การจัดการความรู้ ขององค์ กร (Knowledge Management: KM)
เรื่ อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/ อุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามสูค่ วามสาเร็จ
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ก

คานา
การจัดการความรู้ ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปั ญหา/
อุปสรรคที่ต้องก้ าวข้ ามสูค่ วามสาเร็ จในทุนวิจยั บูรณาการนี ้นันเป็
้ นการรวบประสบการณ์ความรู้และมุมมองจากคณาจารย์
นักวิ จัยและบุคลากรทัง้ 4 สาขาวิ ชาชี พของคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่ ได้ แ ก่ สาขาวิช าเทคนิ ค
การแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบาบัด และ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด เพื่อมุ่งสูก่ ารบรรลุวิสยั ทัศน์ของ
องค์กรที่วา่ “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริ มสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง มีความเป็ นเลิศด้ านวิชาชีพและ
การวิจยั ในระดับสากล” โดยมีวฒ
ั นธรรมองค์กร “ร่ วมกันประสานความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อมุ่งสูค่ วามสาเร็ จของ
องค์กร” นอกจากนี ้ยังถือเป็ นการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง เป็ นมหาวิทยาลัย 1 ใน 9 แห่งของ
นโยบายมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
คู่มือการจัดการความรู้ ขององค์ กร (KM) ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปั ญหา/ อุปสรรคที่ต้องก้ าวข้ ามสู่
ความสาเร็ จในทุนวิจยั บูรณาการนี ้ ได้ รับการจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรและบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ซึ่ง
ได้ รวบรวมมุมมองของคณาจารย์นกั วิจัย ในการพัฒนาข้ อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ เพื่อที่จะได้ เป็ นแนวทางในการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาการวิจยั เชิงบูรณาการดังกล่าว ให้ ประสบผลสาเร็ จ ซึ่งจะช่วยให้ เข้ าใจแนวทาง มีกลเม็ด
เคล็ดลับ และเกิดแนวทางการแก้ ปัญหาโดยผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายในองค์กร โดยดึงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ ที่ฝั่งอยู่ในตัวบุคคล (tacit knowledge) ให้ ได้ รับการถ่ายทอดออกมาเป็ นรู ปธรรมเพื่อประโยชน์ ในการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในองค์กรให้ มากยิ่งขึ ้น ซึง่ ช่วยให้ ยน่ ระยะเวลาการลองผิดลองถูก เกิดมุมมองที่เป็ นรูปธรรม และเกิดการ
พัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริ ญอย่างยัง่ ยืนขององค์กรต่อไปอย่างไรก็ตามคู่มือการจัดการความรู้ ขององค์กร (KM) ในการ
พัฒนาข้ อเสนอโครงการเชิ งบูรณาการให้ ประสบผลสาเร็ จ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อส่วนงานหรื อองค์กรอื่นๆ ได้ เช่นกัน
โดยเฉพาะองค์กรที่ลกั ษณะธรรมชาติและบริ บทที่ใกล้ เคียงกันเพื่อใช้ เป็ นแนวทางประกอบในการวางแผนและออกแบบ
การพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมได้
อย่างไรก็ตามคู่มือการจัดการความรู้ ขององค์กร (KM) นี ้อาจยังไม่สมบูรณ์ ที่ดีที่สดุ เนื่องจากบริ บทขององค์กร
ข้ อจากัด และสภาพแวดล้ อมภายนอก (เช่น นโยบายของประเทศ สภาวะการแข่งขันของโลก กระแสโลกาภิวตั น์) มีการ
เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลาขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ที่ดาเนินไป ดังนันการน
้
าไปประยุกต์ใช้ กบั ประสบการณ์ของบุคคลอย่าง
เหมาะสม และการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องในประเด็นมุมมองต่างๆ อย่างมีสว่ นร่ วมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน จะเป็ นรัฐ
นาวาที่มีพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ รุดหน้ าสูส่ มั ฤทธิ ผลต่อไปอย่างสมบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กร
ต่อไป
งานบริ หารการวิจยั ฯ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทนา
สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้ ให้ คานิยามของการจัดการความรู้ ในองค์กรหรื อ
Knowledge Management (KM) ว่าเป็ นขบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบทังนี
้ เ้ พื่อให้ ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ ที่มีองค์
ความรู้รวมทังท
้ าให้ เกิดการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้ องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุดทังนี
้ ้ความรู้ภายในองค์กรมี 2 ประเภทหลักๆคือ
1. Explicit Knowledge (ความรู้ ที่ชดั แจ้ ง) ซึ่งเป็ นความรู้ ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆเช่น สูตร ทฤษฎี
ตารา คูม่ ือต่างๆบางครัง้ เรี ยกความรู้ ประเภทนีว้ ่าความรู้ แบบรู ปธรรมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ วจะถ่ายทอดออกมาในลักษณะ
การบันทึกแบบลายลักษณ์อกั ษรที่เห็นได้ โดยประจักษ์
2. Tacit Knowledge (ความรู้ ที่ฝังอยู่ในคน) ซึ่งเป็ นความรู้ ที่ได้ จากประสบการณ์พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณของแต่ละ
บุคคลในการทาความเข้ าใจในสิง่ ต่างๆซึ่งโดยธรรมชาติแล้ วลักษณะขององค์ความรู้ ประเภทนี ้จะเป็ นความรู้ ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยง่ายเช่นทักษะ ประสบการณ์ และกลเม็ด เคล็ดลับในการทางานให้
ประสบผลสาเร็ จหรื อแนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็ นต้ นซึ่งความรู้ ประเภทนีจ้ ึงเรี ยกว่าเป็ นความรู้ แบบนามธรรมไม่มีรูป
จาต้ องไม่ได้ หรื อบางทีเรี ยกว่า “abstract” ซึ่งจะตรงกันข้ ามกับลักษณะแบบรู ปธรรม “concrete” ทังนี
้ ้การจัดการความรู้
ในองค์กรเป็ นขบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นองค์กรซึง่ กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ น
ระบบ โดยเฉพาะการรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝั่งอยูใ่ นคนซึง่ ปกติแล้ วจับต้ องได้ ยากให้ ถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสืบทอดจากรุ่ นสูร่ ุ่ นโดยประหยัดเวลาและเป็ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันจากัด ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันขององค์กรอื่นๆ และสิง่ แวดล้ อมรอบข้ าง
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กระบวนการจัดการความรู้ หรือ “Knowledge Management Process”(สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548)
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้ วย 7 ขันตอนซึ
้
ง่ ถือเป็ นกระบวนการแบบหนึง่ ที่จะช่วยทาให้ องค์กรเข้ าใจถึง
ขันตอนที
้
่ทาให้ เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรื อพัฒนาการของความรู้ ที่จะเกิดขึ ้นภายในองค์กรโดยที่ขบวนการทัง้ 7
ขันตอน
้
ประกอบด้ วยหลักการดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1:การบ่งชีค้ วามรู้ โดยพิจารณาว่าวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ เป้าหมายของคณะฯคืออะไรและเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
คณะฯ จาเป็ นต้ องรู้อะไรขณะนี ้คณะฯ มีความรู้อะไรบ้ างอยูใ่ นรูปแบบใดและอยูท่ ี่ใครบ้ าง ซึง่ คณะฯ ภายใต้ การดาเนินการ
ของคณะกรรมการส่งเสริ มพัฒนางานวิจยั ฯ ได้ ประชุมถึงสถานการณ์และบริ บทของคณะฯ ต่อทิศทางตามกรอบนโยบาย
แผน 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนโยบาย Thailand 4.0 จึงได้ กาหนดประเด็น KM ขึ ้น เพื่อการสนับสนุนทิศ
ทางการดาเนินงานด้ วยกระบวนการทาง KM ขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 2:การสร้ างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้ างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้ จากภายนอกเก็บรักษาความรู้ เก่าและ
กาจัดความรู้ที่ใช้ ไม่ได้ แล้ วเช่น ความรู้ที่ล้าสมัยนามาใช้ กบั บริ บทปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 3:การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบโดยเป็ นการวางโครงสร้ างความรู้เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็ น
ระบบในอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 4:การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ โดยการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้ เป็ นมาตรฐานใช้ ภาษาเดียวกัน และ
ปรับปรุงเนื ้อหาให้ สมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 5:การเข้ าถึงความรู้ โดยเป็ นการทาให้ ผ้ ูใช้ ความรู้ นัน้ เข้ าถึง ความรู้ ที่ต้องการได้ ง่า ยและสะดวกเช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), e-office, หนังสือเวียนบอร์ ดประชาสัมพันธ์ โต๊ ะกาแฟ มุมอ่านหนังสือหรื อห้ องสมุด เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 6:การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ โดยสามารถทาได้ หลายวิธีการเช่น กรณี ที่เป็ นความรู้ ที่ชัดแจ้ ง (Explicit
Knowledge) คณะฯ อาจจัดทาเป็ นรู ปเล่มเอกสาร, การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อกรณี ที่เป็ น Tacit Knowledge อาจ
จัดทาเป็ นระบบทีมข้ ามสายงาน, กิจกรรมกลุม่ คุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ , ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer
support), ระบบพี่เลี ้ยง (mentor),การสับเปลีย่ นงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลีย่ นความรู้เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 7:การเรี ยนรู้โดยควรทาให้ การเรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานประจาเช่น เกิดระบบการเรี ยนรู้จากการสร้ างองค์
ความรู้แล้ วนาความรู้ไปใช้ สนับสนุนและส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
จนพัฒนาเป็ นบริ บทขององค์กรอย่างโดดเด่นและยัง่ ยืน
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กระบวนการในการรวบรวมความรู้ขององค์ กร
กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ของคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็น “การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปั ญหา/ อุปสรรคที่ต้องก้ าวข้ ามสูค่ วามสาเร็ จในทุนวิจยั บูรณา
การ” ในครัง้ นี ้นันเป็
้ นการรวบความประสบการณ์ความรู้และมุมมองจากคณาจารย์นกั วิจยั และบุคลากรทัง้ 4 สาขาวิชาชีพ
ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชา
กายภาพบาบัด และ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด โดยใช้ วิธีการที่เอื ้อต่อบริ บทของคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ มากที่สดุ
ซึง่ คณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั ของคณะฯ ให้ ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แผน 12 ในพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเน้ นการบูรณาการข้ ามส่วนงาน อันสอดคล้ องกับประเด็น KM ดังกล่าว โดย
ลักษณะกิจกรรมเป็ นการเสวนาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กลุม่ ย่อยโดยจัดที่ ณ ห้ องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคาร 12 ชัน้
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่ทกุ คนจากทัง้ 4 สาขาวิชาจะได้ พบปะกัน มีโอกาสรับประทานอาหาร
ร่วมกัน และมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เสนอข้ อคิดเห็น และแบ่งปั นประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี modulator คอย
ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ อย่างทัว่ ถึง โดยบุคลากรสามารถแสดงความเห็นผ่านการบอกเล่า อภิปรายให้
ความเห็น หรื อเขียนข้ อความติดกระดานความเห็นด้ วยกระดาษ post-it เพื่อให้ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ ระหว่าง
นี ้เลขานุการหรื อตัวแทนกลุม่ ได้ จดบันทึกประเด็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากสมาชิกกลุ่มเพื่อสรุ ปรวบรวม และ
ในช่วงสุดท้ ายของกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ นัน้ แต่ละกลุม่ ย่อยจักได้ นาเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร่วมกันทังคณะฯ
้
โดยจัดเก็บไว้ เป็ นคลังองค์ความรู้ ขององค์กร (KM) ใน e-office “หมวดความรู้ ขององค์กร (KM)”
เพื่อความสะดวกในการค้ นหาและติดตามเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาสู่ความ
ยัง่ ยืนต่อไป
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ประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ขององค์ กร
ปัญหาและอุปสรรค ที่นักวิจัยประสบสาหรับการขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
ปั ญหาและอุปสรรคที่นกั วิจยั ประสบคล้ ายกันกับการขอรับการสนับสนุนทุนอื่นๆ คือ ระยะเวลาในการเตรี ยม
พัฒนาข้ อเสนอโครงการมีค่อนข้ างจากัด และนักวิจยั รุ่ นใหม่ขาด mentor ในการให้ คาปรึ กษา ซึ่งการวางแผนเตรี ยมการ
ล่วงหน้ าตามปฏิทินทุนวิจยั ในวงรอบของปี ก็นา่ จะพอเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการได้ สาหรับนักวิจยั รุ่นใหม่อาจต้ องมี
การดูแลเป็ นพิเศษจากคณะฯ โดยสนับสนุนให้ นกั วิจยั รุ่นใหม่มีศนู ย์วิจยั /หน่วยวิจยั ในสังกัดเพื่อการดูแลซึ่งกันและกันของ
สมาชิกทีมวิจยั และจาเป็ นต้ องแต่งตังอาจารย์
้
นกั วิจยั พี่เลี ้ยง (mentor) ที่นกั วิจัยเห็นชอบอย่างเป็ นทางการเพื่อส่งเสริ ม
และช่วยเหลือให้ คาปรึกษาแนะนาด้ านการวิจยั แก่นกั วิจยั รุ่นใหม่
สาหรับการวิจยั เชิงบูรณาการซึง่ เป็ นทิศทางใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของชาตินนมี
ั ้ ความท้ าทายที่
คณาจารย์นกั วิจยั ต้ องปรับตัวและเข้ าใจบริ บทของงานวิจยั ตามทิศทางใหม่ของประเทศ อย่างไรก็ตามมีประเด็นท้ าทายที่
นักวิจยั ต้ องพยายามปรับตัวเพราะนักวิจยั รุ่ นใหม่มกั ขาด connections รู้ จกั คนน้ อย หาทีมไม่เจอ บางครัง้ มีทีมสาเร็ จรู ป
มาให้ แต่หาประเด็นร่ วมกันไม่เจอเพราะสมาชิกไม่เปิ ดกรอบแนวคิด (มุ่งทาเฉพาะในส่วนความเชี่ยวชาญของตน ซึ่งก็มี
ความเชี่ยวชาญต่างกันมาก) ขาดทักษะในการคิดโจทย์เชิงบูรณาการ (คิดเฉพาะในกรอบความเชี่ยวชาญของตน) นักวิจยั
ชอบทางานเดี่ยวๆ ของตนไม่สนใจหาจุดร่ วมของศาสตร์ ในการต่อยอดร่ วมกันเพื่อให้ เป็ นโครงการวิจยั ที่มีความสมบูรณ์
ครบวงจรตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลายน ้า (ศาสตร์ องค์ความรู้จนถึงให้ เห็นแนวทางการนาไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรม) อีกทัง้
ขาด primary investigator (PI) หรื อผู้จดั การโครงการที่จะมาพัฒนาโครงการวิจยั ร่ วมกัน (จุดศูนย์กลางที่จะรวบรวมทีม
วิจยั ) ทังนี
้ ้นักวิจยั ต้ องออกมาจาก comfort zone ในการแสวงหาเครื อข่ายความร่ วมมือในการทาวิจยั สหสาขาเพื่อเสริ ม
ความเข็มแข็งของงานวิจัยในมิติต่างๆ และต้ องศึกษากรอบประเด็นทุนวิจัยให้ ชัดเจน (ไม่ใช่ ทาตามใจผู้วิจัย ) เพราะ
ประเด็น ทุนวิจัยอาจเปลี่ยนไปตามบริ บทของโลกและประเทศชาติ นักวิจัยต้ องไหวตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงกรอบ
นโยบายเพื่อให้ โจทย์วิจยั ตอบสนองนโยบายของผู้ให้ ทนุ และต้ องระวังโดยให้ แผนงานย่อยต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันและ
สัมพันธ์กบั แผนงานใหญ่ (ไม่ใช่เป็ นลักษณะคล้ ายข้ าวต้ มมัดที่จบั หลายๆอันมัดรวมกันแล้ วส่ง)
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แนวทางความช่วยเหลือ อันนาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลสาหรับการขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
แนวทางความช่วยเหลือที่นกั วิจยั เห็นว่าเป็ นประโยชน์ คือ การมีผ้ ปู ระสานงานเชื่อมโยงนักวิจยั หลายๆ วิชาชีพที่
มีลกั ษณะการทางานร่ วมกันใต้ ร่มโครงการใหญ่เพื่อมาประชุมร่ วมกันเพื่อสร้ าง connections โดยอาจจะเป็ นกลุม่ ที่ไม่มี
ขนาดใหญ่ และสะเปะสะปะมากจนเกินไป ทังนี
้ ห้ ากมีนกั วิจัยที่เคยเป็ น PI งานวิจัยบูรณาการมานาทีมก่อนเพื่อเป็ น
แนวทางจะมีสว่ นช่วยได้ มาก และการมีทาเนียบนักวิจยั (CV) อาจช่วยให้ นกั วิจยั ทราบถึงความเชี่ยวชาญของนักวิจยั ท่าน
ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการประสานงานติดต่อร่วมทีมวิจัยร่วมกัน ทังนี
้ ้หากมีเวทีการเสวนาให้ นกั วิจยั รุ่ นเก่า -รุ่ นใหม่มา
พบปะกัน และมีนกั วิจยั ที่มีประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ให้ นกั วิจยั รุ่ นใหม่ทราบ มีโอกาสที่สามารถซักถามได้ หรื อมี
การรวบรวม KM จากความรู้และประสบการณ์ที่ฝั่งอยูใ่ นตัวบุคคล (tacit knowledge) มีตวั อย่างตังแต่
้ เริ่ มต้ นและการถอด
บทเรี ยนงานวิจยั บูรณาการที่ประสบความสาเร็ จเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จะเป็ นประโยชน์แก่นกั วิจยั เพื่อความสาเร็ จใน
ทุนวิจยั เชิงบูรณาการ นอกจากนี ้การประกาศทุนให้ เข้ าถึงนักวิจยั อย่างรวดเร็ วก็มีสว่ นช่วยได้ มากเช่นกัน
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กลวิธีท่มี ุ่งสู่ความสาเร็จเพื่อให้นักวิจัยประสบความสาเร็จในการขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
ในด้ านกลเม็ดเคล็ดลับหรื อกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้ ประสบความสาเร็ จในการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั เชิงบูรณา
การนันคณาจารย์
้
นกั วิจยั และบุคลากรให้ ความเห็นว่า การที่นกั วิจยั เปิ ดตัวออกนอกกรอบการวิจยั แบบเดิมที่อยู่เฉพาะใน
กรอบของตัวเองไปพบปะกิจกรรมวิชาการสหสาขาวิชาชีพ เปิ ดโอกาสเปิ ดตัวเปิ ดใจเข้ าไปอบรม conference ต่างๆ เพื่อ
สร้ าง connections แลกเบอร์ โทรศัพท์หรื อช่องทางการติดต่อจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นสูง่ านวิจยั เชิงบูรณาการที่ดี โดยอาจต้ อง
พยายามปรับทัศนคติของทีมวิจยั ให้ มีแนวทางการวิจยั ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อการวางแผนงานให้ ชดั เจน โดยเฉพาะคิด
โจทย์ร่วมกันให้ ตรงกับนโยบายของผู้ให้ ทนุ วิจยั และอาจเลือกกลุม่ วิจยั ที่มีการแข่งขันน้ อย (อย่างไรก็ตามต้ องดูความสนใจ
และความเชี่ยวชาญของกลุม่ วิจัยเป็ นหลักประกอบด้ วย) และการมีอาจารย์นกั วิจัยพี่เลี ้ยง (mentor) ที่สร้ างสรรค์จะมี
ประโยชน์ในการช่วยเหลือทีมวิจยั ได้ มาก
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ข้ อเสนอแนะ
คูม่ ือการจัดการความรู้ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ประเด็นการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ปั ญหา/
อุปสรรคที่ต้องก้ าวข้ ามสู่ความสาเร็ จในทุนวิจัยบูรณาการนี ้นัน้ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ ที่สดุ และอาจมีข้อจากัดอยู่หลาย
ประการ อย่างไรก็ตามคู่มือการจัดการความรู้ ขององค์กรดังกล่าวได้ เป็ นข้ อมูลที่รวบรวมขึ ้นตามบริ บทขององค์กรในการ
ช่วยให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ปัญหา อุปสรรค กลเม็ดเคล็ดลับ และสิง่ ที่ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการวิจยั เชิง
บูรณาการให้ ประสบความสาเร็ จ และต่อยอดไปสู่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในเชิงลึกและในประเด็ นอื่นๆ ที่สาคัญต่อการ
พัฒนาองค์กรต่อไป โดยรายงาน KM ฉบับนี ้ได้ รวบรวมความรู้ และประสบการณ์ที่ฝั่งอยู่ในตัวบุคคล (tacit knowledge)
ของคณาจารย์นกั วิจยั ในคณะฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในองค์กรทังในประเด็
้
น “ปั ญหาและอุปสรรคที่นกั วิจยั ประสบ”
“แนวทางความช่วยเหลือที่เป็ นประโยชน์” และ “กลวิธีที่ช่วยให้ นกั วิจยั ประสบความสาเร็ จในการขอทุนวิจยั เชิงบูรณาการ”
อันจะนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ พัฒนาต่อยอด และก้ าวสูค่ วามสาเร็ จในทุนวิจยั เชิงบูรณาการต่อไป
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ภาคผนวก
ประมวลข้ อความเห็นหลัก ประเด็น “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปั ญหา/ อุปสรรคที่ต้องก้ าวข้ ามสู่ความสาเร็จในทุนวิจัย
เชิงบูรณาการ”
1. “ทุนวิจัยเชิงบูรณาการ” ตามที่ท่านเข้ าใจ คือ?”
ทุนวิจยั สนับสนุนงานวิจยั แบบสหสาขา/ หลากหลายศาสตร์ ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์วิจยั เดียวกัน
ทุนวิจยั ที่รวบรวมองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ ความรู้ หลายองค์กรมาร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ร่วมกัน
เพื่อแก้ ปัญหาร่วมกันจากมุมมองหลายด้ าน
ทุนที่ต้องมีการบูรณาการมากกว่า 2 ศาสตร์ หรื อ 2 สาขา/ 2 คณะ/ 2 สถาบัน เป็ นต้ นไป เพื่อตอบโจทย์วิจยั เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมชุมชน
ทุนที่มีหลายศาสตร์ / หลายสาขา/ หลายคณะ เข้ ามาช่วยกันในการแก้ ไขปั ญหา/ โจทย์วิจยั ร่วมกัน
การทางานร่วมกันหลายสาขา
การทางานวิจยั ร่วมกันของหลายสาขา เพื่อแก้ ปัญหาหรื อตอบโจทย์วิจยั เดียวกัน
ทุนขอสนับสนุนวิจยั หลากหลายสาขา (มากกว่า 1) เพื่อทาวิจยั ร่ วมกันแบบสหวิชาชีพ
ทุนที่มีผ้ รู ่วมวิจยั ที่เชี่ยวชาญหลายศาสตร์ มาบูรณาการความรู้ร่วมกัน
ทางานร่วมกันหลายสาขา หลายความเชี่ยวชาญ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่สาคัญ
ทุนที่มีการร่วมกันวางแผนและดาเนินการวิจยั จากหลายๆ สาขา เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในองค์รวม
ร่วมสหวิชาชีพหลายๆ สาขาในการทาวิจยั ร่วมกันเพื่อสร้ างคุณค่าของงานวิจยั ให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดแก่ประโยชน์
ในสังคมและก้ าวนาประเทศ
การให้ งบประมาณสนับสนุนการวิจยั ที่บรู ณาการความรู้จากหลายๆ ศาสตร์ (2 ศาสตร์ ขึ ้นไป) ในการแก้ ปัญหา
เป็ นทุนที่จะมอบให้ กับทีมวิจยั ที่ประกอบด้ วยนักวิจยั จากหลายสาขาวิชาชีพในโครงการวิจยั ที่มีการบูรณาการ
หรื อประยุกต์ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชาชีพสูเ่ ป้าหมายแก้ ปัญหาวิจยั ร่วมกัน
บูรณาการระหว่างงานวิจยั กับงานอื่นๆ เช่น การเรี ยนการสอน การจัดการ การบริ การ

ง
2. ปั ญหาและอุปสรรค ที่นักวิจัยประสบสาหรับการขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
-

ขาดความเชื่อมโยงของแผนงานย่อยของแต่ละสาขา
ระยะเวลา การเตรี ยมการของแผนงานน้ อย มีเวลาจากัด
นักวิจยั รุ่นใหม่ขาด connection / รู้จกั คนน้ อย
นักวิจยั รุ่นใหม่ขาด mentor ในการให้ คาปรึกษา
โจทย์ปัญหาวิจยั ไม่ตอบสนองต่อนโยบายผู้ให้ ทนุ
นโยบายของผู้ทใี่ ห้ ทนุ มีการเปลีย่ นแปลงบ่อย
นักวิจยั ไม่อยากออกจาก comfort zone
ขาด PI มาพัฒนาโครงการวิจยั และทีมวิจยั (จุดศูนย์รวมจิตใจของทีม)
นักวิจยั มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนัน้ จึงขาดทักษะคิดโจท์เชิงบูรณาการ
ทุนกาหนดสาขาที่ร่วมกันมาก แต่นกั วิจยั ไม่มคี วามสนใจหาจุดร่วมศาสตร์ ยาก
ประเด็นทุนไม่ชดั เจน
ไม่มีทีม (หาทีมไม่เจอ)
มีทีมสาเร็จรูปมาให้ แต่หาประเด็นร่วมกันไม่เจอ เพราะสมาชิกมีความเชี่ยวชาญต่างกันมาก

จ
3. แนวทางความช่ วยเหลือ อันนาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลสาหรับการขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
-

ต้ องมีการร่วมประชุมหารื อร่วมกัน (ในทีม)
มีแนวทางช่วยเหลือนักวิจยั รุ่นใหม่ เช่น มี meeting นักวิจยั เก่า-ใหม่ พบปะกัน, มีเวทีให้ นกั วิจยั ได้ มาเล่า
ประสบการณ์, ให้ นกั วิจยั รุ่นน้ องรุ่นใหม่ฟัง และมี mentor ให้ คาปรึกษา
จัดเวที (วิธีสร้ าง connection) ให้ หลายๆ วิชาชีพได้ มาประชุมร่วมกัน
หานักวิจยั ที่เคยเป็ น PI งานวิจยั บูรณาการมานาทีมก่อน เพื่อเป็ นแนวทาง
มีผ้ ปู ระสานงานเชื่อมโยงนักวิจยั
นักวิจยั สามารถเข้ าถึงข้ อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจยั ท่านอื่น
มีตวั อย่าง และถอดบทเรียนวิจยั บูรณาการตังแต่
้ เริ่ มต้ น
มีการถอดบทเรี ยนงานวิจยั บูรณาการที่ประสบความสาเร็จ
ประกาศทุนให้ เข้ าถึงนักวิจยั อย่างรวดเร็ ว

ฉ
4. กลวิธีท่ มี ่ ุงสู่ความสาเร็จเพื่อให้ นักวิจัยประสบความสาเร็จในการขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
-

เปิ ดตัวออกนอกกรอบ ไปพบปะกิจกรรมวิชาการสหสาขาวิชาชีพ
คิดโจทย์วิจยั ที่ตรงกับนโยบายของผู้ให้ ทนุ
การเลือกกลุม่ วิจยั ที่มีการแข่งขันน้ อย
เปิ ดโอกาสให้ ตวั เองเสมอ
เปิ ดใจ เปิ ดตัวเข้ าไปหา conference ต่างๆ เพื่อหา connection แลกเบอร์ แลกไลน์
เพิ่มโอกาสให้ ได้ ทนุ ให้ ดู scope การขอทุน หัวข้ อการให้ ทนุ และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหรื อประกาศทุน
หาผู้นา mentor ที่นาพา
ปรับทัศนคติของอาจารย์ร่วมทีม/ วางแผนให้ ชดั เจน/ ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและหน้ าที่ชดั เจน

