การจัดการความรู้ ขององค์ กร (Knowledge Management: KM)
เรื่ อง “ปั ญหา/อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือ และกลวิธีสคู่ วามสาเร็ จ
เพื่อให้ นกั วิจยั สามารถเขียนตีพมิ พ์บทความการศึกษาวิจยั
ได้ ประสบผลสาเร็ จ”
(ประสบการณ์และมุมมองจากคณาจารย์นกั วิจยั และบัณฑิตศึกษา)
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ก

คานา
การจัดการความรู้ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ในประเด็นการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน เรื่ อง
“ปั ญหา/อุป สรรค แนวทางความช่ วยเหลือ และกลวิ ธี ส่คู วามสาเร็ จเพื่ อ ให้ นักวิ จัยสามารถเขี ยนตี พิ มพ์ บ ทความการ
ศึกษาวิจยั ได้ ประสบผลสาเร็ จ” นี ้นั ้นเป็ นการรวบความประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองจากคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
และบัณฑิตศึกษา ทั ้ง 4 สาขาวิชาชีพของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบาบัด และ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ ขององค์ กรที่ว่า
“คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเป็ นเลิศด้ านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” และถือเป็ นการ
ดาเนินการตามพันธกิ จของมหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง เป็ นมหาวิทยาลัย หนึ่ง ในเก้ า แห่ง ของนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ
คู่มื อการจัดการความรู้ ขององค์ กร (KM) ด้ า นการตีพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผลงาน ในประเด็น เรื่ อ ง “ปั ญหา/อุป สรรค
แนวทางความช่ว ยเหลือ และกลวิ ธีส่คู วามสาเร็ จ เพื่อให้ นักวิ จัยสามารถเขียนตีพิม พ์ บทความการศึกษาวิจัยได้ ป ระสบ
ผลสาเร็ จ” นี ้ ได้ รับการจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรและบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ ซึ่งได้ รวบรวมมุมมอง
ของบัณฑิตศึกษาที่ได้ ทางานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ าไว้ ด้วย เพื่อที่จะได้ เป็ นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อการ
เขียนตีพิมพ์ผลงานให้ ประสบความสาเร็ จ ซึ่งจะช่วยให้ เข้ าใจแนวทาง มีกลเม็ดเคล็ดลับ และเกิดแนวทางการแก้ ปัญหา
โดยผ่ า นช่ อ งทางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายในองค์ กร โดยดึง องค์ ความรู้ และประสบการณ์ ที่ฝั่ง อยู่ใ นตัว บุคคล (tacit
knowledge) ให้ ได้ รับการถ่ายทอดออกมาเป็ นรู ปธรรมเพื่อประโยชน์ ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในองค์ กรให้ มากยิ่งขึน้ ซึ่ง
ช่วยให้ ย่นระยะเวลาการลองผิดลองถูก เกิดมุมมองที่เป็ นรู ปธรรม และเกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริ ญอย่างยั่งยืน
ขององค์ กรต่อ ไปอย่ างไรก็ตามคู่มือ การจัดการความรู้ ขององค์ กร (KM) ด้ านการเขี ยนตี พิมพ์ ผลงานการศึก ษาวิ จัยให้
ประสบผลสาเร็ จนี ้ อาจเป็ นประโยชน์ ต่อส่วนงานหรื อองค์ กรอื่นๆ ได้ เ ช่นกัน โดยเฉพาะองค์ กรที่ลกั ษณะธรรมชาติและ
บริบทที่ใกล้ เคียงกันเพื่อใช้ เป็ นแนวทางประกอบในการวางแผนและออกแบบการพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมได้
อย่างไรก็ตามคู่มือ การจัดการความรู้ ขององค์ กร (KM) นี ้อาจยังไม่สมบูรณ์ ที่ดีที่สดุ เนื่องจากบริ บทขององค์ กร
ข้ อจากัด และสภาพแวดล้ อมภายนอก (เช่น นโยบายของประเทศ สภาวะการแข่งขันของโลก กระแสโลกาภิ วัฒน์ ) มีการ
เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลาขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ที่ดาเนินไป ดังนั ้นการนาไปประยุกต์ ใช้ กับประสบการณ์ ของบุคคลอย่าง
เหมาะสม และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในประเด็นมุมมองต่างๆ อย่างมีส่วนร่ วมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน จะเป็ นรัฐ
นาวาที่มีพลังในการขับเคลื่อนองค์ กรให้ รุดหน้ าสู่สมั ฤทธิ ผลต่อไปอย่างสมบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ ขององค์ กร
ต่อไป
งานบริหารการวิจยั ฯ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทนา
สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้ ให้ คานิยามของการจัดการความรู้ ในองค์ กรหรื อ
Knowledge Management (KM) ว่าเป็ นขบวนการรวบรวมองค์ ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์ กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบทั ้งนีเ้ พื่อให้ ทุกคนในองค์ กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ ที่มีองค์
ความรู้รวมทั ้งทาให้ เกิดการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพอันจะส่งผลสัมฤทธิ์ ให้ องค์ กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุดทั ้งนี ้ความรู้ภายในองค์กรมี 2 ประเภทหลักๆคือ
1. Explicit Knowledge (ความรู้ ที่ชัดแจ้ ง) ซึ่งเป็ นความรู้ ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆเช่น สูตร ทฤษฎี
ตารา คู่มือต่างๆบางครั ้งเรียกความรู้ประเภทนีว้ ่าความรู้ แบบรู ปธรรมซึ่งโดยส่วนใหญ่ แล้ วจะถ่ายทอดออกมาในลักษณะ
การบันทึกแบบลายลักษณ์อกั ษรที่เห็นได้ โดยประจักษ์
2. Tacit Knowledge (ความรู้ ที่ฝังอยู่ในคน) ซึ่งเป็ นความรู้ ที่ได้ จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรื อสัญชาตญาณของแต่ละ
บุคคลในการทาความเข้ าใจในสิง่ ต่างๆซึ่งโดยธรรมชาติแล้ วลักษณะขององค์ ความรู้ ประเภทนี ้จะเป็ นความรู้ ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรือลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยง่ายเช่นทักษะ ประสบการณ์ และกลเม็ด เคล็ดลับ ในการทางานให้
ประสบผลสาเร็จหรือแนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็ นต้ นซึ่งความรู้ ประเภทนี จ้ ึงเรี ยกว่าเป็ นความรู้ แบบนามธรรมไม่มีรูป
จาต้ องไม่ได้ หรือบางทีเรียกว่า “abstract” ซึ่งจะตรงกันข้ ามกับลักษณะแบบรู ปธรรม “concrete” ทั ้งนีก้ ารจัดการความรู้
ในองค์กรเป็ นขบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึง่ กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ น
ระบบ โดยเฉพาะการรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝั่งอยู่ในคนซึง่ ปกติแล้ วจับต้ องได้ ยากให้ ถ่ายทอดออกมาเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ ้น
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และสืบทอดจากรุ่ นสู่รุ่นโดยประหยัดเวลาและเป็ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันจากัด ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันขององค์กรอื่นๆ และสิง่ แวดล้ อมรอบข้ าง

2
กระบวนการจัดการความรู้ หรือ “Knowledge Management Process”(สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548)
กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้ วย 7 ขั ้นตอนซึง่ ถือเป็ นกระบวนการแบบหนึง่ ที่จะช่วยทาให้ องค์ กรเข้ าใจถึง
ขั ้นตอนที่ทาให้ เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรื อพัฒนาการของความรู้ ที่จะเกิดขึ ้นภายในองค์ กรโดยที่ขบวนการทั ้ง 7
ขั ้นตอน ประกอบด้ วยหลักการดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1:การบ่งชี ้ความรู้ โดยพิจารณาว่าวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของคณะฯ คื ออะไรและเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
คณะฯ จาเป็ นต้ องรู้อะไรขณะนี ้คณะฯ มีความรู้อะไรบ้ างอยู่ในรูปแบบใดและอยู่ที่ใครบ้ าง
ขัน้ ตอนที่ 2:การสร้ างและแสวงหาความรู้โดยการสร้ างความรู้ ใหม่แสวงหาความรู้ จากภายนอกเก็บรักษาความรู้ เก่าและ
กาจัดความรู้ที่ใช้ ไม่ได้ แล้ วเช่น ความรู้ที่ล้าสมัยนามาใช้ กบั บริบทปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 3:การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบโดยเป็ นการวางโครงสร้ างความรู้เพื่อเตรียมพร้ อมสาหรับการเก็บความรู้ อ ย่างเป็ น
ระบบในอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 4:การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ โดยการปรับปรุ งรู ป แบบเอกสารให้ เป็ นมาตรฐานใช้ ภาษาเดียวกัน และ
ปรับปรุงเนื ้อหาให้ สมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 5:การเข้ า ถึง ความรู้ โดยเป็ นการท าให้ ผ้ ูใ ช้ ความรู้ นัน้ เข้ า ถึงความรู้ ที่ ต้องการได้ ง่ ายและสะดวกเช่ น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), e-office, หนังสือเวียนบอร์ ดประชาสัมพันธ์ โต๊ ะกาแฟ มุมอ่านหนังสือหรือห้ องสมุด เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 6:การแบ่ ง ปั นแลกเปลี่ยนความรู้ โดยสามารถท าได้ ห ลายวิ ธี การเช่ น กรณี ที่ เป็ นความรู้ ที่ ชัดแจ้ 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:การเรียนรู้โดยควรทาให้ การเรียนรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานประจาเช่นเกิดระบบการเรี ยนรู้จากการสร้ างองค์
ความรู้แล้ วนาความรู้ไปใช้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการในการรวบรวมความรู้ ขององค์ กร
กระบวนการรวบรวมองค์ ความรู้ ขององค์ กร หรื อ knowledge management (KM) ของคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ ในเรื่ อ ง “ท าอย่ างไรให้ การเขียนตี พิม พ์ บ ทความการศึกษาวิ จัยประสบความสาเร็ จ : ปั ญหา/
อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือ และกลวิธีส่คู วามสาเร็ จเพื่อให้ นักวิจัยสามารถเขียนตีพิมพ์ บทความการศึกษาวิจัยได้
ประสบผลสาเร็จ” ในครั ้งนี ้นั ้นเป็ นการรวบความประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองจากคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทั ้ง 4
สาขาวิชาชีพของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
สาขาวิชากายภาพบาบัด และ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด โดยใช้ วิธีการที่เอื ้อต่อบริ บทของคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ
มากที่สดุ ซึง่ คณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ให้ ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเชิญ
วิ ท ยากรผู้ท รงคุณ วุฒิ จ าก ศูน ย์ บ ริ ห ารงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลัยเชี ยงใหม่ (รองศาสตราจารย์ . ดร. คมกฤต เล็ กสกุ ล
(ผู้อานวยการศูนย์บริหารงานวิจยั ) และคุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ (เลขานุการศูนย์ บริ หารงานวิจัย)) มาบรรยายในหัวข้ อ ที่
น่าสนใจและสอดคล้ องกับประเด็ น KM ดังกล่าวโดยวิเคราะห์ ถึงจานวนผลงานตีพิม พ์ ของมหาวิทยาลัย การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (university ranking) และผลงานตีพิมพ์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนการสมนาคุณผลงานตีพิมพ์
เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ แก่นกั วิจยั หลังจากการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็ นการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ กลุ่มย่อ ย ณ ห้ องบรรยายศิษย์ เ ก่าสัมพัน ธ์ เพื่ อที่ทุกคนจากทั ้ง 4 สาขาวิ ชาจะได้ พ บปะกัน มีโอกาสรั บประทาน
อาหารร่วมกัน และมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เสนอข้ อคิดเห็น และแบ่งปั นประสบการณ์ ร่วมกัน โดยมี modulator
ร่วมกับประธานกลุม่ คอยช่วยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้อย่างทัว่ ถึง โดยบุคลากรสามารถแสดงความเห็นผ่านการ
บอกเล่า อภิ ปรายให้ ความเห็น หรื อเขียนข้ อความติดกระดานความเห็นด้ วยกระดาษ post-it เพื่อให้ ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ที่สาคัญ ระหว่างนี ้เลขานุการหรื อตัวแทนกลุ่มได้ จดบันทึกประเด็นการอภิ ปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากสมาชิกกลุ่ม
เพื่อสรุ ปรวบรวม และในช่วงสุดท้ ายของกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ นั ้น แต่ละกลุ่มย่อยจักได้ นาเสนอประเด็ น
ต่างๆ เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันทั ้งคณะฯ
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ประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ขององค์ กร
ประเด็ น “ท าอย่ างไรให้ การเขี ย นตี พิ ม พ์ บทความการศึ ก ษาวิ จั ย ประส บความส าเร็ จ :
ปั ญหา/อุปสรรค แนวทางความช่ วยเหลือ และกลวิธีส่ ูความสาเร็จเพื่อให้ นักวิจัยสามารถเขียน
ตีพมิ พ์ บทความการศึกษาวิจัยได้ ประสบผลสาเร็จ”
ในด้ านประเด็นปั ญหาอุปสรรคที่สาคัญในการเขียนตีพิมพ์ บทความการศึก ษาวิจัยนั ้นอาจารย์ นักวิจัยรุ่ นใหม่คิด
ว่า ตนเองไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากภาระงานสอนมาก อีกทั ้งไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเขียนงานวิจัยได้ อย่างต่อเนื่อง อีก
ทั ้งยังขาดทักษะและขาดประสบการณ์ ในการเขียน โดยเฉพาะหากต้ องเขียนตีพิ มพ์ ในวารสารนานาชาติที่ต้องเขียนเป็ น
ภาษาอัง กฤษจะมี ข้อ จ ากัดด้ า นภาษาร่ ว มด้ ว ย นอกจากนี ย้ ังขาดประสบการณ์ ในการตอบข้ อคาถามจาก reviewers
ตลอดจนยังไม่มี ประสบการณ์ ใ นการเลือ กวารสารให้ ตรงกับ งานที่จ ะส่ ง ตีพิ มพ์ หลายวารสารใช้ เ วลาในการพิจ ารณา
กลัน่ กรองนานและอัตราการ rejection สูง บางวารสาร online ที่มีค่า impact factor สูงมักมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ใน
อัตราที่แพง นอกจากนีน้ ักวิจัยบางส่วนอ้ างว่า ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพราะปั ญหาด้ านการเงินและภาระ
ครอบครัว และบรรยากาศการทางานไม่เอื ้ออานวยต่อการเขียนงาน
สาหรั บอาจารย์ นักวิจัยรุ่ น ใหม่ที่ ประสบการณ์ ยังน้ อยนั ้นการทางานเป็ นที ม หรื อการมีอ าจารย์ นักวิจัยพี่ เลี ้ยง
(mentor) เป็ นที่ปรึกษาในประเด็นต่างๆ นับว่ามีความสาคัญยิ่งในการช่วยย่นระยะเวลาในการลองผิดลองถูก และเป็ นการ
ช่วยพัฒนามุมมองและแนวคิดทางการศึกษาวิจัยได้ เป็ นอย่างดี หรื อแม้ แต่การอุทิศตนเข้ าไปช่วยทาวิจัยหรื อเป็ นนักวิจัย
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่น่าสนใจก็เป็ นแนวทางที่ดีเช่นกันและเป็ นกุญแจสาคัญที่จะช่วยรับรองความสาเร็ จของผลงาน
ได้ ค่ อ นข้ า งดี ที เ ดียว แต่ ปั ญหาที่ นักวิ จัยรุ่ น ใหม่มักประสบคื อ อาจารย์ นักวิจัยรุ่ น ใหม่ มักจะยัง ไม่ มี connection กับ
mentors ในสาขาที่สนใจ และอาจารย์ นักวิจัยรุ่ นใหม่บางท่านจบจากสาขาที่ไม่ตรงกับแขนงวิชาฯ ที่สงั กัดทาให้ ต้องใช้
เวลาค่อนข้ างมากในการเสาะแสวงหา mentor นอกจากนี ้การที่มีอาจารย์ นักวิจัยพี่เลี ้ยงที่มีศักยภาพมีส่วนช่วยอย่างมาก
ให้ ประสบความสาเร็จในการเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ ซึ่งคณะฯ อาจใช้ การแต่งตั ้งอาจารย์ นักวิจัยพี่เลี ้ยงและกลุ่มวิจัย
ในสังกัดให้ แก่อาจารย์ นักวิจัยรุ่ นใหม่อย่างเป็ นทางการเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการเกื ้อกูลงานวิจัยที่มีความสนใจร่ วมกัน ใน
ขณะเดียวกันอาจารย์ นักวิจัยรุ่ นใหม่ควรแสดงถึงความมุ่งมั่นโดยพยายามเข้ าหาอาจารย์ นักวิจัยพี่เ ลี ้ยงก่อน เพื่อแสดง
ความมุ่งมัน่ และความสนใจที่แน่วแน่ เป็ นต้ น นอกจากนี ้การทางานร่ วมกับศาสตราจารย์ อาคันตุกะ (visiting professor),
อาจารย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่ น PHPT หรื อ visiting staff (staff exchange) ล้ วนมีส่วนช่วยอย่างมากในการ
ประสบความสาเร็ จด้ านการเขียนผลงานตีพิมพ์ นอกจากนี ้แล้ วการจัด workshop ด้ านการเขียน manuscript และการ
ตอบผู้ทรงคุณวุฒิ (response to reviewers) น่าจะเป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่ให้ ความช่วยเหลือแก่นักวิจัยในการพัฒนาทักษะ
การเขียนผลงานตีพิมพ์

สาหรับประเด็นที่สาคัญที่สดุ อีกประการหนึง่ คือการจัดสรรเวลาโดยไม่มีข้ออ้ างอื่น เพราะทาไมหลายๆ คนในสาย
งานด้ าน academic นี ้จึงสามารถทาได้ ทั ้งๆ ที่มีเวลา 24 ชั่ วโมงเท่ากัน นอกจากนี ้การที่อาจารย์ จะสามารถรัก ษาสภาพ
การเป็ นอาจารย์ ผ้ สู อน อาจารย์ ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ ผ้ รู ับ ผิดชอบหลักสูตร หรื ออาจารย์ ผ้ ูที่มี คุณสมบัติในการเป็ น
อาจารย์ ที่ป รึกษาหลัก/ที่ป รึกษาร่ ว มได้ ล้วนต้ อ งมี ผลงานตี พิม พ์ ต่อเนื่อ ง นอกจากนี ้แล้ ว ผลงานการตีพิ มพ์ ดัง กล่าวจะ
กลายเป็ น track record ที่สาคัญสาหรับการประสบความสาเร็ จในการขอทุนวิจัย การขอตาแหน่งทางวิชาการ และการ
พิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือน อีกด้ วย ทั ้งนี ้การปรับทัศนคติเชิงบวก (positive mind set) การทางานเป็ นทีม การตั ้งเป้ า
ความสาเร็จในการเขียนผลงานตีพิมพ์ (goal setting) การทางานร่วมกับ mentor ก็เป็ นแนวทางหนึ่งในการจะผลักดันงาน
เขียน manuscript ดังกล่าวให้ ประสบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็ นการฝึ กปรื อฝี มือ และสัง่ สมทักษะให้ เพิ่มพูน
ต่อไป เช่นเดียวกันกับบัณฑิตศึกษาการตีพิมพ์ ผลงานคือเป้าหมายสู่การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็ นสิ่งที่เลี่ยง
มิได้ ถงึ เป้าที่ต้องไปให้ ถงึ ดังกล่าวภายในกรอบระยะเวลาของหลักสูตร
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แนวทางความช่ วยเหลือที่อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องการ
อาจารย์นกั วิจยั รุ่นใหม่บางส่วนยังไม่มีทกั ษะและประสบการณ์ ในการเขียนตีพิมพ์ ผลงานในวารสารที่มี impact
factor สูงๆ ซึง่ การทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (เช่น visiting professor/staff exchange) ซึ่งอาจผ่านโครงการความร่ วมมือ
หรือ MOU ตลอดจนการจัดอาจารย์ นักวิจัยพี่เลี ้ยง (mentor) ให้ ช่วยกากับดูแลให้ ความช่วยเหลือ การจัดสังกัดกลุ่มวิจัย
ให้ แก่อาจารย์นกั วิจยั รุ่นใหม่ การจัดอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ การจัดอบรมพบปะอาจารย์ นักวิจัยระดับแนว
หน้ าที่มีประสบการณ์ และประสบความสาเร็ จในการตีพิมพ์ วารสารที่มี impact factor สูงๆ จะช่วยให้ อาจารย์ นักวิจัยรุ่ น
ใหม่เกิดแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะ และเกิดการพัฒนาต้ นแบบในการเขียน manuscript ให้ ประสบความสาเร็ จต่อไป
ทัง้ นี ค้ ณะฯ อาจพิ จ ารณาเพิ่ ม ทุน /งบประมาณสนั บ สนุน การการตี พิ ม พ์ ผลงานจากภายในคณะฯ (เช่ น สนับ สนุ น
ค่าธรรมเนียมการตี พิมพ์ สมนาคุณผลงานตี พิมพ์ เป็ นต้ น) เพื่อ ส่งเสริ ม และสนับสนุนการทางานวิจัยที่มีศักยภาพของ
อาจารย์นกั วิจยั ต่อเนื่อง
ทั ้งนี ้นักวิจัยต้ อ งตัง้ ใจ ทุ่มเท และตัง้ เป้ าในการเขียนผลงานตีพิ มพ์ (first draft) ตลอดจนการกาหนดกรอบ
ระยะเวลาของการดาเนินงานวิจัยและการเขียนงานในแต่ละส่วนย่อย โดยควรอย่างยิ่งที่ ต้องขอรับการวิพากษ์ จากผู้ร่วม
ทีมวิจยั หรือผู้มีประสบการณ์ มาก่อน (peer-reviews) ก่อนการส่งยื่น ส่งผลงาน สาหรับผลงานตีพิมพ์ ที่เป็ นภาษาอังกฤษ
ควรต้ องมีการตรวจเช็คภาษาให้ เหมาะสม (ใช้ บริ การจากศูนย์ บริ หารการวิจัย-สานักพิมพ์ ศูนย์ หนังสือ มช. ที่คุณไปรยา
[cmupress.th@gmail.com] ได้ ฟรี) ทั ้งนี ้หากมีผ้ เู ชี่ยวชาญทางภาษาอยู่ในทีมวิจัย (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ PHPT, ผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ เช่น visiting professor, visiting staff exchange) ก็จะเป็ นการช่วยพัฒนาเครื อ ข่ายความร่ วมมือและ
การท างานร่ วมกันระหว่า งสถาบัน หากนักวิ จัยประสงค์ จะใช้ บริ การการตรวจภาษาจากแหล่งภายนอกอื่น ภาควิ ชาฯ/
คณะฯ อาจมีโครงการมารองรับในกิจกรรมดังกล่าวตามความเหมาะสม หรืออาจจัดเป็ นโครงการเสริ มทักษะด้ านการเขียน
ภาษาอังกฤษ (scientific research writing) ก็เป็ นส่วนที่ดียิ่ง
นอกจากนี ้แล้ วงานตีพิมพ์ผลงานที่ดีควรตระหนักถึงจริยธรรมกรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ หรื อสัตว์ /สิ่งแวดล้ อม
ไว้ ด้วย โดยควรขอการรับรองเชิงจริยธรรมการศึกษาวิจยั ไว้ ก่อนการดาเนินการวิจัย และควรระบุให้ ชัดเจนใน manuscript
ถึงการรับรองเชิงจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์หรือในสัตว์ (พร้ อมระบุหมายเลขที่ได้ รับการอนุมัติ ) และการขอความยินยอม
จากอาสาสมัครเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น
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กลวิธีท่ จี ะช่ วยให้ การเขียนข้ อเสนอโครงการสาหรับขอทุนวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ประสบ
ความสาเร็จ
ในด้ านกลเม็ ดเคล็ดลับหรื อกลยุทธ์ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระสบความสาเร็ จในการเขี ยนตี พิม พ์ ผลงานนั ้นคณาจารย์
นักวิจยั และบุคลากรให้ ความเห็น ว่าภาควิชาฯ/คณะฯ/มหาวิท ยาลัยควรมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสมกับความต้ องการที่
เพิ่มขึ ้น ทั ้งด้ านการจัดอบรมทักษะที่เกี่ยวข้ อง การช่วยเหลือด้ านการตรวจภาษา การมีเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ
กับผู้เชี่ยวชาญทั ้งในและต่างประเทศ การสมนาคุณและการสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานเพื่อสร้ างแรงจูงใจและลดภาระแก่
นักวิจยั
อย่ า งไรก็ ตามนักวิ จัยเองต้ อ งมี ความมุ่ง มั่น ในการตัง้ เป้ าหมายการตี พิ มพ์ ผลงานให้ สาเร็ จ กล้ า ที่ จ ะเข้ า หา
mentor เพื่อขอความช่วยเหลือ และการมีนกั ศึกษาบัณฑิตศึกษาอาจช่วยให้ การบริหารจัดการเวลาที่มีจากัดของอาจารย์ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้นเนื่องจากมีผ้ ชู ่วยวิจัย (นักศึกษา) และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนจากระบบบัณฑิตศึกษาที่ต้องจบ
และตีพิมพ์ ผลงานเป็ นข้ อกาหนด นอกจากนี ้แล้ วการมีฐานข้ อมูลว่าวารสารใดมี scope งานด้ านใด และมีการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเท่าใด ก็จะช่วยให้ การตัดสินใจในการส่งผลงานเป็ นไปได้ ด้วยความคล่องตัวขึ ้น
นอกจากนี ้ควรให้ อาจารย์นกั วิจยั พี่เลี ้ยงหรือเพื่อนร่วมงานอ่านและวิพากษ์ เพื่อปรับแก้ ก่อนส่ง ผลงานเพื่อตีพิมพ์
อนึง่ การฝึ กฝนประสบการณ์จากการเขียนผลงานตีพิมพ์ เล็กๆ เช่น บทคัดย่อสาหรับงานประชุมวิชาการ ตีพิมพ์ ในวารสาร
ในประเทศหรื อวารสารนานาชาติที่ impact factor ไม่สงู มากนักก็จะจะช่วยสร้ างความมั่นใจและช่วยให้ การพัฒนาการ
เขี ยนตีพิ มพ์ ใ ห้ ดีขึ ้นตามลาดับ แต่ห ากนักวิ จัยมีความสามารถดี อยู่แล้ วการส่งผลงานตี พิม พ์ ไ ปยังวารสารที่มี impact
factor สูง ๆ ก็ เ ป็ นสิ่ง ที่ ท้า ทายเพื่ อ ที่จ ะได้ ข้อ ความเห็ น ดีๆ จาก reviewers เพื่ อ มาปรั บ ปรุ ง พัฒนาแบบก้ า วกระโดด
นอกจากนี แ้ ล้ ว นักวิ จัยควรมี ประวัติที่ดี แ ละซื่ อสัตย์ (ไม่ ลอกเลียนผลงาน “plagiarism” หรื อ บิดเบื อ นข้ อ มูลที่ ตีพิ ม พ์
“falsification”)
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ข้ อเสนอแนะ
คู่มือการจัดการความรู้ขององค์ กร หรื อ knowledge management (KM) ด้ านการเขียนตีพิมพ์ ผลงานวิจัย เรื่ อง
“ทาอย่างไรให้ การเขียนตีพิมพ์บทความการศึกษาวิจยั ประสบความสาเร็ จ: ปั ญหา/อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือ และ
กลวิธี ส่คู วามสาเร็ จ เพื่อ ให้ นักวิจัยสามารถเขียนตีพิมพ์ บทความการศึกษาวิจัยได้ ประสบผลสาเร็ จ ” นี ้นัน้ อาจจะยังไม่
สมบูรณ์ที่สดุ และอาจมีข้อจากัดอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตามคู่มือการจัดการความรู้ ขององค์ กรดังกล่าวได้ เป็ นข้ อมูลที่
รวบรวมขึน้ ตามบริ บ ทขององค์ กรในการช่ วยให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปั ญหา อุปสรรค กลเม็ ดเคล็ดลับ และสิ่ง ที่
ต้ องการการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการเขียนตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ของนักวิจัยให้ ประสบความสาเร็ จอย่างไม่หยุดยั ้งและต่อ
ยอดไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในเชิงลึกและในประเด็นอื่นๆ ที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป
สาหรับประเด็น ด้ านการเขียนตีพิ มพ์ ผลงานวิจัย นี ้นัน้ ปั จจัยสาคัญคื อการบริ หารจัดการด้ านเวลาของนักวิจัย
เพื่อให้ มีเวลาในการเขียนเคร้ าโครงนิพนธ์ ต้นฉบับ (draft of manuscript) โดยอาศัยความร่ วมมือกับ ทีมวิจัย/หน่วยวิจัย
หรือ mentor เพื่อช่วยกันให้ ข้อความเห็นเพื่อการปรับแก้ ก่อนส่งผลงานไปยังวารสารเพื่อตีพิมพ์ หากเป็ นวารสารนานาชาติ
ควรต้ องมีการตรวจสอบภาษาด้ วย นอกจากนี ้นักวิจัยควรตระหนักถึง มาตรฐานจริ ยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ /สัตว์ ด้วย
ส่วนขบวนการที่เหลือจากนี ้ภาควิชาฯ/คณะฯ/มหาวิทยาลัยจะได้ มาสนับสนุนต่อทั ้งด้ านการจัดอบรมเสริ มทักษะแก่นักวิจัย
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ การสนับ สนุน ค่ า ธรรมเนี ยมการตี พิ ม พ์ และการสมนาคุณการตี พิ ม พ์ เป็ นต้ น เพื่อ สร้ างขวัญ
กาลังใจ และเสริมศักยภาพให้ แก่นกั วิจยั อย่างต่อเนื่องต่อไป
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ภาคผนวก
ประมวลข้ อความเห็นหลัก ประเด็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้าน “ปั ญหา/อุปสรรค แนวทางความช่ วยเหลือ และ
กลวิธีส่ คู วามสาเร็ จเพื่อให้ นักวิจยั สามารถเขียนตีพิมพ์ บทความการศึกษาวิจยั ได้ ประสบผลสาเร็ จ)”
1. ท่ านคิดว่ าอะไรที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการการเขียนตีพิมพ์ บทความการศึกษาวิจยั ให้ ประสบ
ความสาเร็ จ? (อักษรสีน้ำเงิ นเป็ นควำมเห็นของบัณฑิ ตศึกษำ)
- ไม่มีเวลา เนื่องจากภาระงานสอนนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีมาก ทาให้ ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเขียน
งานวิจยั ได้ อย่างต่อเนื่อง
- ไม่มีเวลาต่อเนื่อง
- การใช้ ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ Native speaking ทาให้ ยากต่อการเขียนให้ ถกู ต้ องตามหลักภาษา
- ขาดทักษะในการเขียน การเล่าเรื่องงานวิจยั อย่าง Professional
- ค่าใช้ จ่ายในการตีพิมพ์ สงู
- นักวิจยั ขาดประสบการณ์ ในการตอบสนองหรือตอบคาถามต่อ Reviewer
- เลือกวารสารที่เหมาะสม ตรงกับเนื ้อหางานวิจยั ได้ ยาก
- วารสารใช้ เวลาในการตรวจรีวิวนาน งานวิจยั ถูก reject
- Reviewer ที่วารสารเลือกให้ มีความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับสาขาของงานวิจยั
- ไม่มี Mentor / Mentor ไม่มีเวลาให้ ปรึกษา / ไม่มีข้อมูลของ Mentor ที่ตรงกับความต้ องการ
- ขาดแรงจูงใจ (เงิน และภาระครอบครัว)
- บรรยากาศ Research environment ไม่เอื ้ออานวย
- เลือก Journal ไม่ถกู และไม่ตรงกับงานของตนเอง
- ขาดประสบการณ์ในการเลือก Journal ที่จะส่งตีพิมพ์
- เป็ นผู้วิจยั หน้ าใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ทาให้ มีความน่าเชื่อถือน้ อยกว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั ้นๆ
- ขาดประสบการณ์ในการเขียน manuscript
- ใช้ เวลาในการพิจารณา manuscript นาน สุดท้ ายไม่ได้ รับการตีพิมพ์
- ปั ญหาเรื่องการใช้ ภาษาอังกฤษ

2. ท่ านคิดว่ าอะไรคือแนวทางความช่ วยเหลือที่นักวิจยั ต้ องการ (อักษรสีน้ำเงิ นเป็ นควำมเห็นของบัณฑิ ตศึกษำ)
- ลดการจัดกิจกรรมนักศึกษาลง และเพิ่มกิจกรรมที่สง่ เสริ มผลักดันให้ เกิดการเขียนงานวิจยั
- จัดอบรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
- คณะฯ สนับสนุนค่าตีพิมพ์ ให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม 2-3 เท่า (top up จาก มช.)
- คณะฯ ควรจัดทาข้ อมูลของ Mentor อย่างละเอียดเพื่อให้ นักวิจยั สามารถเลือก Mentor ที่ตรงกับความต้ องการ
และส่งเสริ มจัดกิจกรรมให้ นกั วิจยั รุ่นใหม่ได้ มีโอกาสพบปะกับ Mentor ที่นกั วิจัยรุ่นใหม่ต้องการ โดยอยู่ในสาขา
ความเชี่ยวชาญเดียวกัน เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างนักวิจยั กับ Mentor
- ให้ เวลาสาหรับการเขียน Manuscript (แนวทางแก้ ไขสาหรับ ปั ญหาการไม่มีเวลาต่อเนื่อง และการขาด
บรรยากาศ Research environment)
- มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษในการให้ คาปรึกษาและตรวจสอบ Manuscript
- อาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ (พี่เลี ้ยง) ให้ คาแนะนาและเป็ นที่ปรึกษา
- หาข้ อมูลของ Journal ว่าตรงกับงานที่จะส่งตีพิมพ์หรือไม่
- มีการวางแผนการทาวิจยั ให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาที่จะส่งตีพิมพ์



3.ท่านคิดว่าอะไรเป็ นกลเม็ดเคล็ดลับหรือกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้ การเขียนตีพิมพ์บทความการศึกษาวิจัยประสบ

ความสาเร็ จ? (อักษรสีน้ำเงิ นเป็ นควำมเห็นของบัณฑิ ตศึกษำ)
- สารวจเก็บข้ อมูล Journal ต่างๆ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบในการเลือกส่งผลงาน ได้ แก่ list of free charge
- ต้ องมีความกล้ าที่จะติดต่อ ขอความช่วยเหลือจาก Mentor
- มีนกั ศึกษาบัณฑิต
- มีเครือข่ายวิจยั ทั ้งในและต่างประเทศ
- มีระบบการสนับสนุนที่ดีจากคณะฯ และ มช.
- มีการอบรมให้ มีการพัฒนาการเขียน manuscript จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น workshop หรือ
publication camp

