได ้มหาวทิยาลยั และภาคอุตสาหกรรมควรก าหนดนโยบายการด าเนินงานความรว่มมอืให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  3.3 ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนความรว่มมอื ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัควรเตรยีมความพรอ้มใน
ดา้นบุคลากรวจิยั โดยการจดัตัง้กลุ่ม/ศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะดา้น เพื่อรองรบัการด าเนินงานความรว่มมอื  
ภาคอุตสาหกรรมควรเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ การปฏบิตังิาน/วจิยั เพื่อรองรบัการ
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ด าเนินงานความรว่มมอื ควรมกีารจดัท าท าเนียบบุคลากรดา้นการวจิยัของมหาวทิยาลยัและภาค อุตสาหกรรม
โดยจ าแนกดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญดา้นการวจิยั มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควร
จดัใหม้บีุคลากรทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูป้ระสานงานทีด่ ีเพื่อด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยั ควรมกีาร
ก าหนดสดัส่วนผูร้บัผดิชอบ/สนบัสนุนงบประมาณของทัง้มหาวทิยาลยัและภาค อุตสาหกรรมใหช้ดัเจน               
ควรไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากภาครฐั ส าหรบัโครงการทีม่ผีลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์อย่างสูง
ต่อประเทศ มกีารจดัตัง้กองทุนวจิยัและพฒันาผลติภณัฑร์ว่มกนัระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อใชใ้นการด าเนินงานความร่วมมอื ภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสใหม้หาวทิยาลยัไดใ้ชอุ้ปกรณ์ โดยอยู่
ภายใตก้ารดแูลของผูเ้ชีย่วชาญในการใชอุ้ปกรณ์นัน้  ๆเพื่อป้องกนัการช ารดุและเสยีหาย มหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสและแลกเปลีย่น ในการใชห้อ้งทดลอง โดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูเ้ชีย่วชาญใน
การใชห้อ้งทดลอง เพื่อป้องกนัการช ารดุและเสยีหาย ควรมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ใน
การด าเนินงานความรว่มมอื ควรมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการใชห้อ้งทดลอง และสถานทีใ่นการ
ด าเนินงานความรว่มมอืผูไ้ดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยัควรเป็นผูส้นบัสนุนหลกัดา้นงบประมาณในสดัส่วนทีส่งู
กว่า เนื่องจากจะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์เชงิพาณิชยจ์ากงานวจิยั 
  3.4 ดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื ไดแ้ก่ ควรมหีน่วยงานหลกัของทัง้สองฝา่ยท า
หน้าทีป่ระสานและด าเนินงานความรว่มมอื ควรมกีารจดัประชุมผูบ้รหิาร/อาจารย/์นกัวจิยั/เจา้หน้าทีข่องทัง้สอง
ฝา่ย เพื่อปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นประสบการณ์ และระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอื  
ควรเชญิผูท้รงคุณวุฒหิรอืวทิยากรทีเ่คยด าเนินงานความรว่มมอื มาบรรยายใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกบั
การด าเนินงานความรว่มมอื มกีารศกึษาความเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการความรว่มมอื ควรมกีารจดัท า
ขอ้ตกลงหรอืสญัญารว่มกนัเกี่ยวกบัการด าเนินงานความรว่มมอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุวตัถุประสงค ์
ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ และผูร้บัลขิสทิธิผ์ลงาน ควรมกีารจดัท าแผนการด าเนินงานความรว่มมอืทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวอย่างชดัเจน ควรมกีารก าหนดขัน้ตอน และวธิกีารด าเนินงานความรว่มมอือย่างชดัเจน ควรมกีาร
จดัประชุมผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้สองฝ่าย เพื่อวางแผนการด าเนินงาน สรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ และแนวทางการด าเนินงานทีต่รงกนั ควรมกีารรวมกลุ่มอาจารย/์นกัวจิยัในกลุ่มสาขาวชิา/
ศาสตรเ์ดยีวกนัเพื่อเป็นเครอืข่ายในการจดัด าเนินการความร่วมมอืทัง้สองฝ่าย ควรมกีารน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็น
จรงิ เป็นประโยชน์/จ าเป็นต่อการด าเนินงานความรว่มมอื ผูป้ระสานงานความรว่มมอืควรเป็นผูม้คีวามรู ้
ประสบการณ์และทกัษะทีด่ใีนการประสานงานกบับุคคลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน ควรมกีารจดัประชุม  
ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้สองฝ่าย เพื่อรายงานความก้าวหน้าและตดิตามผลการ
ด าเนินงาน ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธห์น่วยงานทัง้ภาครฐับาลและเอกชนทราบเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ความรว่มมอื เพื่อเป็นการเผยแพรแ่ละขยายความรว่มมอื ควรท าขอ้ตกลง/สญัญาเรือ่งการครอบครองลขิสทิธิ/์
สทิธบิตัรของผลงานวจิยัอย่างชดัเจน ควรมกีารน าขอ้มลูเกี่ยวกบัปญัหาของการด าเนินงานความรว่มมอื        
มาประเมนิหาสาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหา เพื่อการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 

สรปุรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม  ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 3 



 
 
 
 
 

ด้านหลกัการความร่วมมือ 

1. พฒันาศกัยภาพและสรา้งจุดแขง็ใหก้บัหน่วยงาน  
2 ใหค้วามส าคญัในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่
ใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิยแ์ละใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

3. น าจุดแขง็หรอืศกัยภาพของแต่ละฝา่ยมาใช้
ร่วมกนั. 

4. ยอมรบัศกัยภาพของกนัและกนั 
5. ยอมรบัในความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์ร 
6. ไดร้บัประโยชน์ในการด าเนินภารกจิของตนไดด้ขี ึน้ 
7. เป้าหมายของโครงการฯ อาจตอบสนองเป้าหมาย
ของแต่ละฝา่ยทีเ่หมอืนกนัหรอืต่างกนักไ็ด ้

8. มอีสิระในการปฏบิตัภิารกจิภายใตเ้งือ่นไขความ
ร่วมมอืโดยไมส่ญูเสยีพนัธะหรอืขอ้ตกลงทีม่ต่ีอกนั 

9. ค านึงถงึหน้าที/่บทบาท/นโยบาย และแนวปฏบิตัิ
ต่างๆ ทีร่่วมกนัก าหนด 

10. มสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามแนว
ปฏบิตัทิีร่่วมกนัก าหนดขึน้ 

11. ท างานเป็นทมี 
12. สรา้งความเชือ่ม ัน่ในคุณภาพทางวชิาการดา้น

การวจิยัใหก้บัอาจารยแ์ละบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั 

13. น าผลการปฏบิตังิานความร่วมมอืมาใช้
ประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบ ใหก้บัผู้
ทีป่ฏบิตัภิารกจิ 

14. เพิม่อ านาจต่อรองใหก้บัสถาบนัอุดมศกึษาในการ
ต่อรองกบัองคก์รอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. พฒันาความเป็นเครอืขา่ย 

ด้านโครงสร้างและกลไกความร่วมมือ 

 
1. ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์แผนงานและแนว
ทางการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ 

2. จดัตัง้หน่วยงานกลางเพือ่การประสานงาน  
3. จดัใหม้จีดับุคลากรปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม 
4. มคีณะกรรมการ/คณะท างานก ากบั ตดิตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานความร่วมมอื 

5. บุคลากรผูป้ระสานงานความร่วมมอืมคีุณลกัษณะ
ดงันี้  มคีวามเชีย่วชาญและทกัษะดา้นการวจิยั          
มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี มคีวามสามารถในการ
ตดิต่อสือ่สาร  และบรหิารความขดัแยง้ไดด้ ี

6. แลกเปลีย่นบุคลากรระหว่างมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรม 

7. จดัท าฐานขอ้มลูนกัวจิยัโดยระบุสาขาวชิาที่
เชีย่วชาญ   

8. จดัท าฐานขอ้มลูขา่วสารการด าเนินงานความ
ร่วมมอื 

9. ผูบ้รหิารระดบัสงูของทัง้สองฝา่ยใหค้วามส าคญักบั
การด าเนินงานความร่วมมอื 

10. สถาบนั/ศนูยค์วามเป็นเลศิ/ศนูยค์วามเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นทีแ่ต่ละมหาวทิยาลยัมอียู่  ควรมี
ภาระหน้าทีด่ าเนินงานความร่วมมอื 

11. สรา้งระบบการท างานความร่วมมอืดา้นการวจิยัที่
โปร่งใสตรวจสอบได ้

12. ก าหนดนโยบายการด าเนินงานความร่วมมอืใหเ้ป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านทรพัยากรท่ีใช้สนับสนุนความร่วมมือ 

 
1. เตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรวจิยั  โดยการ
จดัตัง้กลุ่ม/ศนูยค์วามเป็นเลศิเฉพาะดา้น 

2 เตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญการ
ปฏบิตังิาน/วจิยั 

3. จดัท าท าเนียบบุคลากรดา้นการวจิยัของ
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 

4. มบีุคลากรทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูป้ระสานงานทีด่ ี
5. ก าหนดสดัส่วนผูร้บัผดิชอบ/สนบัสนุนงบประมาณ 
6. ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจาก
ภาครฐั   

7. จดัตัง้กองทุนวจิยัและพฒันาผลติภณัฑร์่วมกนั 
8. ภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสใหม้หาวทิยาลยัไดใ้ช้
อุปกรณ์   

9. แลกเปลีย่นในการใชห้อ้งทดลอง 
10. ก าหนดผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ 
11. ก าหนดผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการใชห้อ้งทดลอง

และสถานที ่
12. ผูไ้ดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยัควรเป็นผูส้นบัสนุน

หลกัดา้นงบประมาณในสดัส่วนทีส่งูกว่า 

ด้านกระบวนการด าเนินงานความร่วมมือ 

 
1. มหีน่วยงานหลกัของทัง้สองฝา่ยท าหน้าทีป่ระสาน
และด าเนินงาน 

2. มกีารจดัประชุมผูบ้รหิาร/อาจารย/์นกัวจิยั/
เจา้หน้าทีข่องทัง้สองฝา่ย 

3. เชญิผูท้รงคุณวุฒหิรอืวทิยากรทีเ่คยด าเนินงาน
ความร่วมมอื  มาบรรยายใหค้วามรู ้

4. ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการความร่วมมอื 
5. จดัท าขอ้ตกลงหรอืสญัญาร่วมกนัเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานความร่วมมอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6. จดัท าแผนการด าเนินงานความร่วมมอืทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวอย่างชดัเจน 

7. ก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงานความร่วมมอื
อย่างชดัเจน 

8. จดัประชุมผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ความร่วมมอืของทัง้สองฝา่ย 

9. รวมกลุ่มอาจารย/์นกัวจิยัในศาสตรเ์ดยีวกนั 
10. น าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ   
11. ผูป้ระสานงานความร่วมมอืควรเป็นผูม้คีวามรู ้ 
ประสบการณ์และทกัษะทีด่ ี

12. มกีารรายงานผลความกา้วหน้าและตดิตามผล
การด าเนินงาน 

13. มกีารประชาสมัพนัธห์น่วยงานทัง้ภาครฐับาลและ
เอกชนทราบเกีย่วกบัการด าเนินงานความร่วมมอื  
14. ท าขอ้ตกลง/สญัญาเรือ่งการครอบครอง
ลขิสทิธิ/์สทิธบิตัร 

15. ประเมนิหาสาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหา   

รปูแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 

 

ภาพประกอบ 3  รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
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การอภิปรายผล 
ผลการศกึษาและพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม  ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และผูบ้รหิาร
ภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิ ผูว้จิยัขอเสนอ          
การอภปิรายผลการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

1. ดา้นหลกัการความรว่มมอื   
จากการศกึษาทีพ่บว่า  รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม  ทีผู่เ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมเหน็ว่ามี
ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพและการสรา้งจดุแขง็ใหก้บัหน่วยงานของตนเอง และให้
ความส าคญัในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิยแ์ละใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหน่วยงานต่างๆ ทัง้มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งปรบับทบาทของ
ตนเองใหก้า้วทนัและก้าวน าต่อกระแสโลกาภวิฒัน์และกระแสทุนนิยม  ซึง่การสรา้งจดุแขง็และ      
ต่อยอดสู่การพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิยน์ัน้จะส่งผลใหเ้กดิการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนื  ซึง่สอดคลอ้งกบัส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต(ิ2554: ออนไลน์)  ทีก่ าหนด
ยทุธศาสตรก์ารปฏริปูระบบวจิยัของประเทศเพื่อการบรหิารจดัการความรู้ ผลงานวจิยั นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ ์ทรพัยากร และภมูปิญัญาของประเทศสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ         
ดว้ยยทุธวธิทีีเ่หมาะสมเขา้ถงึประชาชนและประชาสงัคม อยา่งแพรห่ลาย  และสอดคลอ้งกบั
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีร่ะบุในกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 
2551 – 2565) ไวว้่าเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว ฉบบัที ่2 เมือ่สิน้สุดแผนในปี พ.ศ. 
2565  คอื การยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาไทย เพื่อผลติและพฒันาบุคลากรทีม่คีุณภาพสามารถ
ปรบัตวัส าหรบังานทีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ พฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาในการสรา้งความรูแ้ละนวตักรรม           
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในโลกาภวิตัน์ สนบัสนุนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของ
ทอ้งถิน่ไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภบิาล การเงนิ การก ากบัมาตรฐาน และเครอืขา่ยอุดมศกึษา            
บนพืน้ฐานของเสรภีาพทางวชิาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชงิระบบ  และมนีโยบายให้
มหาวทิยาลยัมบีทบาทในการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ในฐานะที่
อุดมศกึษาเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของระบบวจิยัของประเทศ  
 ส าหรบัความรว่มมอืดา้นการวจิยัทีเ่กดิขึน้  ควรเป็นความรว่มมอืแบบพนัธมติรทีเ่กดิจาก
การน าจดุแขง็หรอืศกัยภาพในทรพัยากรของแต่ละฝ่ายมาใชร้ว่มกนั  ยอมรบัศกัยภาพของกนัและกนั 
ยอมรบัในความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์รของแต่ละหน่วยงาน และจะตอ้งไดร้บัประโยชน์ในการ
ด าเนินภารกจิของตนไดด้ขีึน้  โดยเป้าหมายของโครงการความรว่มมอืทีม่หาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรมรว่มกนัก าหนด อาจตอบสนองเป้าหมายของแต่ละฝา่ยทีเ่หมอืนกนัหรอืต่างกนักไ็ด ้
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานทีม่บีรบิท  เป้าหมาย และ
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วฒันธรรมองคก์รทีต่่างกนั  ดงันัน้การทีจ่ะด าเนินการความรว่มมอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ัน้  จะตอ้ง
มกีารก าหนดหลกัการและเป้าหมายการด าเนินงานรว่มกนั  มคีวามเขา้ใจและยอมรบัซึง่กนัและกนั  
ดงัที ่ไคสเนอร ์(Kisner.  1997: 23 – 28) กล่าวว่า หลกัการสรา้งความรว่มมอืนัน้ ทัง้สองฝา่ยจะตอ้ง
ทบทวนพนัธกจิหน่วยงานของตนเอง การเลอืกสรรผูท้ีจ่ะรว่มมอื จะตอ้งมุง่เลอืกคู่ด าเนินงานทีเ่สรมิแรง
กนั โดยแต่ละฝา่ยควรรูจ้ดุแขง็ จดุอ่อน ความตอ้งการ  ทรพัยากรทีม่อียู่ของกนัและกนั และมคีวาม
เชื่อถอืศรทัธาระหว่างกนั เพราะทัง้สองฝา่ยจะตอ้งเตม็ใจทีจ่ะใชข้อ้มลูยทุธศาสตรส์ าคญัรว่มกนั       
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วลูกา้ (Woolgar.  2007: 1261 – 1274)  ทีว่่า ปจัจยัหลกัทีท่ าใหค้วามรว่มมอื
ของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมประสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย  ขอบเขตขององคก์ร 
(มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม) ทีม่คีวามเชื่อมโยงกนั ระดบัความสามารถของทรพัยากรบุคคล 
นโยบายในการก่อตัง้ความร่วมมอื การสรา้งระบบแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน และประวตัคิวามเป็นมา
และพืน้ฐานขององคก์ร และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ตรทีศ เหล่าศริหิงษ์ทอง (2551: 32-47)       
ทีศ่กึษา เรือ่ง การศกึษาความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในการพฒันา
นวตักรรม พบว่า การศกึษาความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในการพฒันานวตักรรม
นัน้ รปูแบบของโครงการตอ้งค านึงถงึปจัจยัทีส่ามารถรกัษาผลประโยชน์รว่มกนัในการบรรลุเป้าหมาย
ของภาคอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการน าศกัยภาพของมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรมมาเชื่อมโยงกนัจะท าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ทัง้สองฝ่าย   

นอกจากนี้มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนั  ควรตอ้งค านึงถงึหน้าที/่
บทบาท/นโยบาย และแนวปฏบิตัต่ิางๆ ทีร่ว่มกนัก าหนด มอีสิระในการปฏบิตัภิารกจิภายใตเ้งือ่นไข
ความรว่มมอืโดยไมส่ญูเสยีพนัธะหรอืขอ้ตกลงทีม่ต่ีอกนั  มสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการปฏบิตัติาม
แนวปฏบิตัทิีร่ว่มกนัก าหนดขึน้  ท างานเป็นทมี  สรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพทางวชิาการดา้นการ
วจิยัใหก้บัอาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะแนวการ
ด าเนินงานรว่มกนันัน้  ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุกภาคส่วนจะตอ้งทราบและถอืปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่
ของตนเอง  และปฏบิตังิานเขา้กบัผูร้ว่มงานไดเ้ป็นอย่างด ี จงึจะท าใหก้ารด าเนินงานดงักล่าวมี
ผลสมัฤทธิท์ีด่ ี ซึง่จะท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อผลงาน  และส่งผลใหก้ารด าเนินงานความรว่มมอื
ขยายผลมากขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ดเูบรยีน และไอรแ์ลนด ์(อมรรตัน์ ภญิโญอนันตพงษ์.  
2546: 16; อา้งองิจาก  Dubrion; & Ireland.  1993: 86 – 87)  ทีก่ล่าวว่า ความรว่มมอื คอื การที่
คนตัง้แต่สองคน หรอืสองหน่วยงาน/องคก์รขึน้ไป  มปีฏสิมัพนัธต่์อกนัและรว่มกนัปฏบิตัภิารกจิ 
อาจจะเพื่อบรรลุเป้าหมายเดยีวกนัหรอืคนละเป้าหมายกไ็ดด้ว้ยการระดมทรพัยากรรว่มกนั รว่มกนั
ก าหนดแนวปฏบิตั ิและลงมอืปฏบิตั ิอกีทัง้มสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการปฏบิตัแิละ/หรอืรว่มรบั
ผลประโยชน์จากการปฏบิตัภิายใตก้ารปฏบิตัริว่มกนัดงักล่าวตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของขอ้ตกลง และ
ความเป็นอสิระโดยไม่ขึน้ต่อกนัและสอดคลอ้งกบัที ่เรวตัร ชาตรวีศิษิฎ์ (2539: 116 – 117) กล่าวว่า 
ปจัจยัทีท่ าใหค้วามรว่มมอืประสบความส าเรจ็ได ้ จะตอ้งมกีารประสานในเรือ่งการท าความเขา้ใจ
และยอมรบัเป้าหมายรว่มกนั การก าหนดวธิกีารวเิคราะหป์ญัหาและแนวทางแกไ้ข รวมทัง้       
วางแผนปฏบิตัแิละอ านวยความสะดวกในทรพัยากรรว่มกนั การจดั ระบบการประสานงานทีม่ ี
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ประสทิธภิาพ การทีผู่บ้รหิารระดบัสงูควรส่งเสรมิการสรา้งบรรยากาศในการประสานงานและการ
ท างานรว่มกนัของทัง้สองฝา่ย และการยอมรบัในความอสิระของแต่ละองคก์ารในการก าหนด
กจิกรรมความรบัผดิชอบของตน   

อกีทัง้ควรตอ้งมกีารน าผลการปฏบิตังิานความรว่มมอืมาใชป้ระกอบการพจิารณาความ
ดคีวามชอบใหก้บัผูท้ีป่ฏบิตัภิารกจิเกี่ยวกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยั  มกีารเพิม่อ านาจต่อรองใหก้บั
มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสมาชกิความรว่มมอืในการต่อรองกบัองคก์รอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และความรว่มมอืที่
เกดิขึน้น าไปสู่การพฒันาความเป็นเครอืข่ายความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรมใหม้มีากยิง่ขึน้  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหากมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมมกีาร
สรา้งแรงจงูใจต่อผูป้ฏบิตัภิารกจิโดยใชผ้ลงานจากโครงการความรว่มมอืประกอบการพจิารณาความ
ดคีวามชอบจะส่งผลใหผู้ป้ฏบิตังิานมขีวญัและก าลงัใจในการท างานและเขา้รว่มโครงการความ
รว่มมอืมากขึน้และมคีวามเขม้แขง็  ซึง่จะท าใหเ้กดิอ านาจต่อรองและการขยายความรว่มมอืไปสู่
หน่วยงานภายนอกไดม้ากขึน้ ดงัทีว่ลูกา้ (Woolgar. 2007: 1261-1274)  ไดเ้สนอปจัจยัหลกัทีท่ าให้
ความรว่มมอืของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมประสบความส าเรจ็มอียู่ขอ้หนึ่ง  คอื การสรา้ง
ระบบแรงจงูใหก้บัพนกังาน  และสอดคลอ้งกบัเทนนีสนั (กฤชนนัท ์ภู่สวาสดิ.์  2551: 29; อา้งองิ
จาก Tennyson.  2005) ทีก่ล่าวว่า ความรว่มมอืท าใหม้แีหล่งทรพัยากรทีเ่พิม่ขึน้ สามารถหาทุน
จากกลุ่มสาธารณชนทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกนั รว่มมอืกนัด าเนินโครงการและเกดิมอี านาจต่อรอง    

2. ดา้นโครงสรา้งและกลไกความรว่มมอื 
จากการศกึษาทีพ่บว่า  รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม ทีผู่เ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมเหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิประกอบดว้ย  มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมที่
ด าเนินโครงการความรว่มมอืควรก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์แผนงานและแนวทางการปฏบิตัทิี่
สอดคลอ้งกบัหลกัการของโครงการความรว่มมอื มกีารจดัตัง้หน่วยงานกลาง ทัง้ของมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อการประสานงานความรว่มมอื จดัใหม้จีดับุคลากร  เพื่อปฏบิตังิาน
โครงการความรว่มมอือยา่งเหมาะสม มคีณะกรรมการ/คณะท างานก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานความรว่มมอื  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม จะตอ้งมคีวามชดัเจนทัง้ในเรือ่งของผูร้บัผดิชอบและแนวทางการ
ด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานดงักล่าวเกดิประสทิธภิาพสงูสุด ซึง่ในส่วนของการจดั โครงสรา้ง
องคก์รนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะและขนาดของความรว่มมอื ดงัที ่ศโิรจน์ ผลพนัธนิ (2547: บทคดัยอ่)  
กล่าวถงึรปูแบบการบรหิารงานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษาว่า ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานเชื่อมโยง
องคค์วามรูสู้่สงัคม และดา้นความรว่มมอืทางวจิยั และสอดคลอ้งกบัการศกึษาเรือ่ง การน าเสนอ
รปูแบบการสรา้งความรว่มมอืลกัษณะไตรภาคใีนการวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพื่อการส่งเสรมิอุตสาหกรรมในเขตพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ของอุบลวรรณ หงสว์ทิยากร (2546)  
ทีก่ล่าวว่ารปูแบบการสรา้งความรว่มมอืลกัษณะไตรภาค ี ควรมกีารจดัตัง้องคก์ร เพื่อท าหน้าที่
ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการวจิยั โดยมผีูแ้ทนจากภาคทีัง้สามฝา่ยรว่มเป็นกรรมการ
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ในระดบันโยบาย  อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เรวตัร ชาตรวีศิษิฐ ์(2539: 120 – 121)         
ทีก่ล่าวว่าลกัษณะของการปฏบิตังิานรว่มกนั แบ่งตามระดบัความส าคญัออกเป็น 3 ระดบั คอื               
1) การปฏบิตังิานรว่มกนัในระดบัต ่า มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ ท าความรูจ้กัคุน้เคยกบัโครงการที่
เกีย่วขอ้งจากองคก์รหรอืหน่วยงานอื่น ท าความรูจ้กัคุน้เคยกบัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งและตอ้ง
ปฏบิตังิานรว่มกนั จดัใหม้กีารตดิต่อสื่อสารอยา่งไมเ่ป็นทางการ แลกเปลีย่นขา่วสารขอ้มลูทัว่ไป 
โดยเน้นดา้นโครงการ และเป็นคณะกรรมการองคก์รรว่มกนั 2) การปฏบิตังิานรว่มกนัในระดบักลาง 
มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นขา่วสารขอ้มลูอย่างเป็นทางการ เช่น รายงาน
ขา่วเป็นการภายในระหว่างองคก์รรว่มมอื จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเจา้หน้าที ่ทรพัยากร วสัดุอุปกรณ์ 
และเครือ่งมอืเครือ่งใช ้จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเจา้หน้าที ่ทรพัยากร วสัดุอุปกรณ์ และเครือ่งมอื
เครือ่งใช ้และ 3) การปฏบิตังิานรว่มกนัในระดบัสงู มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ จดัใหม้ี
คณะกรรมการรว่มกนัอย่างเป็นทางการ จดัใหร้ว่มเป็นเจา้ของสิง่อ านวยความสะดวกดว้ยกนั จดัให้
มกีารท าขอ้ตกลงรว่มกนัอย่างเป็นทางการเกี่ยวกบันโยบายและโครงสรา้งการด าเนินงาน   

นอกจากนี้บุคลากรผูป้ระสานงานความรว่มมอืควรมคีุณลกัษณะดงันี้ มคีวามเชีย่วชาญ
และทกัษะดา้นการวจิยั มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสาร และบรหิารความ
ขดัแยง้ไดด้ ีและควรมกีารแลกเปลีย่นบุคลากรระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทัง้สองฝา่ย  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าบุคลากรของทัง้สองฝา่ยมวีฒันธรรม
องคก์รทีแ่ตกต่างกนั  ดงันัน้การด าเนินงานรว่มกนัจงึตอ้งอาศยัผูป้ระสานงาน และมกีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูว้ฒันธรรมการท างานของกนัและกนั เพื่อใหส้ามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่เรวตัร ชาตรวีศิษิฐ ์(2539: 120 – 121)  กล่าวว่า การปฏบิตังิานรว่มกนัใน
ระดบักลาง ควรจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเจา้หน้าที ่ทรพัยากร วสัดุอุปกรณ์ และเครื่องมอืเครือ่งใช้ 

อกีทัง้ยงัควรจดัท าฐานขอ้มลูนกัวจิยัโดยระบุสาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ ทัง้ของมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นขอ้มลูสารสนเทศประกอบการวางแผนการด าเนินงานความรว่มมอื  
และจดัท าฐานขอ้มลูขา่วสารการด าเนินงานความรว่มมอืทัง้ของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะขอ้มลูสารสนเทศเป็นเครือ่งมอืการวางแผนและการตดัสนิใจซึง่จะท าใหก้าร
ด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ  และการประชาสมัพนัธโ์ครงการความรว่มมอืใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูส้นใจ 
รบัทราบ  จะท าใหเ้กดิการเขา้ถงึโครงการความรว่มมอืได้งา่ยขึน้  ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิโครงการความ
รว่มมอืมากขึน้  ดงัที ่เรวตัร ชาตรวีศิษิฐ ์(2539: 120 – 121)  กล่าวว่า การท างานร่วมกนัจะตอ้งมี
การแลกเปลีย่นข่าวสารขอ้มลูกนัอยา่งเป็นทางการ นอกจากนี้ผูบ้รหิารระดบัสงูของทัง้สองฝา่ยควร
ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม สถาบนั/ศูนยค์วามเป็นเลศิ/ศูนยค์วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีแ่ต่ละมหาวทิยาลยัมี
อยู ่มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควรก าหนดนโยบายการด าเนินงานความรว่มมอืใหเ้ป็นไป
อยา่งต่อเนื่อง และสรา้งระบบการท างานความรว่มมอืดา้นการวจิยัทีโ่ปรง่ใสตรวจสอบได ้ และ
สอดคลอ้งกบัการศกึษาเรือ่ง การพฒันารปูแบบความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอน
ระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ของอมรรตัน์  ภญิโญอนนัตพ์งษ์ (2546: 121)  ทีม่กีารพฒันา
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ระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ เพื่อส่งเสรมิความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอน เช่น การ
พฒันาระบบฐานขอ้มลูอาจารย/์นกัศกึษา ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรเพื่อความรว่มมอืทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบนัทีอ่ยูใ่นโครงการความรว่มมอื 

3. ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นับสนุนความรว่มมอื 
 จากการศกึษาทีพ่บว่า  รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม  ทีผู่เ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมเหน็ว่ามี
ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิประกอบดว้ย  มหาวทิยาลยัควรเตรยีมความ
พรอ้มในดา้นบุคลากรวจิยั โดยการจดั ตัง้กลุ่ม/ศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะดา้น เพื่อรองรบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอื  ภาคอุตสาหกรรม ควรเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญการ
ปฏบิตังิาน/วจิยั  จดัท าท าเนียบบุคลากรดา้นการวจิยัของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม จดัใหม้ี
บุคลากรทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูป้ระสานงานทีด่ ี นอกจากนี้ควรมกีารก าหนดสดัส่วนผูร้บัผดิชอบ/
สนบัสนุนงบประมาณใหช้ดัเจน  โดยไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากภาครฐั ส าหรบั
โครงการทีม่ผีลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์อย่างสงูต่อประเทศ  และมกีารจดัตัง้กองทุนวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑร์ว่มกนัระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม  ส่วนในดา้นอุปกรณ์และหอ้งทดลอง
นัน้  ภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสใหม้หาวทิยาลยัไดใ้ชอุ้ปกรณ์  โดยอยู่ภายใตก้ารดแูลของ
ผูเ้ชีย่วชาญในการใชอุ้ปกรณ์นัน้ๆ  และมกีารแลกเปลีย่นการใชห้อ้งทดลอง  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการ
ด าเนินงานความรว่มมอืใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้จะตอ้งมทีรพัยากรสนบัสนุน ไดแ้ก่ บุคลากร 
งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์  ซึง่ไดม้าจากการรวมทรพัยากรทัง้จากมหาวทิยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรม  รวมถงึภาครฐั สอดคลอ้งกบัที ่วฑิรูย ์สมิะโชคด ีเสนอว่า  (2539: 66) ความ
รว่มมอืเป็นกลไกทางการบรหิารอย่างหนึ่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิการรว่มมอืรว่มใจในการด าเนินงาน ระดม
ความคดิ ระดมภารกจิเพื่อใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เป็นช่องทางในการปรบัตวัเขา้
หากนัระหว่างองคก์ารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยทัง้สองฝา่ยจะตอ้งรบัสภาพความจรงิทีว่่า
องคก์ารหรอืหน่วยงานใดๆ กต็ามโดยตวัของมนัเองแลว้ ทรพัยากรและศกัยภาพทีม่อียูอ่าจไม่
เพยีงพอ ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งเตม็ที ่จ าเป็นตอ้งประสานงานและสรา้งเครอืข่ายการท างาน 
และยงัสอดคลอ้งกบัที ่เรวตัร ชาตรวีศิษิฎ์ (2539: 116 – 117)  เสนอว่า  ปจัจยัทีท่ าใหค้วามรว่มมอื
ประสบความส าเรจ็ได ้จงึตอ้งมกีารประสาน ในเรือ่งการก าหนดวธิกีารวเิคราะหป์ญัหาและแนว
ทางแกไ้ข รวมทัง้วางแผนปฏบิตัแิละ อ านวยความสะดวกในทรพัยากรรว่มกนั  สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของอมรรตัน์ ภญิโญอนนัตพ์งษ์ (2546: 118-119)  ทีศ่กึษารปูแบบความรว่มมอืทาง
วชิาการดา้นการเรยีนการสอนระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัว่าควรมคีณะกรรมการ/คณะท างาน
ก าหนดรปูแบบหรอืวธิใีนการน าทรพัยากรของแต่ละสถาบนัมาใชร้ว่มกนัเพื่อการประหยดั
งบประมาณ   
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4. ดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื 
 จากการศกึษาทีพ่บว่า  รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั

ภาคอุตสาหกรรม ทีผู่เ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมเหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิประกอบดว้ย  มหีน่วยงานหลกัของทัง้สองฝา่ยท า
หน้าทีป่ระสานการด าเนินงานความรว่มมอื  มกีารจดัประชุมผูบ้รหิาร/อาจารย/์นกัวจิยั/เจา้หน้าทีข่อง
ทัง้สองฝา่ย  เชญิผูท้รงคุณวุฒหิรอืวทิยากรทีเ่คยด าเนินงานความรว่มมอื มาบรรยายใหค้วามรูแ้ละ
ประสบการณ์  มกีารจดัประชุมผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้สองฝา่ย เพื่อ
วางแผนการด าเนินงาน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และแนวทางการด าเนินงานทีต่รงกนั  ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะการด าเนินงานความร่วมมอือยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ บุคลากรในองคก์รของแต่ละฝา่ยจะตอ้ง
ท างานสมัพนัธก์นั มคีวามคดิความเขา้ใจทีต่รงกนัในการรว่มมอืปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งทัง้เวลา และ
กจิกรรม ไมเ่กดิความสบัสน ขดัแยง้หรอืเหลื่อมล ้ากนั จงึจ าเป็นตอ้งมบีุคลากรเฉพาะหรอืหน่วยงาน
ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานความรว่มมอื ดงัที ่เรวตัร ชาตรวีศิษิฎ์  (2539: 116 – 117)  กล่าวว่า 
ปจัจยัทีท่ าใหค้วามรว่มมอืประสบความส าเรจ็ได ้ตอ้งมกีารประสานในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ การท าความ
เขา้ใจและยอมรบัเป้าหมายรว่มกนั การก าหนดวธิกีารวเิคราะหป์ญัหาและแนวทางแกไ้ข การ
จดัระบบการประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  และสอดคลอ้งกบั จอรจ์ และโจนส(์George; & Jones. 
1999: 11)  และวทิยา ด่านธ ารงกุล (2546: 30)  เหน็ว่าการผลกัดนัและจงูใจใหบุ้คลากรท างาน เพื่อ
บรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซึง่เป็นภาวะทีผู่น้ าใชค้วามพยายามทีจ่ะใหม้อีทิธพิล
ต่อผูอ้ื่น  เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุจดุหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล 

นอกจากนี้ควรท าขอ้ตกลงหรอืสญัญารว่มกนัเกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอืทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  จดัท าแผนการด าเนินงานความรว่มมอืทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  ก าหนดขัน้ตอน
และวธิกีารด าเนินงานความรว่มมอือย่างชดัเจน  มกีารรายงานความกา้วหน้าและตดิตามผลการ
ด าเนินงาน  ประเมนิหาสาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหา เพื่อการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป  ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะการด าเนินงานความรว่มมอืนัน้  หากมกีารจดัท าขอ้ตกลงหรอืสญัญา  การท า
แผนการด าเนินงาน  รวมทัง้การก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน และมกีารตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานจะท าใหก้ารด าเนินงานความรว่มมอืเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สอดคลอ้งกบัขอบเขต
และรปูแบบความรว่มมอืระดบัองคก์ร(ศรเนตร อารโีสภณพเิชฐ.  2550: 72 – 73; อา้งองิจาก 
National Network for Collaboration: NNCO.  2005)  แบบกลุ่มรวมพลงั (Collaboration)                    
มวีตัถุประสงคเ์พื่อมุง่เน้นความส าเรจ็ จากการก าหนดวสิยัทศัน์รว่มกนั และมกีารเทยีบเคยีง
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ สรา้งระบบทีต่อ้งพึง่พากนัระหว่างสมาชกิในกลุ่ม เพื่อก าหนดประเดน็และโอกาส
รว่มกนั สมาชกิทัง้หมดมกีารตดัสนิใจรว่มกนัอยา่งเป็นเอกฉนัท(์Consensus) มกีารก าหนดบทบาท
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของสมาชกิในกลุ่ม ก าหนดระยะเวลา และการประเมนิผลชดัเจน ท าให้
สามารถสรา้งผลติภาพทีส่งู 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  จากผลการวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม ท าใหไ้ดร้ปูแบบความรว่มมอืดา้นวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมที่
มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก และสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดัและด าเนินการความรว่มมอืดา้นการวจิยั
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยใหม้ปีระสทิธภิาพ และช่วยกระตุ้นใหเ้กดิ
การพฒันาความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมาก
ขึน้ ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการน ารปูแบบความรว่มมอืดา้นวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมไปใช ้ดงันี้ 
  1.1 มหาวทิยาลยัสามารถน ารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  ไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งตามอตัลกัษณ์และจดุเน้นเฉพาะ
ของแต่ละมหาวทิยาลยั 
  1.2 มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควรมกีารสรา้งแรงจงูใจใหบุ้คลากรของตน  
เขา้ใจ ตระหนกัถงึความส าคญั และมองเหน็ความส าคญัและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากความรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมตามบทบาทหน้าทีข่องตน 
  1.3 มหาวทิยาลยัทีไ่ดน้ ารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาค อุตสาหกรรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ไปประยกุตใ์ชแ้ลว้นัน้  ควรมกีารวจิยัเพื่อตดิตามผลและ
ประเมนิผลการด าเนินงานต่อไป 
  1.4 ภาครฐัควรมกีลไกส่งเสรมิและสนบัสนุนในการขบัเคลื่อนความรว่มมอืดา้นการ
วจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อท าใหเ้กดิความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
  1.5 มหาวทิยาลยัควรมตี าแหน่งรองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั หรอืรองอธกิารบดฝีา่ย
ทรพัยส์นิทางปญัญามหีน้าทีก่ ากบัดแูลงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม 
  1.6 มหาวทิยาลยัควรก าหนดตวับ่งชีท้ีส่นบัสนุนความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารศกึษาและพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะในสาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
  2.2 ควรมกีารศกึษา และพฒันารปูแบบความรว่มมอื ระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรมในดา้นอื่นๆ เช่น ดา้นการผลติและพฒันาก าลงัคน เป็นตน้ 
  2.3 ควรมกีารศกึษาและพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรมในเชงิลกึ โดยศกึษาเป็นกรณศีกึษารายมหาวทิยาลยั   
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การพฒันารปูแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม 
 
ค าช้ีแจง :         
 1. แบบสอบถามฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน
ความร่วมมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประกอบดว้ย  
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ อธกิารบด ีรองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั คณบด ีและผูอ้ านวยการส านกั/สถาบนัวจิยั  
และผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ และหวัหน้าฝ่ายทีด่ าเนินงานความรว่มมอื 
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เกีย่วกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปไดข้อง
การน ารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมไปสู่การปฏบิตั ิ ซึง่ 
รปูแบบดงักล่าวพฒันาขึน้มาจากการศกึษา วเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ และ
การศกึษาความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญโดยวธิกีารสนทนากลุ่ม   
 2. รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาขึน้
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดั และด าเนินการความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรมในประเทศไทยใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 3. แบบสอบถามฉบบันี้แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม      
  ตอนท่ี 2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน ารปูแบบความ
รว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมไปปฏบิตั ิ
 โปรดตอบขอ้ค าถามทุกขอ้และขอขอบคุณในความรว่มมอืเป็นอยา่งสูง โดยผูว้จิยัขอรบัแบบสอบถาม
คนืภายในวนัที ่30 มนีาคม 2555                                                              
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ตอนท่ี 1  ข้อมลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย ลงใน  หน้าขอ้ความทีเ่ป็นจรงิส าหรบัท่านหรอืระบุ
ขอ้ความลงในช่องว่างใหต้รงกบัความจรงิเกี่ยวกบัท่าน 
 
1. เพศ 
   ชาย         หญงิ 
 
2. อายุ 
   ตัง้แต่ 35 ปีลงมา      ตัง้แต่ 36 – 40 ปี 
   ตัง้แต่ 41 – 45 ปี      ตัง้แต่ 46 – 50 ปี 
   ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 
 
3. สถานภาพในการท างาน  
 มหาวทิยาลยั 
  อธกิารบด ี        รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั 
  คณบด ี        ผูอ้ านวยการส านกั/สถาบนัวจิยั 
  คณาจารย/์นกัวจิยั/ผูร้บัผดิชอบงานความรว่มมอืด้านการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั 
  กบัภาคอุตสาหกรรม 
  
 ภาคอุตสาหกรรม 
   ผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม ระบตุ าแหน่ง ….………………........................................ 
   ผูร้บัผดิชอบงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม   
   ระบตุ าแหน่ง …………………………………………..…….……………….................. 
 
4. ประสบการณ์เกีย่วกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
   ตัง้แต่ 1 - 5  ปี       ตัง้แต่ 6 – 10 ปี 
   ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน ารปูแบบความร่วมมือ
ด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมไปปฏิบติั 
 
 ค าช้ีแจง: โปรดอ่านขอ้ความและขดีเครือ่งหมาย    ลงในช่องทางขวามอืทีต่รงกบัความคดิเหน็
ของท่านเกีย่วกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปไดข้องรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม ในดา้นต่างๆ เพยีงช่องเดยีวเท่านัน้  ค่าน ้าหนกัของคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั
ดงันี้   
 5 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัใินระดบัมากทีสุ่ด 
 4 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัใินระดบัมาก 
 3 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 
 2 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัใินระดบัน้อย 
 1 หมายถงึ ขอ้ความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัใินระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

 
รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั

กบัภาคอุตสาหกรรม 
 

ระดบัความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิ

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านหลกัการความร่วมมือ 
1. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาศกัยภาพและสรา้งจดุแขง็ใหก้บัหน่วยงาน
ของตนเอง   

    
 

 
 

2. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมใหค้วามส าคญัใน
การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อใชป้ระโยชน์ในเชงิ
พาณชิยแ์ละใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

     

3.  ความรว่มมอืดา้นการวจิยัทีเ่กดิขึน้เป็นความรว่มมอื
แบบพนัธมติรทีเ่กดิจากการน าจดุแขง็หรอืศกัยภาพใน
ทรพัยากรของแต่ละฝา่ยมาใชร้ว่มกนั 

     

4. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนัตอ้ง
ยอมรบัศกัยภาพของกนัและกนั 

     

5. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนัตอ้ง
ยอมรบัในความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์รของแต่ละ
หน่วยงาน 
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รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั

กบัภาคอุตสาหกรรม 
 

ระดบัความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิ

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านหลกัการความร่วมมือ (ต่อ) 
6. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีด่ าเนินการความ
รว่มมอืจะตอ้งไดร้บัประโยชน์ในการด าเนินภารกจิของ
ตนไดด้ขีึน้ 

     

7. เป้าหมายของโครงการความรว่มมอืทีม่หาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมรว่มกนัก าหนดอาจตอบสนอง
เป้าหมายของแต่ละฝา่ยทีเ่หมอืนกนัหรอืต่างกนักไ็ด้ 

     

8. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนั ตอ้งมี
อสิระในการปฏบิตัภิารกจิภายใตเ้งือ่นไขความรว่มมอื
โดยไมส่ญูเสยีพนัธะหรอืขอ้ตกลงทีม่ต่ีอกนั 

     

9. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนั    
ตอ้งค านึงถงึหน้าที/่บทบาท/นโยบาย และแนวปฏบิตัิ
ต่างๆ ทีร่ว่มกนัก าหนด 

     

10. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนั  
ตอ้งมสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิี่
รว่มกนัก าหนดขึน้ 

     

11. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีร่ว่มมอืกนั ตอ้ง
ก่อใหเ้กดิการท างานเป็นทมี เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลใน
การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างองคก์ร 

     

12. ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้ตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ใน
คุณภาพทางวชิาการดา้นการวจิยัใหก้บัอาจารยแ์ละ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

     

13. ควรมกีารน าผลการปฏบิตังิานความรว่มมอืมาใช้
ประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบ ใหก้บัผูท้ีป่ฏบิตัิ
ภารกจิเกี่ยวกบัความรว่มมอืดา้นการวจิยั 

     

14. ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้ตอ้งเพิม่อ านาจต่อรองใหก้บั
สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ป็นสมาชกิความรว่มมอืในการ
ต่อรองกบัองคก์รอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั

กบัภาคอุตสาหกรรม 
 

ระดบัความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิ

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านหลกัการความร่วมมือ (ต่อ) 
15. ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้น าไปสู่การพฒันาความเป็น
เครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมใหม้มีากยิง่ขึน้ 

     

ด้านโครงสร้างและกลไกความร่วมมือ 
1. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมทีด่ าเนินโครงการ
ความรว่มมอืควรก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
แผนงานและแนวทางการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของโครงการความรว่มมอื 

    
 
 
 

 
 
 
 

2. ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานกลาง  ทัง้ของมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อการประสานงานความรว่มมอื 

     

3. ควรจดัใหม้จีดับุคลากรเพื่อปฏบิตังิานโครงการความ
รว่มมอือย่างเหมาะสม 

     

4. ควรมคีณะกรรมการ/คณะท างานก ากบั ตดิตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานความรว่มมอื 

     

5. บุคลากรผูป้ระสานงานความรว่มมอืควรมคีุณลกัษณะ
ดงันี้  มคีวามเชีย่วชาญและทกัษะดา้นการวจิยั  มมีนุษย
สมัพนัธท์ีด่ ี มคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสาร  และ
บรหิารความขดัแยง้ไดด้ ี

     

6. ควรมกีารแลกเปลีย่นบุคลากรระหว่างมหาวทิยาลยั
และภาคอุตสาหกรรม เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
ทัง้สองฝา่ย 

     

7. ควรจดัท าฐานขอ้มลูนกัวจิยัโดยระบุสาขาวชิาที่
เชีย่วชาญ  ทัง้ของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นขอ้มลูสารสนเทศประกอบการวางแผนการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 
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รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั

กบัภาคอุตสาหกรรม 
 

ระดบัความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิ

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านโครงสร้างและกลไกความร่วมมือ (ต่อ) 
8. ควรจดัท าฐานขอ้มลูขา่วสารการด าเนินงานความ
รว่มมอืทัง้ของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการความรว่มมอืใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งและ
ผูส้นใจ  รบัทราบและสามารถเขา้ถงึโครงการความ
รว่มมอืได ้

     

9. ผูบ้รหิารระดบัสงูของทัง้สองฝา่ยควรใหค้วามส าคญั
กบัการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 

     

10. สถาบนั/ศูนยค์วามเป็นเลศิ/ศูนยค์วามเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นทีแ่ต่ละมหาวทิยาลยัมอียู ่ ควรมภีาระหน้าที่
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมดว้ย 

     

11. มกีารสรา้งระบบการท างานความรว่มมอืดา้นการ
วจิยัทีโ่ปรง่ใสตรวจสอบได ้

     

12. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควรก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานความรว่มมอืใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

     

ด้านทรพัยากรท่ีใช้สนับสนุนความร่วมมือ 
1.  มหาวทิยาลยัควรเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากร
วจิยั โดยการจดัตัง้กลุ่ม/ศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะดา้น  
เพื่อรองรบัการด าเนินงานความรว่มมอื 

    
 

 
 

2. ภาคอุตสาหกรรมควรเตรยีมความพรอ้มในดา้น
บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญการปฏบิตังิาน/วจิยั  เพื่อรองรบั
การด าเนินงานความรว่มมอื 

     

3. ควรมกีารจดัท าท าเนียบบุคลากรดา้นการวจิยัของ
มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมโดยจ าแนกดา้น
คุณวุฒ ิ ประสบการณ์  และความเชีย่วชาญดา้นการ
วจิยั 
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รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั

กบัภาคอุตสาหกรรม 
 

ระดบัความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิ

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านทรพัยากรท่ีใช้สนับสนุนความร่วมมือ (ต่อ) 
4. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควรจดัใหม้ี
บุคลากรทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูป้ระสานงานทีด่ ี เพื่อ
ด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยั 

     

5. ควรมกีารก าหนดสดัส่วนผูร้บัผดิชอบ/สนบัสนุน
งบประมาณของทัง้มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
ใหช้ดัเจน 

     

6. ควรไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจาก
ภาครฐั  ส าหรบัโครงการทีม่ผีลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์
อยา่งสงูต่อประเทศ 

     

7. มกีารจดัตัง้กองทุนวจิยัและพฒันาผลติภณัฑร์ว่มกนั
ระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานความรว่มมอื 

     

8. ภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสใหม้หาวทิยาลยัไดใ้ช้
อุปกรณ์  โดยอยู่ภายใตก้ารดแูลของผูเ้ชีย่วชาญในการใช้
อุปกรณ์นัน้  ๆเพื่อป้องกนัการช ารดุและเสยีหาย 

     

9. มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสและ
แลกเปลีย่นในการใชห้อ้งทดลอง  โดยอยูภ่ายใตก้ารดแูล
ของผูเ้ชีย่วชาญในการใชห้อ้งทดลอง เพื่อป้องกนัการ
ช ารดุและเสยีหาย 

     

10. ควรมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการใช้
อุปกรณ์ในการด าเนินงานความรว่มมอื 

     

11. ควรมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการใช้
หอ้งทดลองและสถานทีใ่นการด าเนินงานความรว่มมอื 

     

12. ผูไ้ดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยัควรเป็นผูส้นบัสนุนหลกั
ดา้นงบประมาณในสดัส่วนทีส่งูกว่า เนื่องจากจะเป็นผู้
ไดร้บัผลประโยชน์เชงิพาณิชยจ์ากงานวจิยั 
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รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั

กบัภาคอุตสาหกรรม 
 

ระดบัความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิ

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านกระบวนการด าเนินงานความร่วมมือ 
1. ควรมหีน่วยงานหลกัของทัง้สองฝา่ยท าหน้าทีป่ระสาน
และด าเนินงานความรว่มมอื  

    
 
 

 
 

2. ควรมกีารจดัประชุมผูบ้รหิาร/อาจารย/์นกัวจิยั/
เจา้หน้าทีข่องทัง้สองฝา่ย เพื่อปรกึษาหารอื  
แลกเปลีย่นประสบการณ์ และระดมความคดิเหน็
เกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอื 

     

3. ควรเชญิผูท้รงคุณวุฒหิรอืวทิยากรทีเ่คยด าเนินงาน
ความรว่มมอื  มาบรรยายใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์
เกีย่วกบัการด าเนินงานความรว่มมอื 

     

4. มกีารศกึษาความเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการ
ความรว่มมอื 

     

5. ควรมกีารจดัท าขอ้ตกลงหรอืสญัญารว่มกนัเกีย่วกบั
การด าเนินงานความรว่มมอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
โดยระบุวตัถุประสงค ์ ผูร้บัผดิชอบ  งบประมาณ  และ
ผูร้บัลขิสทิธิผ์ลงาน     

     

6. ควรมกีารจดัท าแผนการด าเนินงานความรว่มมอืทัง้
ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งชดัเจน 

     

7. ควรมกีารก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงานความ
รว่มมอือย่างชดัเจน 

     

8. ควรมกีารจดัประชุมผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ความรว่มมอืของทัง้สองฝ่าย  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ  และแนวทางการด าเนินงานทีต่รงกนั 

     

9. ควรมกีารรวมกลุ่มอาจารย/์นกัวจิยัในกลุ่มสาขาวชิา/
ศาสตรเ์ดยีวกนั(Consortium)  เพือ่เป็นเครอืขา่ยในการ
จดัด าเนินการความรว่มมอื 

     

10. ทัง้สองฝา่ยควรมกีารน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ  เป็น
ประโยชน์/จ าเป็นต่อการด าเนินงานความรว่มมอื 
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รปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั

กบัภาคอุตสาหกรรม 
 

ระดบัความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตั ิ

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

11. ผูป้ระสานงานความรว่มมอืควรเป็นผูม้คีวามรู ้ 
ประสบการณ์และทกัษะทีด่ใีนการประสานงานกบับุคคล
ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

     

12. ควรมกีารจดัประชุมผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินงานความรว่มมอืของทัง้สองฝา่ย  เพื่อรายงาน
ความกา้วหน้าและตดิตามผลการด าเนินงาน  

     

13. ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธห์น่วยงานทัง้
ภาครฐับาลและเอกชนทราบเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ความรว่มมอื  เพื่อเป็นการเผยแพรแ่ละขยายความ
รว่มมอื 

     

14. ควรท าขอ้ตกลง/สญัญาเรือ่งการครอบครองลขิสทิธิ/์
สทิธบิตัรของผลงานวจิยัอย่างชดัเจน   

     

15. ควรมกีารน าขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาของการ
ด าเนินงานความรว่มมอื มาประเมนิหาสาเหตุและวธิกีาร
แกป้ญัหา  เพื่อการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………….................................................... 
 
          ขอขอบพระคุณทีใ่หค้วามอนุเคราะห์ 
           นางสาวดวงทพิย ์วบิลูยศ์กัดิช์ยั 
            นิสติปรญิญาเอกสาขาวชิาการอุดมศกึษา 
             มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก  ข 
 

        - แบบสมัภาษณ์ 
        - ประเดน็การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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แบบสมัภาษณ์ 
ผูท้รงคณุวฒิุเก่ียวกบัรปูแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบั

ภาคอตุสาหกรรม 
 
การวิจยัเร่ือง 
 การพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
 
จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
 
วตัถปุระสงคข์องการสมัภาษณ์ 
 เพื่อสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าร่างรปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบั 
ภาคอุตสาหกรรม 
 

 
 1. การทีจ่ะศกึษาเพื่อพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม ควรศกึษาประเดน็ใดบา้งจงึจะท าใหร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้เป็นประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 
 2. สภาพปจัจบุนัของความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม           
ยงัมปีญัหา ในดา้นใดบา้ง และจะมวีธิกีารอย่างไรในการจงูใจใหเ้กดิความรว่มมอืดา้นการวจิยักนัมาก
ยิง่ขึน้ 
 3. การทีจ่ะท าใหก้ารจดัและด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมบรรลผุลตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ควรน าหลกัการใดมาใชใ้นการด าเนินงาน
ความรว่มมอื  
 4. แหล่งทุนทีใ่ชส้นับสนุนความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
ควรมาจากแหล่งใดบา้ง 
 5. โครงสรา้งองคก์รบรหิารภายใตค้วามรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรมควรเป็นอยา่งไร และควรใหค้วามส าคญัโดยการจดัตัง้เป็นหน่วยงานเฉพาะ เช่น เป็นสถาบนั
หรอืศูนยห์รอืไม่ หรอืตัง้บุคคล/ คณะบุคคล เป็นผูร้บัผดิชอบเป็นคณะกรรมการ หรอืคณะท างานกเ็พยีงพอ
แลว้ หรอืขึน้อยูก่บัรปูแบบของกจิกรรมความรว่มมอื 



117 

 

 6. ควรส่งเสรมิหรอืพฒันากลไกอะไรบา้งทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหก้ารบรหิารภายใตค้วามรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 7. ท่านคดิว่า มหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรมจะไดร้บัประโยชน์อะไรจากความรว่มมอื             
ดา้นการวจิยั 
 8. ท่านคดิว่าการด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
ควรไดร้บัการส่งเสรมิ สนับสนุน หรอืสทิธปิระโยชน์จากภาครฐั อย่างไรบา้ง 
 9. ขอ้เสนอแนะอื่น  ๆเพิม่เตมิเพื่อการพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัภาคอุตสาหกรรม 
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ประเดน็การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

เร่ือง  
 การพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
 
จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม 
 
วตัถปุระสงคข์องการสนทนากลุ่ม 
 เพื่อสนทนากลุ่มในประเดน็รปูแบบความรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรม โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัการความรว่มมอื ดา้นโครงสรา้ง
และกลไกความรว่มมอื ดา้นทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนความรว่มมอื และดา้นกระบวนการด าเนินการความรว่มมอื  
เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าร่างรปูแบบความร่วมมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรม 
 

 
 1. การทีจ่ะท าใหก้ารจดัและด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมบรรลุผลตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ควรน าหลกัการใดมาใชใ้นการ
ด าเนินงานความรว่มมอื  
 2. โครงสรา้งองคก์รบรหิารภายใตค้วามรว่มมอื ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาค 
อุตสาหกรรมควรเป็นอยา่งไร และควรใหค้วามส าคญัโดยการจดัตัง้เป็นหน่วยงานเฉพาะ เช่น เป็นสถาบนั
หรอืศูนยห์รอืไม่ หรอืตัง้บุคคล/คณะบุคคล เป็นผูร้บัผดิชอบเป็นคณะกรรมการ หรอืคณะท างานกเ็พยีงพอ
แลว้ หรอืขึน้อยูก่บัรปูแบบของกจิกรรมความรว่มมอื 
 3. ควรส่งเสรมิหรอืพฒันากลไกอะไรบา้งทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้การบรหิารภายใตค้วามรว่มมอื
ดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 4. ทรพัยากรทีใ่ชส้นบัสนุนความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม
ประกอบดว้ยอะไร มาจากแหล่งใดบา้ง และในสดัส่วนเท่าไร 
 5. การทีจ่ะท าใหก้ารจดั และด าเนินงานความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยักบั
ภาคอุตสาหกรรมบรรลุผลตามวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้  ควรก าหนดบทบาทหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ และกระบวนการด าเนินงานของฝ่ายมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมอย่างไร 
 6. ท่านมขีอ้เสนอแนะอื่นใด เพื่อน าไปสู่การพฒันารปูแบบความรว่มมอืดา้นการวจิยัระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ภาคผนวก  ค 
 

        - รายนามผูท้รงคณุวฒิุท่ีให้การสมัภาษณ์ 
        - รายนามผูท้รงคณุวฒิุท่ีเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
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4. นายอรรถการ  ตฤษณารงัส ี  รองประธานคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์  

         สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
5. นายสมมาต  ขนุเศษฐ   เลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
รายนามผูท้รงคณุวฒิุท่ีเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล      นางสาวดวงทพิย ์ วบิลูยศ์กัดิช์ยั 
วนัเดอืนปีเกดิ      10 กนัยายน 2520 
สถานทีเ่กดิ      กรงุเทพมหานคร 
สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั    33/69 ซอยจอมทอง12 แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง   
       กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั นกัวชิาการศกึษาช านาญการ 
สถานทีท่ างานปจัจบุนั    ส านกันโยบายและแผนการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
       99/20  ถนนสุโขทยั เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300 
 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2542    บรหิารธุรกจิบณัฑติ(บธ.บ. บญัช-ีการเงนิ) 
       จาก สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตบพติรพมิขุจกัรวรรด ิ
 พ.ศ. 2545    ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ. รฐัศาสตร)์  
       จาก มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 พ.ศ. 2550    ศกึษาศาสตรบณัฑติ (ศษ.บ. การศกึษานอกระบบ)  
       จาก มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 พ.ศ. 2545    การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม. วชิาเอกการศกึษาผูใ้หญ่) 
       จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 พ.ศ. 2555    การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (กศ.ด. วชิาเอกการอุดมศกึษา) 
       มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

 
 
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

