การจัดการความรู้การวิจัย ปี 2558
(Research Knowledge Management)
เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
หัวปลา(Knowledge Vision)
“ทำ KM ไปเพื่ออะไร “กำลังไป
ทำงไหน

หางปลา (Knowledge Asset)
“สะบัดหำง “สร้ ำงคลังให้ พลัง
ควำมรู้เชื่อมโยงเครื อข่ำย CoP

KS
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ตัวปลำ (Knowledge Sharing)
หัวใจของกำรทำKM กำรแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ ช่วยเหลอเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1

บทที่ 1
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้
ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช อ้างใน
kmi.or.th เข้าถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555)
ประเภทความรู้
ความรู้นั้นอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ(วิจารณ์ พานิช
อ้างใน kmi.or.th เข้าถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555)
1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่
เป็นเอกสาร งานวิชาการ ที่อยู่ในตารา คูม่ ือปฏิบัติงาน
2. ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่มี
อยู่ในบุคคล เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เป็นความรู้ที่รู้จากการ
ปฏิบัติ หรือเป็นภูมิปัญญา
โดยที่ความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดการ
“ความรู้เด่นชัด” จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้
เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ นามาสรุปเพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่นเข้าถึง
ได้ต่อไป ส่วนการจัดการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเน้นไปที่การจัดเวทีเพื่อ
ให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
อันนาไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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ได้ต่อไป
ในชีวิตจริง ความรู้ 2 ประเภทนีจ้ ะเปลีย่ นสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไป
ตลอดเวลา บางครั้ง Tacit ก็ออกมาเป็น Explicit และบางครั้ง Explicit ก็

เปลี่ยนไปเป็น Tacit

ภาพที่ 1 แสดงถึงรูปแบบขององค์ความรู้ที่เด่นชัดและความรู้ที่ฝังลึก
ที่มา : (วิจารณ์ พานิช อ้างใน kmi.or.th ,2555)
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โมเดลปลาทู

ภาพที่ 2 โมเดล ปลาทู
“โมเดลปลาทู” เป็นโมเดลอย่างง่าย ที่เปรียบการจัดการความรู้
เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี ๓ ส่วน คือ
1. ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็น
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทา
จัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทา KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย
“หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คณกิจ” หรือ ผู้ดาเนินกิจกรรม KM
ทั้งหมด โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอานวย” คอยช่วยเหลือ
2. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญ ซึ่ง “คุณอานวย” จะมี
บทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอานวยให้
เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้
ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม
3. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลัง
ความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้
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จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ
“หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้
เป็นความรู้ที่เด่นชัด นาไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อม
ยกระดับต่อไป
คนสาคัญที่ดาเนินการจัดการความรู้
1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO)
ผู้บริหารสูงสุด ต้องเห็นคุณค่า และดาเนินการผลักดันให้เกิดการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน เป็นผู้ที่ริเริ่มการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดย
กาหนดบุคคลในองค์กรที่ทาหน้าที่ คุณเอื้อ (ระบบ) ของKM
2. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer-CKO)
คุณเอื้อ มีหน้าที่ในการปรึกษาหารือกับผู้บริหารสูงสุด ในการจัดทา การ
จัดการความรู้ในองค์กร และทาหน้าที่หาคุณ “คุณอานวย” และร่วมกับ
“คุณอานวย” จัดให้มีการกาหนด “เป้าหมาย/ หัวปลา” ในระดับย่อยๆ
ของ “คุณกิจ/ ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ
และการบริหารงานแบบเอื้ออานาจ (empowerment), ร่วมแบ่งปัน
ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่า
ของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสาหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้
พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้ง
ภายในและนอกองค์กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการดาเนินการ ให้
คาแนะนาบางเรื่อง และแสดงท่าที ชื่นชมในความสาเร็จ อาจจัดให้มีการ
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ยกย่องในผลสาเร็จและให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของ แต่เน้นการสร้าง
ความภาคภูมิใจในความสาเร็จ
3. คุณอานวย (Knowledge Facilitator-KF)
เป็นผู้คอยอานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ความสาคัญของ
“คุณอานวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิด และการเป็นนัก
เชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร
(“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร และ
เชื่อมโยง การจัดการความรู้ภายในองค์กรกับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่
ที่ “คุณอานวย” ควรทา คือ
ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีการกาหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ”
อาจจัด “มหกรรม หัวปลา” เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”
 จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ “คุณกิจ” นาความสาเร็จมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
 ถอดความรู้ออกมาจากวิธีทางานที่นาไปสู่ความสาเร็จนั้น เพื่อ
การบรรลุ “หัวปลา”
 จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist)
เพื่อให้บรรลุ “หัวปลา”ได้ง่าย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายใน
หรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทางานจากเขา เชิญเขามาเล่า หรือสาธิต
 จัดพื้นที่เสมือนสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสาหรับเก็บ
รวบรวมขุมความรู้ที่ได้

เช่น ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์
เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต
 จดหมายข่าว เป็นต้น
 ส่งเสริมให้เกิด ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP – Community of Practice)
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ในเรื่องที่เป็นความรู้

หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร
 เชื่อมโยงการดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการ
ความรู้ภายนอก

เพื่อสร้างความคึกคัก และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก
4. คุณกิจ (Knowledge Practitioner-a KP)
“คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอก หรือนางเอกตัวจริงของการ
จัดการความรู้ เพราะ “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” เป็นผู้ดาเนิน
กิจกรรมจัดการความรู้แทบทั้งหมด และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit
Knowledge & Tacit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย
/ หัวปลา" ที่ตั้งไว้
5. คุณประสาน (Network Manager)
เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือ
ทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณ
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บทที่ 2
การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย
การจั ด การความรู้ ด้ า นงานวิ จั ย ได้ ด าเนิ น การมานานแล้ ว
เพี ย งแต่ ว่ า ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การท าเต็ ม รู ป แบบ ส่ ว นใหญ่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
งานวิจัยมักจะมีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ระบบผู้ให้คาปรึกษา (consult)
ผู้ฝึกสอน(coaching) การจัดการความรู้มักจะเป็นรูปแบบที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์การทาการวิจัยไปยังนักวิจัยรุ่นใหม่หรือนักวิจัยคนอื่นๆเพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อการทางานวิจัย หรือการดาเนินการทาการวิจัยใน
ลักษณะทีมที่จะต้องมีการปรึกษาหารือกันในการกาหนดหัวข้องานวิจัย
กาหนดคาถามงานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ไปจนถึง
วิ ธี ก ารท าการวิ จั ย มาเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ค าตอบ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การ
น าเสนอผลการวิ จั ย การอภิ ป รายข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย และ
ข้อเสนอแนะ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้นาไปสู่การถ่ายทอดความรู้จากผู้หนึ่งไป
อีกผู้หนึ่งในกระบวนการทาวิจัย
ในการทาการวิจัยเมื่อมีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ผ่าน
การทากระบวนการกลุ่มหรือ Focus groupในกลุ่มผู้รู้เพื่อเกิดการแลก
เปลี ย นเรี ย นรู้ และน าผลสรุ ป ที่ไ ด้ไ ปเผยแพร่จ นน าไปสู่ ก ารปรับ ปรุ ง
งานวิจัย ให้ สมบู รณ์สิ่ งเหล่านี้ต้องอาศัย เครื่ องมือในการจัดการความรู้
เหมือนกับการร่วมคิด ร่วมแชร์ประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วม
วิ เ คราะห์ และร่ ว มใช้ แ ละน าไปสู่ ร่ ว มกั น เผยแพร่ ค วามรู้ นั่ น คื อ การ
จัดการความรู้ด้านงานวิจัย
การจั ด การความรู้ ด้ า นการวิ จั ย อาจจะด าเนิ น การในลั ก ษณะการ
ถ่ า ยทอดแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งนั ก วิ จั ย ภายในองค์ ก ร
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อย่ า งเช่ น วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในblog ขององค์กร เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
และการวิจัยที่ได้นาเสนอถึงประสบการณ์ของอาจารย์สุรางค์ เง่าสวัสดิ์ ที่
เล่าถึงประสบการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนกับการมองประเด็น
งานวิจั ย พร้อมเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นต้น
( ว ส ส พิ ษ ณุ โ ล ก KM
ห้ อ ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
http://www.scphpl.ac.th/km เข้าถึงวันที่ 17 สค. 55) หรือการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาวิจัยโดยการเขียนเป็นประสบการณ์
บทความ เช่น เลือกหัวข้อวิจัยอย่างไรดี และเรื่อง การทบทวนเอกสาร
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การถ่ายโยงกรอบแนวคิดในการวิจัย สู่
เครื่องมือในการทาวิจัย ของ ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร์ ที่เขียนไว้ ใน NS
KM
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/km/index.php/researc
h-knowledge-section) ทาให้ นักวิจัย ที่ต้องการทาวิจัยสามารถนา
ความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการคิดหัวข้อวิจัย เป็นต้น
นอกจากblog หรือการเขียนบทความเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้ว
บางครั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็สามารถที่จะกระทา
ได้ โดยมี วิ ท ยากรที่ ม าสร้ า งกระบวนการกลุ่ ม เพื่ อ ให้ ทุ ก คนสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเริ่มต้นที่คาถาม ที่จะนาไปสู่การสร้างการ
ถ่ายทอด แล้วมีกระบวนการจดบันทึก วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
สรุ ป ผลจนไปสู่การนาเสนอข้อมูล องค์ความรู้ ที่จะถ่ายทอดให้ กับผู้ คน
ทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบ หรื อ อาจจะเป็ น การใช้ วิ ธี ก ารที่ ใ ห้ ทุ ก คนถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ผ่านแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ หลังจากนั้นก็นามาสังเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ขององค์กรก็สามารถที่จะกระทาได้
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สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการจัดการความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักวิจัยนาความรู้ที่เป็นtacit knowledge ถ่ายทอดออกมาให้ผู้คนทั่วไป
ได้รับรู้ เรียนรู้ และนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อองค์กรจะสามารถมีองค์
ความรู้หล่านี้อยู่ภายในองค์กร
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บทที่ 3
การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยคณะสังคมศาสตร์
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้อง
ใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้
จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น
Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบ ทีมข้าม
สายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็น
ต้น
7. การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบ
การเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนาความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการจัดการความรู้ของคณะสังคมศาสตร์
ในกระบวนการจัดการความรู้ของงานวิจัยในคณะสังคมศาสตร์
นั้น ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ ดังนี้
1.
การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ เป็ น การพิ จ ารณาว่ า คณะสั ง คมศาสตร์ มี
ประเด็นงานวิจัยอะไรบ้างที่เป็นพันธกิจ และมีเป้าหมายอะไรในปี 2558
พบว่ า จากการประชุ ม ร่ ว มกั น ครั้ ง แรกของคณะอนุ ก รรมการจั ด การ
ความรู้ ฝ่ ายวิจั ย ของคณะสั งคมศาสตร์ ในวัน ที่ 25 ธั น วาคม 2558 ได้
กาหนดประเด็นที่จะนามาจัดการความรู้ด้ านการวิจัย พบว่าปัญหาที่เกิด
จากการดาเนินงานคือ นักวิจัยมักจะทาการวิจัยและไม่ค่อยนาเสนอใน
รูปแบบการเขียนบทความวิจัย งานวิจัยมักจะขึ้นหิ้ง ไม่ได้เผยแพร่ การ
จั ดการความรู้ ด้านการวิจั ย ในปี 2558 จึ งกาหนดเป็นเรื่อง การเขีย น
บทความวิจัยเพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่ เราจาเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านใน
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การเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ ห้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น น ามา
ดาเนิน การเพื่อให้ บรรลุ การทางานอย่างรวดเร็ว จึงต้องหาวิทยากรมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นนี้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เมื่อกาหนดประเด็นที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ จ าเป็นต้องแสวงหาความรู้จากภายนอก คือ เชิญ
วิ ท ยากรคื อ อาจารย์ สุ ธ าทิ พ ย์ ชวนะเวสสกุ ล มาให้ ค วามรู้ แ ละ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการเขี ย นบทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ กั บ
คณาจารย์ที่เคยขอโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยท่านอื่นๆใน
คณะสังคมศาสตร์จนได้การสังเคราะห์วิธีการที่จะเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ของคณะสังคมศาสตร์ ควรทาอย่างไร
3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ ในคณะสั งคมศาสตร์ ได้วาง
โครงสร้างของความรู้ เก็บความรู้และพร้อมจะเผยแพร่ความรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยวางแผนในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ล้ ว จั ด ท าเล่ ม km เพื่ อ
เผยแพร่ไปยังภาควิชา และคณาจารย์ในคณะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
และเก็บความรู้ในเวปไซด์ของฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ของคณะ
สังคมศาสตร์
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุ งรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ คณะสังคมศาสตร์ ได้เผยแพร่เอกสารการ
จัดการความรู้ของปี 2558 โดยจัดทาเป็นเล่มการจัดการความรู้ เผยแพร่
ไปยังคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ และนาไปเผยแพร่ในหน้าเวปไซด์ทา
ให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดทาเป็นเอกสาร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อมีความต้องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง
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7. การเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ประชาคมนักวิจัย
เข้าใจในการทางานวิจัยไม่ได้จบเพียงแค่การสร้างผลงานวิจัยแต่ต้อง
นาไปสู่การเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการใช้ความรู้
ในโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพการวิ จั ย มี
กระบวนการในการจัดการความรู้ ของฝ่ายวิจัย และการจัดการความรู้
คณะสังคมศาสตร์ โดยการประชุมร่วมกันครั้งแรกของคณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้ของคณะสังคมศาสตร์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
จากนั้ น ฝ่ า ยวิ จั ย และการจั ด การความรู้ จึ ง ด าเนิ น การจั ด
กระบวนการกลุ่ ม ภายในโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย คณะ
สังคมศาสตร์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อนันต์
เจี ย มเจริ ญ คณะสั ง คมศาสตร์ วิ ทยากรคื อ อาจารย์ด ร.สุ ธ าทิ พ ย์
ชวนะเวสสกุล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย เป็นผู้ดาเนินการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยมีคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมทั้งหมด 10
คน ได้ แ ก่ คณาจารย์ จ ากภาควิ ช าต่ า งๆ โดยมี ก ระบวนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ใช้
กระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (focus group) โดยการเริ่มต้นในการ
สนทนา
1.
บอกภู มิ ห ลั ง ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง 5
ภาควิชา เพื่อนาไปสู่การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียน
บทความวิ จั ย เพื่ อ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ หลั ง จากนั้ น
ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ กัล ยาณี กุล ชัย ได้ใ ห้ ความรู้ ว่า การเป็นองค์กรของการ
เรีย นรู้ ต้องมีการแบ่งปั น แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องการ
เขีย นบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่ ง เป็นสิ่งที่จาเป็นส าหรับ
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นักวิจั ยโดยเฉพาะสายวิช าการที่จ าเป็น ต้องนางานวิจัยที่ทาแล้ว เสร็จ
เผยแพร่เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องขอตาแหน่งทาง
วิชาการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุธาทิพย์ ชวนนะเวสสกุล ซึ่ง
เป็นอาจารย์สายวิชาการที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ปีละหลายเรื่องด้วยกัน
2.
อาจารย์สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ได้ให้ความรู้เรื่องของ
การเขียนบทความวิจัยที่การตีพิมพ์เผยแพร่ มีดังนี้
1)
งานวิจัย 1 เรื่องสามารถที่จะแยกการนาเสนอเพื่อการ
เผยแพร่ตีพิมพ์ได้ห ลายบทความวิจั ย แต่เนื้ อหาจะต้องไม่ซ้ากัน และ
สามารถอ้างอิงถึงกันได้
2)
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ควรที่จะเป็นการตีพิมพ์
แบบฉบับสมบูรณ์ ( full paper) มากกว่าแบบมีเพียงการตีพิมพ์เพียง
บทคัดย่อ (abstract) เพราะถ้าตีพิมพ์เพีย งabstract จะไม่สามารถ
นามาใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการได้
3)
ก่อนเขียนบทความวิจัย ควรวางแผนในการเขียน ว่าจะ
เขียนเรื่องอะไร ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิจัย ในขั้นแรกอาจจะเขียน
ไว้ก่อนในส่วนที่สามารถจะเขียนได้ เมื่อมีผลการวิจัยออกมาก็สามารถ
เขียนส่วนที่เหลือได้ และจะสามารถเขียนเสร็จได้ทันในเวลาที่กาหนดใน
การส่งบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
4)
การเขียนบทความวิจัย รูปแบบของการเขียนบทความ
วิจัยขึ้นอยู่กับแหล่งที่เราจะตีพิมพ์เผยแพร่ที่จะมีการกาหนดformat มา
ว่าจะใช้แบบไหน ก็ดาเนินการตามนั้น เพื่อไม่ให้ผิดและไม่ถูกตีกลับ
5)
งานวิจัย 1 เรื่ องสามารถเขียนบทความวิจัยได้ห ลาย
บทความ จากงานแรกการทบทวนวรรณกรรมสามารถตี พิ ม พ์ ไ ด้ ใ น
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ลั ก ษณะบทความวิ ช าการ ที่ มีก ารสั งเคราะห์ และเขี ยนเป็ น บทความ
วิชาการ
สาหรับบทความอื่นสามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย 1 วัตถุประสงค์เพื่อสามารถ
ทาได้แล้วเสร็จสามารถเขียนได้ 1 บทความ และสามารถนาไปใช้เป็นการ
อ้ า งอิ ง ในบทความต่ อ ไปที่ เ ป็ น อี ก วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ จะท าให้ นั ก วิ จั ย
สามารถมีบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ได้อีก 2 บทความวิจัย รวม
เป็น 3 บทความวิจัย
6)
การเขี ย นบทความวิ จั ย จะเขี ย นง่ า ยกว่ า บทความ
วิชาการเนื่องจากบทความวิจัยผ่านกระบวนการทาวิจัยมาอยู่ แล้วทาให้
ได้เนื้อหามากกว่าเขียนได้ง่ายกว่า
7)
การตีพิมพ์บทความวิจัยในproceeding จะถูกอ้างอิง
(cited) น้อยกว่า การตีพิมพ์ในวารสาร โดยเฉพาะในวารสารที่อยู่ในฐาน
สู ง ๆ การอ้ า งอิ ง จะมากกว่ า และน่ า เชื อ ถื อ มากกว่ า การไปแค่
proceeding และมีเพียงรายงานสืบเนื่องจากการไปประชุม
8)
การหาแหล่งตีพิมพ์ นักวิจัยสามารถหาแหล่งตีพิมพ์ได้
จากแหล่ งตีพิมพ์ที่ใช้ประจ า กับ แหล่งตีพิมพ์ที่เราค้นคว้าเอกสารเพื่อ
นามาใช้ในการเรียนการสอนของนักวิจัยที่จะต้องนามาใช้ในศาสตร์ของ
ตน ซึ่งถ้าน่าสนใจให้เก็บ format ไว้ และเขียนตามformat และนาส่ง
วารสารนั้นๆ ก็จะช่วยได้มาก
9)
การเลื อ กสถานที่ ไปประชุ ม สั มมนาเพื่อลงตีพิมพ์ใ น
Proceeding ควรเลือกการประชุมที่จัดมาจานวนครั้งหลายๆครั้ง และ
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ควรเป็นการประชุมที่มีเจ้าภาพในการร่วมจัดมากกว่า 3-5 หน่วยงานขึ้น
ไป เพื่อการรับรองว่างานประชุมนั้นมีมาตรฐาน สามารถนางานมาใช้ได้
แต่ก็มีข้อควรระวังเพราะถ้างานประชุมหรือวารสารที่มีหน่วยงานจัดด้วย
หน่วยงานที่ไม่น่าเชื่อถือบางครั้งก็เป็น Beall’s list และส่วนใหญ่เป็น
วารสารที่มักจะonline จัดด้วยประเทศที่ไม่น่าเชื่อถือ
10)
ก่ อ นส่ ง บทความไปตี พิ ม พ์ ใ นวารสารควรตรวจสอบ
รายชื่อวารสารใน Beall’s list หรือวารสารที่มีลักษณะ predatory
publishers ถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานข้อมูล scopus เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
เรื่อง การนาผลงานไปขอตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานไม่เป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาการ การพิจารณารางวัล ฯลฯ
11)
การพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร ควรเลือกวารสารที่มี
impact factor สูง เนื่องจากนักวิจัยจะสามารถให้มีคนอ้างอิงได้มาก
เป็นแรงจูงใจให้ไปตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สูง จะทาให้
นักวิจัยมีการอ้างอิงได้สูง
12)
การมอบหมายงานนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
สามารถใส่ ชื่ อ บทความวิ จั ย ของเราที่ ไ ด้ มี ก ารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ แ ล้ ว
โดยเฉพาะในวารสารเพื่อ ให้นิสิตได้ไปอ้างอิง ก็จะเป็นการcitation ได้
อย่างหนึ่ง
13)
ควรมีบทความวิจั ยสะสมเขียนไว้บ้างเพื่อสามารถส่ ง
ตีพิมพ์ได้ทันกาหนดของแต่ละฐานตีพิมพ์ เพราะบางครั้งการเจอฐาน/
หน่วยงานที่รับตีพิมพ์อาจอยู่ในระยะเวลาจากัดเขียนไม่ทัน
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14)
สาหรับการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศ
มีหลายหน่วยงานที่รับจ้างตรวจภาษาอังกฤษก่อนลงในวารสารที่อยู่ใน
ฐานสู ง ๆ เช่ น editage
สามารถจั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
งบประมาณการขอโครงการวิจัย ซึ่งนักวิจัยควรให้มีการedit ตรวจแก้ไข
ก่อนส่งเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผลงานของเราไม่โดนปฏิเสธ
จากนั้นทางที่ประชุมด้วยการนาของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
จัดการความรู้ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน
ในการตีพิมพ์เผยแพร่ เริ่มจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ จากภาควิชารัฐศาสตร์
ซึ่งก็เป็น อีกผู้ หนึ่งที่มีผ ลงานวิจั ยที่ได้รับ การตีพิมพ์ เผยแพร่ ซึ่งมีความ
คิ ด เห็ น ว่ า การท างานวิ จั ย ควรท างานวิ จั ย หลายๆเรื่ อ งในปี เ ดี ย วกั น
ระหว่างที่ทาก็แอบเขียนบทความวิจัยไปเรื่อยๆ รอผลการวิจัย เมื่อได้
ผลการวิจัยแล้วก็จะสามารถเขียนได้เสร็จทันตามเวลาที่ควรจะส่ง
บทความวิชาการก็ใช้บทที่ 2 ในการทบทวนวรรณกรรมมาใช้ใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนาส่งตีพิมพ์เผยแพร่ และสาหรับตัวเองจะ
เลือกเรื่องที่ชอบเสมอ ทาให้กระตือรือร้น ไม่เบื่อ และหาที่ตีพิมพ์ได้ง่าย
อาจารย์ นาฏอนงค์ นามบุดดี จากภาควิชาบริหารธุรกิจ การ
ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับงานวิจัยจะเขียนได้ง่ายกว่า เพราะสามารถใช้
ผลการศึกษาในงานวิจัยมาเขียน สาหรับ บทความวิชาการจะเขียนได้
ยากกว่า เนื่องด้วยประสบการณ์ยังน้อยความลุ่มลึกในการเขียนยังไม่ดี
พอ ซึ่งต้องพยายามใช้ฐานข้อมูลที่อิงกับ scopus
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อาจารย์ปิยะนาถ อังควาณิชกุล จากภาควิชาประวัติศาสตร์ การ
ตีพิมพ์ในวารสาร จะสามารถใช้งานที่เขี ยนไปตีพิมพ์นามาใช้ citation
ในรายวิชาที่สอนได้ ทาให้นิสิตสามารถเอาไปอ้างได้ สาหรับงานรายงาน
การประชุมวิจัยระดับชาติ เช่น งาน มศว วิจัย มีการอ้างอิงน้อยมาก
ในขณะที่ smart ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 4 หน่วยงาน
ทาให้มีการเผยแพร่และอ้างอิงได้มากกว่า
อ.อัจฉรียา ศักดิ์ณรงค์ จากภาควิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งเข้าร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ บอกว่าสาหรับตัวเองมีการตีพิมพ์บ้างแต่
ไม่มาก ส่วนใหญ่ก็เป็นการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งนี้มาฟังเพื่อนาไปใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่
ซึง่ สามารถสรุปและสังเคราะห์การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยได้
ดังนี้
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ภาพที่ 3 องค์ ความรู้ ด้ านการตี พิมพ์ เ ผยแพร่ บ ทความวิ จั ย ของ
คณะสังคมศาสตร์
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