การจัดการความรู้

KM

การวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบัน วิ จัย และพั ฒ นา
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
พ.ศ.2560

คำนำ
สถาบัน วิจัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบ ูล สงครามได้ทาการ
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บทนำ
ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม รู ้ ( Knowledge Management - KM)
คือ กระบวนการในการรวบรวม การสร้าง การจัดระเบียบ แลกเปลี่ยน
และประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ใ นองค์ก ร โดยพัฒ นาระบบจาก ข้อ มูล
ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อ ให้เ กิด ความรู้ และ ปัญ ญา ในที่สุด การจัด การ
ความรู้ป ระกอบไปด้ว ยชุด ของการปฏิบัติง านที่ถูก ใช้โ ดยองค์ก รต่า งๆ
เพื่อ ที่จ ะระบุ สร้า ง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อ ประโยชน์ใ นการ
น าไปใช้แ ละการเรีย นรู ้ภ ายในองค์ก ร อัน จะน าไปสู ่ก ารจัด การ
สารสนเทศที่มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ซึ่ง เป็น สิ ่ง ที่ จาเป็น ส าหรับ การ
ดาเนิน การงานที ่ด ี องค์ก รขนาดใหญ่โ ดยส่ว นมากจะมีก ารจัด สรร
ทรัพ ยากรส าหรับ การจัด การองค์ค วามรู ้ รูป แบบการจัด การองค์
ความรู ้โ ดยปกติจ ะถูก จัด ให้เ ป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก รและ
วัต ถุป ระสงค์ที่จ ะได้ผ ลลัพ ธ์เ ฉพาะด้า น เช่น เพื่อ แบ่ง ปัน ภูมิปัญ ญา
เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการทางาน เพื่อ ความได้เ ปรีย บทางการแข่ง ขัน
หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น
“ความรู้” แบ่ง เป็น สองประเภท คือ ความรู้ชัด แจ้ง (Explicit
Knowledge) และความรู ้แ ฝงเร้น หรือ ความรู ้แ บบฝัง ลึก ( Tacit
Knowledge) ค ว า ม รู ้ช ัด แ จ้ง คือ ค ว า ม รู ้ที ่เ ขีย น อ ธิบ า ย อ อ ก ม า
เป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตารา เว็บไซต์ บล็อก เป็นต้น
ส่ว นความรู ้แ ฝงเร้น คือ ความรู ้ที ่ฝ ัง อยู ่ใ นตัว คน ไม่ไ ด้ถ อดออกมา
เป็น ลายลัก ษณ์อัก ษร หรือ บางครั้ง ก็ไ ม่ส ามารถถอดเป็น ลายลัก ษณ์
อัก ษรได้ ความรู ้ที ่ส าคัญ ส่ว นใหญ่ มีล ัก ษณะเป็น ความรู ้แ ฝงเร้น
อยู ่ใ นคนท างาน และผู ้เ ชี ่ย วชาญในแต่ล ะเรื ่อ ง จึง ต้อ งอาศัย กลไก
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แลกเปลี ่ย นเรีย นรู ้ใ ห้ค นได้พ บกัน สร้า งความไว้ว างใจกัน และ
ถ่ายทอดความรู้ร ะหว่างกัน และกัน
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบ ูล สงคราม
ตระหนัง ถึง ความส าคัญ ของการจัด การความรู ้ที ่แ ฝงเร้น อยู ่ใ นตัว
ของบุคลากร จึง ได้ดาเนิน โครงการการจัดการความรู้เพื่อ นาความรู้ที่มี
ในตัว บุค คลออกมาเป็น องค์ค วามรู ้ที ่ป รากฏเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร
เพื่อ นามาเป็น แนวทางในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริห ารจั ด การ
งานวิจัย และบริก ารวิช าการ โดยการจัด การองค์ค วามรู้ต ามภารกิจ
หลักของสถาบันวิจัย และพัฒนา 2 องค์ความรู้ คือ
1. องค์ความรู้ด้านการวิจั ย
2. องค์ความรู้ด้านการบริ การวิช าการ
การจัด การความรู้ใ นครั้ง นี้ สถาบัน วิจัย และพัฒ นาได้ จัด เวที
เสวนานักวิจัย และบริการวิช าการที่ได้รับ รางวัล ดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิบ ูล สงคราม ประจ าปีพ ุท ธศัก ราช 2560 จ านวน 9 ท่า น
ได้แ ลกเปลี่ย นเทคนิค วิธีก ารของแต่ล ะคน และสัง เคราะห์อ งค์ค วามรู้
ที ่แ ฝงอ ยู ่ใ นตัว ของ นัก วิจ ัย ที ่ม ีค ว ามรู ้ มีค ว ามเชี ่ย ว ช า ญ แล ะ
มีประสบการณ์ ออกมาเป็นลายลั กษณ์อักษร
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บุคบุลำกรที
่มีผ่มลงำนดี
ำรวิชชำกำรประจ
ำกำรประจำปีำปี2560
2560
คลำกรที
ีผลงำนดีเด่เด่นนด้ด้ำำนกำรวิ
นกำรวิจจัยัยและบริ
และบริกกำรวิ
บุค ลากรที่เ ข้า ร่ว มเสวนาเพื่อ การจัด การความรู้ด้า นการวิจัย
และบริก ารวิช าการ ที่ไ ด้ร ับ รางวัล ผู้มีผ ลงานดีเ ด่น ด้า นการวิจัย และ
บริก า รวิช า การ มหา วิท ยา ลัย รา ช ภัฏ พิบ ูล ส งครา ม ปร ะจ า ปี
พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
1. ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เกตุ ก าร ดาจั น ทา
2. ด้ า นการตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ยอดเยี่ ย มระดั บ นานาชาติ
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี
3. ด้ า นการตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ที่ มี ค่ า อ้ า งอิ ง รวมสู ง สุ ด
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ สิ ษ ฐ์ พู ล ประเสริ ฐ
4. ด้ า นการตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ยอดเยี่ ย มระดั บ ชาติ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริ ญ วงศ์ ร ะยั บ
5. ด้ า นผลงานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ ม พ์ ช นก พริ ก บุ ญ จั น ทร์
6. ด้ า นผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย วรรณ ศุ ภ วิ ทิ ต พั ฒ นา
อาจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์ ร อดพั น ธ์
7. ด้านบุ คลากรผู้ ส ร้ างผลงานหรื อโครงการบริ การวิช าการดี เด่น
อาจารย์ จิ ร าพั ท ธ์ แก้ ว ศรี ท อง
อาจารย์ อ ารยา บุ ญ ศั ก ดิ์
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ข้อข้คิอดคิสร้
ำ งแรงบั
น ดำลใจในกำรวิ
จั ยจและบริ
กำรวิ
ชำกำร
ดสร้
ำ งแรงบั
น ดำลใจในกำรวิ
ั ยและบริ
กำรวิ
ชำกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิย วรรณ ศุภวิทิ ตพั ฒนำ

“บินคนเดียวอาจบินได้เร็ว แต่บินได้ไม่ไกลและไม่
นาน แต่บินเป็นทีม ยามเหนื่อยล้าจะมีคนช่ วยประคอง
และบินไกลไปด้วยกันอย่ างยั่ งยื น ”

อำจำรย์ ดร.ณรกมล เลำห์ รอดพันธ์

“ทาด้วยความชอบและทาด้วยใจ คิดด้วยสมอง
และบรรจงทาด้ วยมือย่ อมทาให้ งานที่ทาสาเร็จ
และลุล่วงไปได้ด้วยดี ”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกตุกำร ดำจันทำ

“ทาให้เต็มที่ ทาให้ดีที่สุด ”
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พิมพ์ชนก พริกบุ ญจันทร์

“อย่าท้อ...กับคาว่าเริ่มต้น ”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

“การเริ่มต้นสร้างผลงานวิจัยที่ดี ต้องมีใจรัก รู้จักเครือข่าย
อย่าได้เดินลาพั ง หยุดยั้ งความท้ อถอย หมั่ นคอยค้ นคว้ า
เพื่อความก้ า วหน้า พร้ อมสร้างคุณค่าต่อสังคม ”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุ เจริญ วงศ์ ระยั บ

“สร้างสรรค์องค์ความรู้ อยู่คู่ท้องถิ่นไทย ”
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อำจำรย์ ดร.วรำภรณ์ ผำลี

“ตั้งเป้าหมายไว้แล้วไปให้ถึง ถ้ายังไม่
ถึงก็อย่ าท้อ สักวันโอกาสต้องเป็นของเรา ”

อำจำรย์จิรำพัทธ์ แก้วศรีทอง

“นาความรู้ คู่ทักษะ สู่สังคมด้วยจิตสาธารณะ ”

อำจำรย์อำรยำ บุญศักดิ์

“ทาด้วยใจ รับใช้สังคม ”
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องค์องค์
ค วำมรู
้ด้ำ้ดนกำรวิ
จั ยจั ย
ค วำมรู
้ำนกำรวิ
จากการเสวนาเพื่อการจัดการความรู้ ของนักวิจัยมีข้อสรุป
สาคัญด้านกระบวนการในการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจัย ดังนี้
เทคนิคกระบวนกำรในกำรทำวิจัย และกำรตีพิมพ์เ ผยแพร่ มีดังนี้
-

-

-

-

ต้องมีวิธีการวางแผนและออกแบบการวิจัยที่ดี
การเลือ กทางานวิจัย ต้ อ งเลือ กในสิ่ง ที่ใ กล้ตัว และเป็น เรื่อ งที่
เรามีความสนใจที่จ ะศึกษา
การท างานวิจ ัย ต้อ งมีก ารท างานเป็น ทีม การวิจ ัย ที ่ดีค วรมี
ทีมงานหรือมีลู กมือในการทางาน
มีก ารประสานการท างานร่ว มกัน อย่า งรวดเร็ว และทัน
เหตุการณ์ เช่น ติดต่อประสานงานออนไลน์
เพื่อความรวดเร็วและมีป ระสิทธิภ าพในการวิจัย
ต้อ งภูม ิใ จในผลงานวิจ ัย ของตนเอง อย่า ดูถ ูก งานวิจ ัย ของ
ตนเอง และพยายามทางานวิจัย ของเราให้ดีที่สุด เพื่อ ไปให้ถึง
เป้าหมาย
การจะตีพิม พ์บ ทความวิจัย ในวารสารใด ต้องเลือ กดู บ ทความ
ของวารสารนั้น ๆว่า มีข อบข่า ยตรงกับ งานของเราหรือ ไม่ เรา
ต้อ งอ่า นวารสารของเขา และค่า Citation งานของเขาด้ว ย
เพื ่อ ให้ค ่า Impact Factors ของวารสารของหน่ว ยงานนั ้ น
สูงขึ้น
การจะลงบทความวิจ ัย ในวารสารต่า งประเทศ เราต้อ ง
ตรวจสอบความถูก ต้อ งของภาษาที่ใ ช้ใ นบทความให้ดีก่อ นที่
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-

-

-

-

จะส่ง เพื ่อ ขอตีพ ิม พ์ และ ต้อ งใส่ข ้อ มูล ยืน ยัน ไปด้ว ยว่า
ได้มีก ารตรวจสอบภาษาแล้ว รวมทั้ง ระบุข้อ มูล ของผู้ที่ต รวจ
ภาษาของเราไปด้วย
สิ ่ง ที ่ส าคัญ มากในการที ่เ ราจะลงบทความวิจ ัย ในวารสาร
ต่า งประเทศ เราต้อ งระบุว่า บทความนี้เ หมาะกับ ใคร ใครจะ
ได้ป ระโยชน์จ ากบทความของเรา มีค วามจาเป็น อย่า งไรที่
จะต้องรับบทความของเราลงในวารสาร
เราต้อ งเชื่อ ฟัง และปฏิบัติต ามในกฎของวารสาร โดยเฉพาะ
วารสารของต่า งประเทศเนื ่อ งจากจะ เพรเขาเคร่ง ครัด ใน
กฎระเบียบมาก เพื่อความเชื่อถือและไว้ว างใจในการพิจารณา
รับบทความตีพิมพ์ลงในวารสาร
อย่า กลัว การปฏิเสธจากวารสาร แต่เ มื่อ เราถูก ปฏิเสธ หรือให้
ปรับ ป รุง แ ก้ไ ข ต้อ ง รีบ แ ก้ไ ข ใ ห้ ต า ม ข้อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิและส่ งกลับคืน ให้ตรงเวลา
พยา ยาม รับ งาน ทุก ง าน ที ่ต ิด ต่อ เ รา มา เพื ่อ ให้เ รา ได้มี
ประสบการณ์มากขึ้น
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องค์
องค์ค วำมรู
ค วำมรู้ด้ำดนกำรบริ
้ำนกำรบริกำรวิ
กำรวิชำกำร
ชำกำร
จากการเสวนาเพื่อการจัดการความรู้ ของนักวิจัย และบริการ
วิช าการมีข ้อ สรุป ส าคัญ ด้า นการวิจ ัย และการบริก ารวิช ากา ร
ด้านต่างๆที่น่าสนใจ เช่น การเลือกพื้นที่ในการบริการวิช าการ เทคนิค
การทางานเป็นทีม การทางานร่วมกับชุมชน ดังนี้
-

-

-

-

 กำรเลือกพื้นที่ในกำรบริ กำรวิชำกำร
ควรมีก ารพิจ ารณาเลือ กสถานที ่ที ่จ ะไปบริก ารวิ ช าการ
โดยการไปศึก ษาบริบ ทในพื้น ที่ที่จ ะบริก ารวิช าการในสถานที่
จริง มีก ารศึก ษาสภาพปัญ หาและความต้อ งการในพื ้น ที ่
ที่จะบริการวิชาการในสภาพจริ ง
ต้อ งท าความเข้า ในเกี ่ย วกับ วัฒ นธรรม วิถ ีช ีว ิต และความ
เป็น อยู ่ข องชาวบ้า นในชุม ชนนั ้น อย่า งถ่อ งแท้ก่อ น เพื่อ เป็น
ข้อ มูล ประกอบการตัด สิน ใจหรือ วางแผนการลงพื้น ที่บ ริก าร
วิชาการ
 เทคนิคกำรทำงำนเป็นทีมในกำรบริกำรวิชำกำร
การบริก ารวิช าการต้อ งมีก ารทางานเป็น ทีม การทางานเป็น
ทีม จะช่ว ยให้ง านประสบความส าเร็จ และมีป ระสิท ธิภ าพ
มากขึ้น
การท างานเป็น ทีม นั ้น ต้อ ง “สมประโยชน์ ” คือ การแบ่ง
ผลประโยชน์ใ ห้เ หมาะสมและเท่า เทีย มกัน แล้ว จะเกิด ความ
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-

-

-


-

ศรัท ธาตามมา และท าให้ม ีผู ้ม าร่ว มงานมีค วามสบายใจ
ในการทางานร่ว มกับเรามากยิ่ งขึ้น
การบริก ารวิช าการที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ จะต้อ งมีเ ครือ ข่า ย
เพราะว่าคนเรานั้น ไม่ส ามารถรู้ ได้ทุกอย่าง
การมีเ ครือ ข่า ยในการทางานจะช่ว ยให้ก ารทางานได้ค ล่อ งตัว
และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่ งขึ้น
การทางานควรมีทีม งาน และทีม งานที่จ ะช่ว ยเหลือ ได้อ ย่า งดี
คือ นัก ศึก ษา ซึ่ง นัก ศึก ษาก็จ ะได้รับ ความรู้แ ละประสบการณ์
จากการทางานบริ การวิช าการด้วย
การท างานบริก ารวิช าการนั ้น เราต้อ งติ ด ตามผลอย่า ง
สม่าเสมอ
เทคนิคกำรทำงำนกับชุมชน
การมีจ ิต อาสาที ่ด ี มีจ ิต บริก ารที ่ด ี และต้อ งใช้ใ จท างาน
แล้วเราจะได้ความสุ ขจากการบริ การวิช าการ
ต้อ งมีก ารวางแผนในการบริก ารวิช าการที่ดี มีก ารวางแผนที่
รอบคอบและเป็น ระบบ
ต้องเป็น ผู้รู้จ ริง มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ศึกษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
เป็น ผู้ฟัง ที่ดี ฟัง ให้ม าก ฟัง เพื่อ ที่จ ะจับ ประเด็น สาคัญ ที่เ รา
ต้องการ
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เราต้อ งมีค วามมั ่น ใจในตัว เอง มีบ ุค ลิก ที ่น ่า เชื ่อ ถือ พูด จา
ฉะฉาน เป็น ที ่ไ ว้ว างใจของชาวบ้า นและผู ้พ บเห็น เข้า กับ
ชุมชนได้อย่างกลมกลื น ต้องพูดภาษาเดียวกับชาวบ้าน
- เข้า ไปทางานด้ว ยความจริง ใจ ทั้ ง ด้า นความช่ว ยเหลือ ในสิ่ง ที่
ต้อ งการ และช่ว ยเยีย วยาในสิ ่ง ที่เ ขาพบเจอ เพื่อ ให้บ ริก าร
วิชาการได้ตรงตามความต้องการของชุมชน
- การที่เ ราจะหาประเด็น เราไม่ค วรถามตรงๆ แต่ควรชวนพูด คุย
ไปเรื่อ ยๆ แล้ว จับ ประเด็น มาวิเ คราะห์ และถ้า สิ่ง ใดที่เ ราไม่
สามารถช่ว ยแก้ไ ขได้ทั้ง หมด เราต้อ งประสานหาเครือ ข่า ยมา
แก้ไ ขปัญ หานั ้น ๆ และเมื ่อ สามารถช่ว ยแก้ไ ขปัญ หาต่า งๆ
ได้ครบถ้วน ชาวบ้านก็จะรักและศรั ทธาในตัวเรา
-

การเสวนาวิช าการเพื ่อ การจัด การความรู ้จ ากองค์
ความรู้ข องผู้ที่มีผ ลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและบริก ารวิช าการ
ทั้ง 9 ท่า น ที่มีค วามรู ้ มีทัก ษะและมีป ระสบการณ์ ด้า นการ
วิจ ัย และบริก ารวิช าการในครั ้ง นี ้ สามารถสัง เคราะห์แ ละ
สรุป องค์ค วามรู้ไ ด้อ อกเป็น 2 ประเด็น คือ องค์ค วามรู้ด้า น
การวิจัย และองค์ความรู้ด้านการบริการวิช าการ ซึ่งจะช่ว ยให้
เป็น แรงบัน ดาลใจสาหรับ นัก วิจัย และบริก ารวิช าการในการ
ที่จ ะนามาเป็น แนวทางที่เป็นประโยชน์ ในการนาไปประยุกต์ใช้
ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพตามวัต ถุป ระสงค์ข องการจัด การ
ความรู้ต่อไป
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