โครงการจัดการความรู๎ (Knowledge Management)
“ประสบการณ์สร๎างและถํายทอดองค์ความรู๎ผํานกระบวนการทางานวิจัย
ประเภททุนวิจัยภายในและภายนอก: แนวทางปฏิบัติที่ด”ี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทําพระจันทร์
-------------------------สถาบันไทยคดีศึกษามี โครงการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) อยํางตํอเนื่อง เป็น
ประจาทุกปี เพื่อให๎บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญได๎ถํายทอดความรู๎และประสบการณ์ ทางานแกํเพื่อนรํวมงาน
และบุคลากรรุํนใหมํ เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและ สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ อันเป็นที่มาของ
โครงการจัดการความรู๎ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่อง “ประสบการณ์สร๎างและถํายทอดองค์ความรู๎ผําน
กระบวนการทางานวิจัยประเภททุนวิจัยภายในและภายนอก : แนวทางป ฏิบัติที่ดี ” ผู๎ทาหน๎าที่ ถํายทอด
ความรู๎หรือ “คุณกิจ” ประกอบด๎วยนางสาวเทียมจิตร์ พํวงสมจิตร์ นักวิจัยชานาญการพิเศษ นางสุจิตร า ไชย
จันทร์ นักวิจัยชานาญการ และดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร นักวิจัยปฏิบัติการ รอง ศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ
รองผู๎อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ฝ่ายบริหาร ทาหน๎าที่ “คุณอานวย” ผู๎ซักถาม นางสาวนาริสา เดชสุภา
นักวิจัยชานาญการ ทาหน๎าที่ “คุณลิขิต” บันทึกการบรรยาย และนางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด หัวหน๎างานบริการ
วิชาการ ดาเนินรายการ ผู๎รํวมโครงการประกอบด๎วยนักวิจัยและ บุคลากรสถาบั นไทยคดีศึกษา และนักวิจัย
สถาบันทรัพยากรมนุษย์
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ (กลําวนาการบรรยาย) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาลังมุํงหน๎า
ไปสูํความเป็นมหาวิทยาลัยแหํงการวิจัย ดังนั้น การวิจัย จึงถือเป็นภารกิจหลัก อีกอยํางหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนักวิจัยซึ่งมีหน๎าที่ทาวิจัยโดยตรงแล๎ว มหาวิทยาลัยยัง กาหนดให๎อาจารย์ทาวิจัยปีละ ๑ เรื่องควบคูํ
ไปกับการสอน งานวิจัยเป็นงานที่ มีความ ซับซ๎อน จึงเป็นเรื่องนํายินดี ที่ ผ๎ูมีประสบการณ์ จะมาถํายทอด
ความรูแ๎ กํนักวิจัยรุํนใหมํ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
คุณสุจิตรา ไชยจันทร์ : ทุนวิจัย มี ๒ ประเภทคือ ทุนภายในกับทุนภายนอก ทุนภายใน ได๎แกํทุน
วิจัยของสถาบันไทยคดีศึกษาและทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย แบํงออกเป็นทุนสาหรับ
นักวิจัยรุํนใหมํ ที่มีอายุการทางานไมํเกิน ๕ ปี กับทุน สาหรับบุคลากรทั่วไป สํวนทุนภายนอกได๎แกํ ทุนจาก
งบประมาณแผํนดิน จัดสรรโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) โดยทาง วช. จะสํงประกาศรับ
ข๎อเสนอโครงการวิจัยมายังมหาวิทยาลัย ในชํวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ของทุกปี แบํงเป็นทุนวิจัยพื้นฐาน
กับทุนวิจัยแบบบูรณาการ ทุนวิจัยพื้นฐานมีงบประมาณปีละ ๒-๓ ร๎อยล๎านบาท แตํมีผู๎ขอทุน จานวนมากไมํ
ต่ากวํา ๖๐๐ โครงการ/ปี ในขณะที่ ทุนบูรณาการมี งบประมาณเป็นพันล๎านบาท แตํกลับมีผู๎ ขอทุนน๎อย ทุน
บูรณาการแบํงออกเป็น ๑๓ หมวด เฉพาะหมวดทํองเที่ยวมีงบไมํต่ากวํา ๑ พันล๎านบาท/ปี
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งานวิจัยแบํงออกเป็น ๓ ประเภทคือวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ และวิจัยเชิง ทดลอง ตนเอง (นางสุจิ
ตรา) เลือกทาวิจัยเชิงทดลองแม๎จะต๎องไปแขํงกับ โครงการวิจัยสายวิทยาศาสตร์ เพราะเห็น วํามีชํองทางที่จะ
ขอทุนได๎ มากและเป็นประโยชน์ใน แงํ connection ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น ในการลงพื้นที่ ชํวยให๎ทา งานได๎เร็ว
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เองให๎ความสาคัญกับ งานวิจัย เชิง ทดลอง เป็น อัน ดับแรก รองลง มาคือ งานวิจัย
ประยุกต์ ลาดับสุดท๎ายคืองานวิจัยพื้นฐาน การกรอกแบบฟอร์มขอทุนต๎อง กรอกรายละเอียดให๎ครบถ๎ว น ทั้ง
กลยุทธ์ / output /outcome / รูปแบบของความสาเร็จ ประวัตินักวิจัย เพราะกรรมการจะให๎คะแนนเป็นจุดๆ
ถ๎ากรอกไมํครบถูกตัดแม๎เพียง ๑ คะแนนก็อาจมีผลให๎ไมํได๎รับทุน
การตั้งงบประมาณยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบ วช . ที่ผํานมาพบวําโครงการที่
ได๎รับทุน วช . ถูกตัดงบประมาณไมํได๎เต็มตามจานวนที่ขอ ผู๎ขอทุนจึงควรตั้งงบให๎สูงกวําความเป็นจริงไมํ
น๎อยกวํา ๑๐%
ระยะเวลาเปิดรับข๎อเสนอโครงการวิจัยของ วช . สั้นมาก ควรทาโครงการเตรียมไว๎แตํเนิ่นๆ โดย
สํวนตัวแล๎วใช๎เวลาเขียนโครงการประมาณ ๑ ปี หลักสาคัญคือประเด็นวิจัยต๎องสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
การวิจัยแหํงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
กระบวนการประเมินข๎อเสนอโครงการวิจัย เริ่มจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ทาหน๎าที่ กลั่นกรอง
และ จัดลาดับ โครงการ กํอน สํงไป วช. ทาง วช. จะประกาศ ผลการพิจารณาออนไลน์ และสํงผลมายัง
มหาวิทยาลัย อยํางเป็นทางการเพื่อดาเนินการตํอไป ข๎อดีของทุนประเภทนี้ คือนักวิจัยที่มีประวัติดีงานเสร็จ
ตรงเวลาจะมีโอกาสได๎ทุนสูง ข๎อเสียคือ เงินออกช๎า ตนเองได๎รับทุน ประจา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เซ็น
สัญญารับทุนตั้งแตํเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ แตํเพิ่งจะได๎เงินเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางแก๎คือต๎องลงมือ
ทาในสิ่งที่สามารถทาได๎กํอน พอเงินทุนมาจึงคํอยลงพื้นที่
ทุนวิจัย วช. อีกประเภทหนึ่งคือทุนมุํงเป้า มีงบประมาณสูงมาก แตํการกาหนดตัวชี้วัดยุํงยากและ
ต๎องมีทีมงาน อาจารย์จะได๎เปรียบตรงนี้เพราะมีนักศึกษาชํวย จะทางานได๎เร็ว ทุนประเภทนี้ผู๎วิจัยสามารถ
ขอขยายเวลาได๎
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : เคยไปฟัง วช. เขาบอกวํางบทุนมุํงเป้าสายวิทยาศาสตร์จัดสรร
หมดทุกปี แตํสายสังคมศาสตร์ไมํคํอยมีคนขอ เงินเหลือเยอะมาก
คุณสุจิตรา ไชยจันทร์ : ทุนประเภท แผนงานวิจัย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักวิจัย โครงการ
ประเภทนี้ต๎องมี โครงการยํอยที่มียุทธศาสตร์หลักรํวมกัน มีกลยุทธ์ output / outcome สอดคล๎องกัน อยําง
น๎อย ๒ โครงการ
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : คนที่ได๎ทุน วช . ต๎องไปรายงานความก๎าวหน๎ าบํอยมาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ ทาหน๎าที่ comment สํวนมากเกษียณ อายุราชการ แล๎ว มีเวลาอํานงาน ทางานเร็ว บางครั้งมี
ปัญหาวําทํานเหลํานั้นอยูํใน สายวิชาที่ไมํตรงกั บงานวิจัย ก็ต๎องประนีประนอม กัน ดังนั้นนักวิจัย ต๎องศึกษา
ธรรมชาติของแหลํงทุนด๎วย
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คุณโศรยา สุรัญญาพฤติ : ประเภทของงานวิจัยมีผลตํอสัดสํวนทุนวิจัย ขอทราบวํา งานวิจัยเชิง
ทดลอง สายสังคมศาสตร์มีรูปแบบอยํางไร และจะนามาปรับใช๎กับ งานวิจัยของ สถาบัน ไทยคดี ศึกษาได๎
อยํางไร
คุณสุจิตรา ไชยจันทร์ : วช. มีข๎อกาหนดวํางานวิจัยลักษณะใดเป็นวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ หรือ
วิจัยเชิงทดลอง แบบฟอร์มการขอทุนก็ตํางกัน ขึ้นอยูํกับนักวิจัยวํา จะนาเอาวิจัยเชิงทดลองมาปรับใช๎กับงาน
ด๎านศิลปวัฒนธรรมอยํางไร จะกาหนดอะไรเป็นเป้าหมาย งานวิจัยเชิงทดลองที่ทาอยูํขณะนี้ แบํงเป็นสาม
series ลาดับแรกเป็นวิจัยพื้นฐาน ลาดับ ที่สองวิจัย ประยุกต์ และลาดับ สุดท๎ายวิจัยเชิง ทดลอง การทดลองปีที่
สองเป็นการนาเอาผลวิจัยปีแรกไปทดลอง ทดลองแล๎วได๎ผลอยํางไร การกระตุ๎นชาวบ๎านถือเป็นการทดลอง
แบบหนึ่ง ขึ้นอยูํกับ outcome / output ที่กาหนด งานวิจัยที่ทาอยูํมีทั้ง การผลิตสื่อกับ การลงพื้นที่จริง เพื่อเอา
ผลจากปีแรกไปศึกษาปีที่สอง
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : การวิจัยเชิงทดลองต๎องมี treatment คือมีเครื่องมือ catalyst ที่ใสํ
มันมีผลจริงมากน๎อยแคํไหน ถ๎าเป็น ทางวิทยาศาสตร์ก็คือตัวสารเคมี ใน ทางสังคมศาสตร์คือนวัตกรรม
รูปแบบ หรือวิธีการ ตัวอยํางเชํน ในงานวิจัยด๎านสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ สร๎างมุมมองของความรักชาติได๎
จริงหรือไมํ
คุณโศรยา สุรัญญาพฤติ : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม สถาบันฯ จะเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ให๎ความรู๎
แกํนักวิจัย ประเด็น หนึ่งที่จะถามวิทยากรคือ การออกแบบ และรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตร์กับการจัดการทางวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : การวิจัยเชิงวัฒนธรรมสํวนใหญํมีจุดสนใจที่จะดึงออกมาเป็น
ตัวแปรงานวิจัย ได๎หลายแงํมุม เชํน การเกิด การดารงรักษาไว๎ การสิ้นสุด การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การ
เชื่อมตํอ การผสมผสาน ซึ่งในแตํเรื่องจะมีคาที่เป็นลักษณะเฉพาะ
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : งานวิจัยของไทยคดีสํวนใหญํเป็นเรื่องประวัติศาสตร์และการเปลี่ยน
แปลง ขึ้น อยูํ กับ วํา ผู๎บริหารมาจากสาขาใด ด๎วย ตัว อยําง เชํน สมัย ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ มาจาก สาขา
มานุษยวิทยา งานวิจัยในยุคนั้น ก็จะเป็นงานด๎านชาติพันธุ์ หรือ ในสมัยของ ดร .อนุชา ทีรคานนท์ เป็นเรื่อง
ของการทํองเที่ยวตามนโยบายระดับชาติที่เน๎นการทํองเที่ยว เป็น งานวิจัย เชิงสารวจทรัพยากรการทํองเที่ยว
และทุนวัฒนธรรมในแตํละพื้นที่ บางโครงการเป็นการประยุกต์หลายๆ แนวคิดเข๎าด๎วยกัน
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : ปัจจุบันนักวิจัยของสถาบันฯ ทาวิจัยแบบใดบ๎าง
ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร : มีสองแบบคือโครงการวิจัยที่ ทารํวมกันทุกคน เป็น งานวิจัยในลักษณะ
พื้นที่ศึกษา กับ งานวิจัยเดี่ยวทาตามความ สนใจของแตํละบุค คล ตนเองสนใจด๎าน โบราณคดี กับ ประวัติ –
ศาสตร์ศิลป์ อีกแบบหนึ่งคือ ทุนวิจัยเรํงดํวนหรือทุนวิจัยภายนอกที่ผู๎ บริหาร หามา นักวิจัย ต๎องฟอร์มทีม
ทางานและต๎องมีทักษะในการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า เป็นการหาประสบการณ์วิจัย
คุณสุจิตรา ไชยจันทร์ : สนใจเรื่องการทํองเที่ยว เน๎นด๎าน Special Interest Tourism ซึ่งแบํงยํอย
เป็น Cultural Tourism, Regional Tourism และ Creative Tourism คือสนใจรูปแบบการทํองเที่ยว ไมํได๎เน๎น
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เรื่องการ บริหารจัดการซึ่งเข๎าถึง ได๎ ยาก สนใจคาจากัดความ (definition) ของแตํละตัวเลือกใน Special
Interest Tourism มีเรื่องให๎ทาเยอะ
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : แนวคติชนวิทยา
คุณนาริสา เดชสุภา : สํวนใหญํเป็นการทาโครงการยํอยภายใต๎โครงการหลักของสถาบัน
จบการบรรยายของคุณสุจิตรา ไชยจันทร์
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : ในระยะ ๑๐ ปีที่ผํานมามีทุนภายนอกเข๎ามามากขึ้น ลําสุดได๎รับทุน
โครงการพัฒนาคลังความรู๎ข๎อมูลสํวนกลางของศูนย์ศิลปาชีพระหวํางประเทศ (ศศป.) เป็นเรื่องของการหา
องค์ความรู๎เกี่ยวกับชํางโบราณ โดยมี ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร ซึ่งได๎ศึกษาเรื่องนี้มาบ๎างแล๎วเป็นนักวิจัย
รํวม โครงการนี้มีการแบํงงานออกเป็น ๓ ประเภทคือ
๑. งานวิชาการ เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลองค์ความรู๎ทั้งภายในและภายนอก ศศป. แล๎วนามาจัด
หมวดหมูํ สํวนใหญํเป็นความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ศศป. ทั้งหมด
๒. งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีปริมาณ ๗๐-๘๐ % ของงานทั้งหมด ต๎องหาผู๎เชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎านเป็นผู๎ดาเนินการ
๓. การประสานงานกับหนํวยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย
๓.๑ หนํวยงานของ ศศป. ที่ดูแลด๎านนี้โดยตรง และหนํวยงานด๎านอื่นๆ เชํน ฝ่าย IT ฯลฯ
๓.๒ องค์กรภายนอก เชํน บริษัทที่เป็นเจ๎าของโปรแกรมที่ ศศป. ใช๎อยูํ ฯลฯ
๓.๓ สถาบันไทยคดีศึกษา ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลห๎องประชุม การขอรถ การทาบันทึก
ฯลฯ
จะเห็นได๎วําในการทาวิจัยเรื่องหนึ่งๆ ผู๎รับผิดชอบโครงการจะต๎องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับ
หลายฝ่าย ต๎องมีแนวการในการทางานเพื่อให๎งานเป็นไปโดยราบรื่น แนวทางการทางานมีดังนี้
๑. คณะทางาน ทางานกันเป็นทีม ไปไหนไปด๎วยกัน ติดตํอประสานงาน เชื่อมโยงข๎อมูลกันอยําง
คํอนข๎างใกล๎ชิด มีการประชุมบ๎างเป็นระยะ แบํงงานกันทา การสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญที่สุด เพราะหมายถึง
ความจริงใจ
๒. การทางานกับ ศศป. ทางานตามแผน ตาม TOR ที่กาหนด ซึ่งเป็นแผนระยะยาว มีการประชุม
วางแผนและติดตามความก๎าวหน๎าด๎วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว ทั้งอีเมล์ ไลน์ (LINE) และโทรศัพท์
๓. นัดประชุมกับบริษัทผู๎ดูแลระบบ เพื่อทาความรู๎จักและแลกเปลี่ยนข๎อมูล
การปฏิบัติตนในฐานะนักวิจัย
๑. ต๎องรับผิดชอบ มีความยืดหยุํน มีความเสียสละ และที่สาคัญคือต๎องรู๎จักแสวงหาความรู๎ใหมํๆ
โดยเฉพาะในเรื่องที่ไมํถนัด และต๎องรักในความสาเร็จ
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๒. การปฏิบัติตนกับเพื่อนรํวมงาน ต๎องให๎เกียรติ รับฟัง ความคิดเห็น ใจกว๎าง มีทัศนคติที่ดี ทุก
อยํางที่มีปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อให๎งานสาเร็จ มี แผนงานระยะสั้น เพราะต๎องมองลํวงหน๎า ๑ สัปดาห์ และแตํละคน
ต๎องมีแผนรองรับ
๓. ความรับผิดชอบตํอแหลํงทุน ด๎วยความที่เป็นแหลํงทุนภายนอก จึ งเข๎มงวดมาก ช๎าหนึ่งวันเขา
ปรับเป็นรายวันตามสัญญา ต๎องตรงเวลา ปฏิบัติงานสร๎างผล งานให๎ได๎ตามกาหนดใน TOR มีความสุภาพตํอ
กัน ในเรื่องของการทาสัญญาสาคัญมาก เพราะวําแหลํงทุนเขาอยากจะได๎ งานที่ดีที่สุด จํายน๎อยแตํอยากได๎
มาก เราต๎องรับฟังความต๎องการของเขาวําเราพอจะจัดหาให๎ได๎หรือไมํ
สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดี
๑. มีเครือขําย connection แหลํงทุน ผู๎เชี่ยวชาญ ฝ่ายเทคนิค
๒. มีความสามารถด๎านวิชาการ เทคนิค ประสานงาน ถ๎าไมํมีก็ไปหาคนอื่นมาเติมเต็ม
๓. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ให๎เกียรติผู๎อื่น
๔. มีแผนงานระยะยาว เพื่อให๎ทุกคนรู๎วําเราจะเดินไปทางไหน
๕. มีทีมงานที่ดี มี ความรู๎ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีวินัย รักความสาเร็จ ความสัมพันธ์
ของผู๎รํวมทีมต๎องดี
จบการบรรยายของคุณเทียมจิตร์ พํวงสมจิตร์
ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัช ต์ธร : สวัสดีครับ สถาบันไทยคดี ศึกษาให๎ผมมาพูด KM จากประสบการณ์
ทางาน ผมจบปริญญา ตรี วิทยาศาสตร์ ปริญญา โทโบราณคดี ทาวิทยานิพนธ์หัวข๎อ “จิตรกรรมฝาผนัง ”
ปริญญาเอกโบราณคดี วิทยานิพนธ์หัวข๎อ “เจดีย์กับจิตรกรรมฝาผนังของชาวมอญในประเทศไทย”
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : จบสายวิทยาศาสตร์แล๎วมาทางานด๎านศิลปวัฒนธรรมมี
ประโยชน์อยํางไร
ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัช ต์ธร : วิทยาศาสตร์ ชํวยให๎ คิดเป็นขั้นเป็นตอน ผมทางานวิจัยที่สถาบันไทย
คดีศึกษามา ๑๐ ปี ปีแรก (๒๕๕๑) ได๎ทุน วิจัย จากพิพิธภัณฑ์ สถานแหํงชาติพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากร ทา
เรื่องวัดพระปฐมเจดีย์ ถือเป็นทุนภายนอก กํอนจะมาทางานที่ ไทยคดี ฯ ผมทาอยูํที่พิพิธภัณฑ์ สถานแหํงชาติ
พระปฐมเจดีย์ ทาให๎ มีเครือขําย พอมาทางานที่นี่ เลยย๎อนกลับไปขอทุน จากที่ทางานเดิม ปีถัดมา (๒๕๕๒)
ทาเรื่องเทศกาลงานประเพณีเพื่อการตลาด การทํองเที่ยว เป็นโครงการ วิจัย ขนาดใหญํ สถาบัน ฯ ได๎รับทุน
จากภายนอก ต๎องหาทีม งานจากคณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มาชํวย มีทั้งนักวิจัย ผู๎ชํวยนักวิจัย
ชํางภาพ ระเบียบวิธีวิจัยมีทั้งการเก็บแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์ ซึ่งกระบวนการเหลํานี้
ไมํมีในงานด๎านประวัติศาสตร์ศิลป์ และโบราณคดี ผมต๎องปรับตัว มากแตํก็ได๎ประสบการณ์ หลังจากนั้น ทา
โครงการนางเลิ้ง (๒๕๕๓) เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ สถาบันฯ ได๎ทุนของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๔ ทาเรื่อง
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลาปาง มี คุณอาสา คาภา นักวิจัย ของสถาบันฯ เป็นผู๎วิจัยรํวม วัดต๎องการ
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องค์ความรู๎เพื่อบริการนักทํองเที่ยว หลังจากนั้นลาศึกษาตํอระดับปริญญาเอก กลับมาทางานปี ๒๕๕๗ ทา
โครงการพัฒนาคลังความรู๎ข๎อมูลสํวนกลางของศูนย์ศิลปาชีพระหวํางประเทศ (ศศป.)
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : ขอเป็นความความรู๎ พัฒนาคลังความรู๎เป็นเรื่องเกี่ยวกับชํางใชํ
ไหมคะ
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : ศศป. มีพันธกิจสํงเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถ- กรรมไทย
ให๎แพรํหลายทั้งในประเทศและตํางประเทศทั่วโลก เพราะฉะนั้น เขาจะมีกิจกรรมตํางๆ มีการจัดนิทรรศการ
ทาหนังสือ เข๎าไป ยังแหลํงผลิตศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึง มีองค์ความรู๎เกิดขึ้นมากมาย ทั้งจาก
การจัดนิทรรศการถาวรและไมํถาวร และการทาหนังสือ ขอบเขตของงานกว๎างกวําการรวบรวมความรู๎ด๎าน
งานชําง แตํจะรวมถึงครูชําง ครูศิลป์ ทายาทครู ไมํใชํแคํลิ้นชักเดียว
ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัช ต์ธร : ต๎องทาทั้งหมด ทั้งข๎อมูลการจัดนิทรรศการ การทํองเที่ยว การตลาด
รายงานการประชุม เราเป็นคนจัดข๎อมูลให๎เขา จากตรงนี้ยังอยากจะกลับมาทาให๎ไทยคดี ฯ บ๎าง ควรจะมีการ
จัดการลักษณะนั้น ศศป. เองยังต๎องให๎คนภายนอกมาทา
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : งานออกมาแล๎วนําจะเป็นประโยชน์มาก ทุกหนํวยงานถ๎ามีคลัง
ความรู๎ได๎ก็นับวําสุดยอด สามารถเข๎าไปค๎นข๎อมูลได๎
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : ศศป. หมายมั่นปั้นมือมาก เพราะตรงนี้เป็นตัวประเมิน การประกัน
คุณภาพ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท และใช๎โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่เขามีอยูํราคาเป็นล๎าน ก็มีความหวัง
มาก จนกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจไปแล๎วในตอนนี้
ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร: อันนี้เป็นภาพรวมของทุนภายนอกที่ผมทา (บรรยายผํานภาพประกอบ)
- งานวิจัยเรื่องพระปฐมเจดีย์ เป็นงานทีเ่ ชี่ยวชาญ
- งานวิจัยเรื่องพระธาตุเสด็จ เป็นงานทีถ่ นัดพอสมควร
- งานวิจัยเรื่องการประเมินการทํองเที่ยวของ ททท. เป็นงานทีไ่ มํคํอยถนัด แตํปรับตัวได๎
- ตัวอยํางงานประเมินการทํองเที่ยวของ ททท. งานวําว จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสัมภาษณ์
สังเกตการณ์ เก็บแบบสอบถาม
- งานแหํคนทรงเจ๎า จังหวัดตาก แสดงสัญลักษณ์การปกครองของของคนทรงเจ๎าด๎วยกัน
- งานช๎างที่สุรินทร์ สัมภาษณ์อาจารย์ทํานหนึ่งเรื่องผ๎า เป็นประสบการณ์แรกๆ ที่ต๎องตั้งใจทา
ตั้งใจดูวิธีการทางานของอาจารย์สองทําน เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ดีอยํางหนึ่งคือการตั้งคาถามโดยไมํแสดงวํา
รู๎อะไรเลย เพื่อให๎ ผู๎ให๎สัมภาษณ์เลํา ออกมาให๎มากที่สุด กลับไปดูภาพเกําๆ ทาให๎นึกขึ้นได๎วํา อ๋อ อันนี้
ประสบการณ์แรกๆ แล๎วผมก็เอาเทคนิคการสัมภาษณ์ มาใช๎ ตอนทาวิทยานิพนธ์ ไปสัมภาษณ์คนมอญ ทาให๎
งานออกมาสมบูรณ์ขึ้น
- งานของศศป . อันนี้เป็นงานที่ไมํ ถนัดเลย เป็นงานลําสุดที่เพิ่ งได๎ทา ทาเองไมํได๎เลยสักอยําง
ต๎องให๎คนอื่นชํวย เป็นประสบการณ์ที่ใหมํมาก
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ตั้งแตํทาวิจัยทุนภายนอกมาจะเห็นวํางานที่ผมเป็นหัวหน๎า โครงการเป็นงานเล็กๆ แตํงานหลังจาก
นั้นมาเป็นผู๎รํวมวิจัย เพราะเป็นงานแบบบูรณาการ เจ๎าของทุนต๎องการรู๎หลายเรื่อง
สรุปกรอบงาน
๑. งานที่ถนัด มีความเชี่ยวชาญ ทาได๎ด๎วยความรู๎ความสามารถ
๒. งานที่ไมํคํอยถนัด สามารถปรับตัวได๎ มีประสบการณ์กว๎างขึ้น
๓. งานที่ไมํถนัดเลย ต๎องเรียนรู๎ หาตัวชํวย งานประเภทนีต้ ๎องเกิดขึ้นอยํางแนํนอนในอนาคต
แนวปฏิบัติที่ดจี ากประสบการณ์
๑. ต๎องมีอิทธิบาท ๔
๒. มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในตัวเอง โดยเฉพาะการทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบสาคัญมาก
๓. การจัดการ แบํงงาน แบํงเวลา เราทางานปกติอยูํดีๆ ก็มีงานภายนอกแทรกเข๎ามา ซึ่งกินเวลาไป
มาก การประชุมพร๎อมกันทั้งทีม เราต๎องวํางทั้งที่จริงเราไมํได๎วําง
๔. มีเครือขําย
๕. การแก๎ปัญหาทั้งปัญหาระยะยาวและปัญหาเฉพาะหน๎า
จบการบรรยายของคุณสิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : เราได๎เรียนรู๎เยอะมาก เห็นภาพ ของสถาบัน ฯ ทาวิจัยเขาทากัน
อยํางไร ดีใจแทนทุกคนที่เข๎ามาฟัง ได๎เรียนรู๎ประสบการณ์ แตํสิ่งที่กังวลคํอนข๎างมากคือสํวนใหญํ นักวิจัย จะ
มีความเครียดสูง ต๎องหาวิธีผํอนคลาย เพราะเกิดปัญหาให๎ต๎องแก๎ไขอยูํ ตลอดเวลา จากการประสานงาน เป็น
เรื่องที่ไมํมีความเชี่ยวชาญ หรืออะไรก็แล๎วแตํ ผู๎ให๎ทุน เคยตั้งคาถามวํา ตีออกมาได๎ ไหมวํา อาจารย์ทาวิจัยวัน
ละกี่ชั่วโมง ขอโทษคํะ บางทีตอนกลางคืนนอนยังคิดเลย การเป็นนักวิจัย ไมํใชํ วาํ ตัวนี้ทิ้งหรือเอาไว๎กํอนได๎
พรุํงนี้เกิดปัญหา จะทาอยํางไร ต๎องติดตํอ ใคร จะเอาอะไรมาแก๎ปัญหา นักวิจัยจะต๎องฝ่าฟันอีกพอสมควร
เพราะฉะนั้นคนที่ทางานเป็นนักวิจัยจะต๎องแกรํง เทําที่ เคยเห็นมาคนที่ทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครียด กันมาก
แตํละคนจะเป็นอยํางนั้น อยํางนี้ ท๎ายที่สุดก็ เป็นมะเร็ง เรื่องอารมณ์เป็นเรื่องสาคัญ พออายุมากขึ้น โรคภัยไข๎
เจ็บถามหาได๎งําย ต๎องหาวิธีผํอนคลาย ยิ้มเยอะๆ ชํวยให๎ผํอนคลายสบายใจ
คุณณัฐธยาน์ ทรงฉลาด : เชิญบุคลากรสถาบันทรัพยากรมนุษย์รํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : เรื่อง KM ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในสองหัวข๎อ คือการตีพิมพ์เผยแพรํ
ผลงานกับการเขียนของบประมาณ เป็นสองหัวข๎อหลักที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ทาอยูํทุกปี พอมหาวิทยาลัย
สํงประกาศทุนวิจัย มาก็ไมํมีอะไรใหมํ งานวิจัยเป็น พันธกิจ หลักในการดาเนินงาน อยูํแล๎ว ก็เลยโฟกัสสอง
เรื่องนี้ จากการ ทา SWOT หลายๆปีพบวํา สถาบัน ขอทุนวิจัยได๎น๎อย และมีปัญหาเรื่องการตีพิมพ์ เราก็เลย
วางแผนไว๎ตั้งแตํ ๒-๓ ปีที่แล๎วและโฟกัสสองเรื่องนี้มาตลอด ก็เลยไมํมีปัญหา
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : สมมติวําเราทา SWOT ปี ๒๕๕๕ พบวําตัว WEAKNESS คือตัว
เรา สาหรับนักวิจัยคือเรื่องแหลํงทุน กับการตีพิมพ์ OUTPUT ที่ออกมาคําเป้าหมายเพิ่มไหม
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สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : เพิ่มคํะ เพิ่ มขึ้นทุกปี ตอนแรกเราไมํมีผลงานตีพิมพ์ เพราะนักวิจัยเรา
น๎อยและเป็นนักวิจัยรุํนใหมํ แตํพอ มีกระบวนนี้ ปีแรก ก็เริ่ม มีบทความ ปีที่สองเพิ่มมา กขึ้น ปีที่สาม มี
บทความตีพิมพ์จากงานวิจัยที่ได๎รับทุนภายนอก เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คํอยเพิ่มขึ้นทีละ STEP ไมํได๎หวือหวา
ขึ้นมาเป็นกราฟ
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : แตํวําตัวเลขเพิ่มขึ้น?
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : เพิ่มขึ้น นักวิจัยอาจจะไมํได๎ตีพิมพ์บทความทุกคน แตํวําในหนํวยงานก็
จะมีคนได๎ ก็รู๎สึกวําเรานําจะมาถูกทางแล๎ว สถาบันจัด KM ให๎บุคลากร ฝ่ายอื่น ๆ ด๎วย ทากัน มาตั้งแตํแรก
คูํขนานไป กับ KM ของนักวิจัย บางเรื่องก็เป็น KM ของทั้งสองฝ่าย เชํน ทักษะเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
หัวข๎อ KM ของเจ๎าหน๎าที่จะเปลี่ยนไป ทุกปีตามความสนใจ ปีที่ผํานมาเรามี KM เรื่องการออกกาลังกายเพิ่ม
ขึ้นมา
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : การออกกาลังกายมาจากจุดอํอนอะไร
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : สุขภาพ ลดน้าหนัก และ HAPPY WORKPLACE เราชั่งน้าหนักกัน
เปรียบเทียบคํา BOI พบวํา บุคลากร ๘๐-๙๐% น้าหนักเกิน ก็เลยมีโครงการนี้ วิทยากรเป็นคนชอบออกกาลัง
กายอยูํแล๎ว
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : แล๎วได๎ชุดความรู๎อะไรออกมา มีแนวทางปฏิบัติในการออก
กาลังกายให๎กับหนํวยงานไหม
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : ได๎แนวทางวําการออกกาลังกายหรือการลดน้าหนักต๎องทาควบคูํกับ
การควบคุมอาหาร เราใช๎วิธีนับ แคลอรี่ ผู๎หญิงรับ ประทานวันละกี่ แคลอรี่ ผู๎ชายกี่แคลอรี่ ผมทาแล๎ว ประสบ
ความสาเร็จ กํอนนี้ผมหนัก ๗๒ กิโลกรัม พอมานับแคลอรี่ควบคูํกับการออกกาลังกาย สามารถลดน้าหนัก
ได๎ ๑๐ กิโลกรัมภายใน ๓ เดือน ก็เลยเหมือนกับวําสามารถที่จะมาถํายทอดได๎
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : ขอบคุณคํะ ได๎เห็นแนวทางวําเราสามารถทาอะไรได๎บ๎าง ก็มา
share ประสบการณ์ เป้าหมายของการทา KM คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หรือหาองค์ความรู๎ในที่ทางานของ
ตัวเอง สมมติวํามีปัญหา เราอยากจะแก๎ปัญหาในเชิงของกระบวนการทางานก็ดี ในเชิงขององค์ความรู๎ ก็ดี
ควรจะมีแนวปฏิบัติเพื่อให๎คนอื่ นๆ นาไปปฏิบัติให๎เกิดผลดี อยํางไร บางหนํวยงานเขาทาเรื่องรํ างจดหมาย
เรื่องจดหมายบางทีเรานึกวําไมํสาคัญ รูปแบบการรํางจดหมาย เป็นอยํางไร อันนี้เป็นปัญหาของเขา บางทีก็
เป็นเรื่อง PROCESS งาน งานอันนี้เข๎ามาตรงสํวนนี้ แล๎วควรจะสํงตํอไปอยํางไร คล๎ายๆ เส๎นทางเดินหนังสือ
สิ้นสุดของการอนุมัติไมํควรเกินกี่วัน รูปแบบของแตํละหนํวยงานจะแตกตํางกันไป
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : เพิ่มเติมนิดหนึ่ง ในเรื่อง KM ของฝ่ายวิจัย คือสถาบันมีวารสารของ
ตัวเอง ก็ขอให๎กองบรรณาธิการชํวย comment บทความของนักวิจัย หรือในเรื่องของงานวิจัย คณะกรรมการ
สํงเสริมการวิจัยของสถาบันก็จะเข๎ามาชํวย comment ข๎อเสนอโครงการวิจัยที่จะสํงไปขอทุน ชํวยให๎นักวิจัย
มีโอกาสแก๎ไขข๎อบกพรํอง เกิดความมั่นใจ และมีโอกาสที่จะได๎รับทุนวิจัยมากขึ้น
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รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : คุณสุ ระเข๎ามา ทางานที่ สถาบัน ไทยคดีศึกษา กี่ปีแล๎ว ค๎นพบ
อะไรเกี่ยวกับตัวเองบ๎างในเชิงความสนใจเชิงวิชาการที่เกี่ยวข๎องกับสถาบัน
คุณสุระ พิริยะสงวนพงศ์ : ทางานมา ๓ ปีครึ่งครับ ผมค๎นพบตัวเอง กํอนเข๎ามาทางาน ที่นี่แล๎ว
ตั้งแตํ เรียนปริญญาโทที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจุดเปลี่ยนจาก การเรียนวารสารในระดับ
ปริญญาตรี ผมสนใจงานประวัติศาสตร์ศิลป์ เกี่ยวกับวัด งานศิลปะ ของวัด ที่ยังหลงเหลือเป็น สมบัติของชาติ
ยังมีอยูํอีกมาก
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : ก็ดีคํะ ถือ เป็น งานวิจัย เกี่ยวกับ การดารงไว๎ การคงอยูํ ใคร
อยากจะถามอะไรเพิ่มไหม สถาบันทรัพยากรมนุษย์ อยากรูเ๎ รื่องอะไรของสถาบันไทยคดีศึกษา บ๎างไหม?
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : อยากทราบวําไทยคดีฯ ขอทุนภายนอกยากไหม ดูตามแผนยุทธศาสตร์
ของ วช. ไมํคํอยมุํงประเด็นศิลปวัฒนธรรมชัด เจนเหมือนประเด็น การพัฒนาคน หรือ พัฒนาเศรษฐกิจ ไทย
คดีฯ หาทุนได๎จากไหน
ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัช ต์ธร : ทุนนอกสาหรับผมคือทุนที่ไมํได๎ตั้งใจขอ เป็นทุนที่ผู๎ อานวยการมี
CONNECTION มีเครือขําย แล๎วเขาสํงมาให๎เรา เพราะมองวําสถาบัน ฯ ทาได๎ แตํ ทุนที่ ตั้งใจขอก็มีเหมือนกัน คือ
ทุนเกี่ยวกับวัดที่ผมสนใจ ต๎องมีเครือขําย อันนี้สาคัญมาก เวลาเราลงพื้นที่แตํละพื้นที่ ต๎องสร๎างความสัมพันธ์
หรือเครือขําย แล๎วพยายามมีการติดตํอเครือขํายเพื่อ ที่ เราจะได๎งานจากตรงนั้น อยํางกรณีจุฬา ลงกรณ์
มหาวิทยาลัยติดตํอให๎ผมไปรํวมงานเมื่อสองปีที่แล๎ว ตอนนั้นผมทาโครงการกับกรุงเทพ มหานคร เขาพอจะ
รู๎จักชื่อผ มอยูํ บ๎าง ทีนี้ก ทม. ติดตํอจุฬา ฯ ให๎ทาโครงการยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพ ฯ เดิม เป็น
โครงการใหญํ มีเรื่องประวัติศาสตร์ศิล ป์อยูํด๎วย จุฬาฯ ไมํมีบุคลากรด๎านนี้ก็ถามกลับไปที่ กทม. เขาก็ให๎ชื่อ
ผม อันนี้คือเครือขําย ผมทาไมํได๎ผมก็ สํงตํอให๎นักวิจัย ทํานอื่น ไปทา ทุนภายนอกสํวนใหญํจะเป็นทุนบูรณา
การ ต๎องทาเป็นทีม มีผู๎เชี่ยวชาญหลายด๎าน ถ๎าคนน๎อยคนไมํพอต๎องมีเครือขําย
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : พูดไปตั้งแตํต๎นแล๎ววําทุน วิจัย ภายนอกที่ทาอยูํ ขณะนี้ มาจาก
CONNECTION ของผู๎อานวยการ มองย๎อนกลับไปในอดีต งานวิจัยของสถาบันเรื่อง ศักยภาพของประเทศไทย
ซึ่งเป็นทุนของกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได๎มาจาก CONNECTION ฉะนั้น โอกาสที่เราจะได๎ ทุนภายนอกขึ้นอยูํกับ
CONNECTION ต๎องมี CONNECTION มีเครือขําย ถ๎าใช๎วิธีเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรม แล๎ว ยากจริงๆ ยิ่งในฐานะ ที่เราเป็น
นักวิจัย บางทีเราก็ตัวเล็กเกินกวําที่หนํวยงานข๎างนอกจะรู๎จักหรือมองเห็น เว๎นแตํวําเราจะมีผลงานออกไป ที
นี้ก็จะงํายขึ้น แตํถ๎ายังใหมํอยูํต๎องอาศัยผู๎บริหาร ถ๎าเรารักษา ระดับ คุณภาพงานของเรา ทาให๎ดีขึ้นๆ ในระยะ
ยาวเราเองก็จะมีแสงสวํางในตัวเอง แตํก็ต๎องแสวงหาเหมือนกัน ไมํใชํคอย CONNECTION อยํางเดียว ตัวเองก็
ลองสํงโครงการไปตามแหลํงทุนตํางๆ เหมือนกัน ของกระทรวงวัฒนธรรมก็สํงไป
อีกอยํางหนึ่ง ถ๎าโอกาสเข๎ามาแล๎ว ถึงแม๎จะ เป็นงานที่ไมํถนัด ถ๎าหาวิธีแก๎ปัญหาได๎ก็ควรจะรับ ไว๎
เพราะนั่นคือการรักษา CONNECTION หรือสร๎าง CONNECTION ใหมํ ถ๎าไมํรับก็เทํากับตัดโอกาสของตัวเอง อยําง
กรณีโครงการพัฒนาคลังข๎อมูลความรู๎ของ ศศป. ตอนแรกก็ท๎อเหมือนกัน เพราะไมํรู๎เลย ทาเองไมํได๎ แตํถ๎า
ไมํรับเราก็ จะยิ่งไมํมีเครือขําย รับมาแล๎วแก๎ปัญหาด๎วยการไปหาผู๎เชี่ยวชาญมา ทา เราก็ สามารถรับงานไว๎ได๎
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โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู๎ทาวิจัย ๑๐๐ % มาเป็นทา วิจัย ครึ่งหนึ่ง ที่เหลือคือ การประสานงาน แตํก็ยังสร๎าง
ผลงานให๎กับสถาบัน สร๎าง CONNECTION หรือรักษา CONNECTION ไว๎ได๎ ถ๎าปฏิเสธก็คือจบ เพราะฉะนั้นถ๎า
มีโอกาสต๎องเก็บโอกาสไว๎ และในขณะเดียวกันก็ต๎องแสวงหาโอกาสด๎วย ที่ไหนเปิด รับโครงการก็สํงไป ถ๎า
ได๎ก็เป็นโอกาสที่จะได๎ทางานสั่งสมประสบการณ์ ตํอไปเขาจะนึกถึงเราและให๎ความไว๎วางใจในการทางาน
ดังนั้นจึงต๎องอาศัยเวลา
คุณสุจิตรา ไชยจันทร์ : จากประสบการณ์ ทุนภายนอก สํวนหนึ่ง ก็ได๎ มาจาก CONNECTION
เชํนกัน อีกสํวนหนึ่งมาจากการขอทุน หนํวยงานไหนเปิดรับโครงการวิจัยก็สํงไป ดูจาก THEME หรือ TOPIC
หลักของแหลํงทุน ทุน วช . นี่ขอทุกปี สํวนใหญํขอเป็น แผนงานวิจัย ปี ๒๕๕๘ เป็นผู๎อานวยการแผน
งานวิจัยของก รมการทํองเที่ยว ทุนวิจัย ของ วช. มี หัวข๎อ ยํอยหลากหลาย ทุน ด๎านทรัพยากรมนุษย์หรือ
ASEAN Road Map ก็มีมาก
การเขียน PROPOSAL เป็นขั้นตอนสาคัญ ต๎องกรอก แบบฟอร์ม ให๎ครบทุกข๎อและต๎องเขียนให๎
สอดคล๎องกัน แม๎กระทั่งหัวข๎อเล็กๆ อยํามองข๎าม ถ๎าเราไมํเขียนเทํากับตัดคะแนนของตัวเองในข๎อนั้น เพราะ
เขาแบํงไว๎เลยวําคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนให๎สํวนไหนเทําไร เขามองวําทุกหัวข๎อสาคัญเทํากัน เพียงแตํวําคํา
คะแนนตํางกัน ถ๎าเป็น นักวิจัยหน๎าเกํา วช. จะมีประวัติการขอทุน และการทาวิจัย ของเราอยูํในระบบ MRNS
กับ MRPM ถ๎าประวัติดีก็เทํากับมี ใบเบิกทาง เพราะ READER ของแตํละหัวข๎อก็มักจะเป็น นักวิชาการ กลุํม
เดิมๆ
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : สองสํวน CONNECTION กับ BRAND อะไรมากํอนมาหลังก็ได๎
ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัช ต์ ธร : การ พัฒนา PROPOSAL เป็นขั้นตอน สาคัญ สมมติวําเราได๎รับ
หนังสือเวียนเรื่องทุนจากหนํวยงานภายนอก เราต๎องทางานแขํงกับเวลา ตรงนี้พูดจากประสบการณ์ ผมลองดู
วําไทยคดีฯ มีจุดเดํนอะไรบ๎าง อยํางเชํนเราเคยทาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์ นี่คือจุดเดํน เรา
ก็พยายามนาเสนอ สิ่งที่เราเคยทาไว๎แล๎วให๎ชัด ขึ้น ถ๎า สิ่งที่เรานาเสนอ ตรงกับเป้าหมายที่เขาต๎องการ เราก็จะ
ได๎ทุน สถาบันทรัพย ากรมนุษย์ ก็เชํนกัน อาจดูวํา มีจุดเดํนอะไรแล๎ วพยายามทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เก็บ
สะสมไว๎
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : สํวนใหญํสร๎างแบรนด์ไว๎ บางคนก็คํอยๆ ทาอยํางที่คุณเทียม
จิตร์วําคือพยายามขอ ขอไปเถอะ ถ๎าได๎ ก็มีโอกาสที่จะได๎ตํอเนื่อง เพราะบางทีเขาเห็นมีประวัติในองค์กรแล๎ว
ด๎วย พอนานๆ ไปเราทาทางด๎านนี้บํอยๆ มันก็กลายเป็นยี่ห๎อเป็นแบรนด์ของเรา เวลาเขามองหาวําใครจะทา
เรื่องนี้ ชื่อของเราก็จะขึ้น
คุณสุจิตรา ไชยจันทร์ : การขอทุน วช. สิ่งสาคัญ อีกอยํางหนึ่งคือ ถ๎าเราขอทุน เรื่องที่ไมํเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ วิจัย ของเรา วช. จะไมํพิจารณา เขาไมํได๎เขียนไว๎ เป็นลายลักษณ์อักษร แตํพูดไว๎ชัดเจน เคย ไป
ปรึกษา วช. วําสนใจเรื่องการนวดแผนไทย มีผ๎ูเฒําผู๎แกํที่จะให๎ข๎อมูลได๎ เราแคํไปเก็บองค์ความรู๎ เขาบอกวํา
ดูจาก profile คุณ ไมํควรขอ งานของคุณมาด๎านการทํองเที่ยวทั้งนั้น ขอไปเสียเวลา เปลํา เขาบอกเลยวํา
READER จะปรับตกในเรื่องของ profile
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รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : คะแนน profile ๒๐ คะแนน ถือวําคํอนข๎างสูง
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคลังความรู๎ของ ศศป . มีคาถามที่นําสนใจ
จาก คุณณัฐธยาน์วํา ทาไมเขาเลือกไทยคดี ฯ โครงการอยํางนี้ทาไมไมํให๎ หนํวยงาน ที่เชี่ยวชาญ ด๎าน
คอมพิวเตอร์ ทา ถ๎าพูดถึงเฉพาะตัวระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขาสามารถจ๎างบริษัทที่เขาใช๎บริการอยูํได๎
แตํสํวนที่คนอื่นทาไมํได๎ต๎องให๎ไทยคดี ฯ ทาคือการวิเคราะห์หรือการจัดหมวดหมูํองค์ความรู๎ ตรงนี้ เป็น
ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย เป็นจุดเดํน เป็นแบรนด์ของสถาบัน เป็นอัตลักษณ์ที่คนอื่นไมํมี
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : นักวิจัยไทยคดีฯ ทางานวิจัยกี่เรื่องตํอคนตํอปี หรือทาเป็นทีม
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : คาถามแรก เกณฑ์การทางาน มหาวิทยาลัยกาหนดให๎ นักวิจัย ทาวิจัย
๑ ปี ๑ เรื่อง มหาวิทยาลัยพยายามมาโดยตลอด เป็นเกณฑ์ซึ่งเราไ มํมีสิทธิ์ ตํอรอง แตํจะทาได๎ หรือไมํเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง คา ถามที่สอง ทางานเดี่ยวหรือ ทาเป็นทีม สํวนใหญํ เราทาเป็นทีม ทาไมถึงทาเป็นทีม เป็นการ
แก๎ปัญหา วําถ๎าตํางคนตําง ทาการขอทุน ไมํมีน้าหนัก ไมํ นํา สนใจ ก็เลยรวมกันทาเป็นชุ ดโครงการวิจัย
งบประมาณที่ได๎ก็มากขึ้น ยกตัวอยํางโครงการวิจัย ธนบุรี นักวิจัยทุกคนทาวิจัยในพื้นที่เดียวกัน ใครสนใจ
ด๎านไหน เชํน ประวัติศาสตร์ศิลป์ กลุํมชาติพันธุ์ ฯลฯ ก็สร๎างโครงการวิจัยแล๎วเอามารวมกัน ทุกอยํางได๎มา
ภายใต๎การประชุ มปรึกษาหารือ ทา อยํางไรจึง จะบรรจุโครงการ ยํอยที่แตํละคนสนใจ ไว๎ภายใต๎โครงการ
เดียวกัน ต๎องมีการประชุมตั้งแตํแรก ต๎องกาหนดกํอนวําจะเอา อะไรเป็นกรอบ จะเป็นพื้นที่ แนวคิด หรือตัว
เนื้อหา การทางานเป็นชุดโครงการวิจัยทามานานแล๎ว ถ๎าดูจากประวัติของสถาบัน จะพบวํา งานวิจัยรุํนแรกๆ
เลยเป็นโครงการเดี่ ยว ตํอมาก็ เปลี่ยนเป็นชุดโครงการวิจัย เพราะขอเดี่ยวแล๎วเขามองไมํเห็นเรา พอ เปลี่ยน
เป็นชุดโครงการก็รู๎สึกวําดีขึ้น
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ : ทางสถาบันทรัพยากรมนุษย์ เป็นอยํางไร
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : สมัยกํอนถ๎าเป็นโครงการวิจัยงบประมาณแผํนดินหรือทุนมหาวิทยาลัย
มักจะเป็นโครงการเดี่ยว เพราะเราเป็นสถาบันเล็กๆ นักวิจัยมีความสนใจคํอนข๎างหลากหลาย แตํ ถ๎าเป็น
โครงการ CONSULT นักวิจัยก็จะทางานกันเป็นทีมบ๎าง เพิ่งมายุคหลังๆ นีท้ ี่เราพยายามทาวิจัยเป็นทีม
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : ที่วาํ ทาเป็นทีมหมายความวําอยํางไร ทาเป็นชุดโครงการวิจัยแล๎วมี
โครงการยํอยของแตํละคน หรือมีโครงการวิจัยเรื่องเดียวแตํทากันหลายคน
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : มีทั้งชุดโครงการแล๎วแยกเป็นโครงการยํอยแบํงกันไปทาโครงการละ
๑-๒ คน และโครงการเดี่ยวขนาดใหญํ นักวิจัย ๒-๓ คนทารํวมกัน
คุณเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ : สัดสํวนงานวิจัยตํอคนตํอปีเป็นอยํางไร
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : นักวิจัยตอนนี้มี ๖ คน ทาวิจัย ๓ เรื่องตํอคนตํอปี มีทั้งวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ มีทุนอะไรเข๎ามาเราขอหมด ทุน วิจัยของ วช. ปี ๕๗/๕๘/๕๙ เราได๎ทุกปี นอกจากนี้ยังมีทุน
นักวิจัยรุํนใหมํ และทุนวิจัยของสถาบันทรัพยากรมนุษย์
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คุณณัฐธยาน์ ทรงฉลาด : ผู๎บริหารสถาบันทรัพย์ฯ ชุดกํอนเป็นทีมอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี รายได๎จากโครงการ CONSULT มีเป็น ๕ ล๎าน ๑๐ ล๎าน สถาบันจึงมีทุนมาจัดสรรให๎นักวิจัย
แล๎วยังมีโครงการฝึกอบรมสาหรับองค์กรด๎านทรัพยากรมนุษย์ มีทั้งโครงการระดับกลางและระดับสูง
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : ภารกิจของสถาบันแบํงเป็น ๒ สํวนคือวิจัยและบริการวิชาการ รายได๎
สํวนใหญํมาจากงานบริการวิชาการ ๑๐% ของกาไรนาเข๎ากองทุนวิจัยสาหรับจัดสรรให๎นักวิจัยของสถาบัน
๑๐% เข๎ากองทุนสถาบันสาหรับจัดสรรเป็นสวัสดิการ ในขณะเดียวกันนักวิจัยที่ได๎รับทุนวิจัยก็ต๎องแบํงเงิน
๑๐% ของโครงการให๎สถาบัน ตอนนี้กาลังดาเนินการจัดตั้งกองทุน แตํกระบวนการยังไมํแล๎วเสร็จ
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : โครงการหาเงินต๎องระดมสมอง นักวิจัย นําจะมาชํวยกันสร๎าง
โครงการฝึกอบรม
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : ไทยคดีมีปัญหาเรื่องการตีพิมพ์บทความบ๎างหรือไมํ
คุณบุณยนุช นาคะ : มีคํะ สํงบทความปลายปี ๒๕๕๖ ได๎รับการตอบรับวําจะตีพิมพ์ในวารสาร
ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙ กระบวนการใช๎เวลานานถึงสองปี
คุณโศรยา สุรัญญาพฤติ : ปัญหาของสถาบัน ทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร กระบวนการพิจารณา
ลําช๎าหรือไมํมีบทความ เมื่อวานมีการประชุมเครือขํายวารสารสังคมศาสตร์ ที่ประชุมพูดกันวํานําจะมีการจัด
ประชุมวิชาการให๎มากขึ้น เพื่อเพิ่มจานวนบทความตีพิมพ์ในวารสาร
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ : สถาบันไมํมีปัญหาเรื่องกระบวนการ มีหลายชํองทางที่จะสํงบทความ
ไปลงพิมพ์ สํวนเรื่องบทความ เรากาหนดไว๎เลยวําปีหนึ่งๆ นักวิจัยต๎องมีบทความกี่เรื่อง ถ๎าไมํมีบทความวิจัย
ก็ต๎องมีบทความวิชาการ
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสน ธิ : สมควรแกํเวลา แล๎ว ขอขอบคุณวิทยากร สถาบันทรัพย ากร
มนุษย์ และผู๎ฟังทุกทําน ปิดการสัมมนา
ธนะปิติ ธิป๋า เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ถอดเทป
นาริสา เดชสุภา นักวิจัยชานาญการ เรียบเรียง
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