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ก

คานา
การจัดการความรู้ขององค์ กร หรื อ knowledge management (KM) ด้ านการวิจัยเชิงนวัตกรรมและการต่อยอด
สู่เ ชิง พาณิช ย์ ใ ห้ ป ระสบผลสาเร็ จ นี ้นัน้ เป็ นการรวบความประสบการณ์ ความรู้ และมุม มองจากคณาจารย์ นักวิจัยและ
บุคลากรทั ้ง 4 สาขาวิชาชีพของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา
รังสีเทคนิค สาขาวิ ชากายภาพบ าบัด และ สาขาวิช ากิจกรรมบาบัด เพื่ อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ข ององค์ กรที่ว่ า “คณะ
เทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ท ยาลัยเชี ยงใหม่ มี ความเป็ นเลิศด้ านวิช าชี พ และการวิ จัยในระดับ สากล” และถื อ เป็ นการ
ดาเนินการตามพันธกิ จของมหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง เป็ นมหาวิทยาลัย หนึ่ง ในเก้ า แห่ง ของนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ
คู่มือ การจัดการความรู้ ขององค์ กร (KM) ด้ านการวิ จัยเชิง นวัตกรรมและการต่อ ยอดสู่เ ชิง พาณิชย์ ให้ ประสบ
ผลสาเร็จนี ้ ได้ รับการจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ ซึ่งได้ รวบรวมมุมมองของ
คณาจารย์นกั วิจยั และบัณฑิตศึกษาที่ได้ ทางานร่วมกับอาจารย์ ที่ปรึกษาในการพัฒนาข้ อเสนอโครงการเชิงนวัตกรรมเข้ า
ไว้ ด้วย เพื่อที่จะได้ เป็ นแนวทางในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการวิจยั เชิงนวัตกรรมและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
ให้ ป ระสบผลสาเร็ จ และได้ รั บ ทุน สนั บ สนุ น การศึก ษาวิ จัย ทางด้ านนวัตกรรม ตามบริ บ ทขององค์ กร/ประเทศชาติ
(Thailand 4.0) ซึ่ง จะช่ว ยให้ เ ข้ า ใจแนวทาง มี กลเม็ ดเคล็ดลับ และเกิ ดแนวทางการแก้ ปั ญหาโดยผ่ านช่ อ งทางการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในองค์กร โดยดึงองค์ความรู้ และประสบการณ์ ที่ฝั่งอยู่ในตัวบุคคล (tacit knowledge) ให้ ได้ รับการ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในองค์กรให้ มากยิ่งขึน้ ซึ่งช่วยให้ ย่นระยะเวลาการลอง
ผิดลองถูก เกิดมุมมองที่เป็ นรูปธรรม และเกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนขององค์ กรต่อไปอย่างไรก็ตาม
คู่มือการจัดการความรู้ขององค์กร (KM) ด้ านการวิจยั เชิงนวัตกรรมและการต่อยอดสูเ่ ชิงพาณิชย์ ให้ ประสบผลสาเร็ จ นี ้ อาจ
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนงานหรือองค์กรอื่นๆ ได้ เช่นกัน โดยเฉพาะองค์ กรที่ลกั ษณะธรรมชาติและบริ บทที่ใกล้ เคียงกันเพื่อใช้
เป็ นแนวทางประกอบในการวางแผนและออกแบบการพัฒนาองค์ กรตามความเหมาะสมได้
อย่างไรก็ตามคู่มือ การจัดการความรู้ ขององค์ กร (KM) นี ้อาจยังไม่สมบูรณ์ ที่ดีที่สดุ เนื่องจากบริ บทขององค์ กร
ข้ อจากัด และสภาพแวดล้ อมภายนอก (เช่น นโยบายของประเทศ สภาวะการแข่งขันของโลก กระแสโลกาภิ วัตน์ ) 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
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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
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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:การบ่ งชี ้ความรู้ โดยพิ จารณาว่า วิสยั ทัศน์ พันธกิ จเป้าหมายของคณะฯคืออะไรและเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
คณะฯ จาเป็ นต้ องรู้อะไรขณะนี ้คณะฯ มีความรู้อะไรบ้ างอยู่ในรูปแบบใดและอยู่ที่ใครบ้ าง ซึง่ คณะฯ ภายใต้ การดาเนินการ
ของคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจยั ฯ ได้ ประชุมถึงสถานการณ์ และบริ บทของคณะฯ ต่อทิศทางตามกรอบนโยบาย
แผน 12 ของมหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ และนโยบาย Thailand 4.0 จึง ได้ กาหนดประเด็น KM ขึ ้น เพื่อการสนับ สนุนทิ ศ
ทางการดาเนินงานด้ วยกระบวนการทาง KM ขึ ้น
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 ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่า งต่อเนื่อง
จนพัฒนาเป็ นบริบทขององค์กรอย่างโดดเด่นและยัง่ ยืน
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กระบวนการในการรวบรวมความรู้ ขององค์ กร
กระบวนการรวบรวมองค์ ความรู้ ขององค์ กร หรื อ knowledge management (KM) ของคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้ าน“การวิจัยเชิงนวัตกรรมและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้ ประสบผลสาเร็ จ ” ในครัง้ นี ้นั ้นเป็ น
การรวบความประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองจากคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทั ้ง 4 สาขาวิชาชีพของคณะเทคนิ ค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบาบัด และ
สาขาวิช ากิ จกรรมบาบัด โดยใช้ วิธีการที่เอื อ้ ต่ อบริ บทของคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ มากที่สุ ด ซึ่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ของคณะฯ ให้ ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.
ธัญญานุภาพ อานันทนะ) ผอ. อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) มาบรรยายพิเศษใน
หัวข้ อที่น่าสนใจ เรื่อง “Thailand 4.0 กับการมุ่งพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่เชิงนวัตกรรมและพาณิชย์ และความร่ วมมือกับ
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STeP)” ซึง่ สอดคล้ องกับประเด็น KM ดังกล่าว อีกทั ้งเพื่อเป็ นการสร้ างแรงบันดาลใจ
ให้ แ ก่ผ้ ูร่ว มการสัม มนาในช่ วงเริ่ ม ต้ น ของกิ จกรรม เพื่ อเป็ นการดึง ดูดคณาจารย์ นักวิ จัยและบุคลากรให้ มาร่ ว มอบรม
สัม มนากัน หลัง จากนัน้ จึง เป็ นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กลุ่ม ย่อ ยโดยจัดที่ ณ ห้ องบรรยายศิ ษย์ เก่ า สัม พัน ธ์ ชั ้น 1
อาคาร 12 ชัน้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่ทุกคนจากทั ้ง 4 สาขาวิชาจะได้ พบปะกัน มี โอกาส
รับประทานอาหารร่วมกัน และมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เสนอข้ อคิดเห็น และแบ่งปั นประสบการณ์ ร่วมกัน โดยมี
modulator ร่ วมกับประธานกลุ่มคอยช่วยกระตุ้นให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ อย่ างทั่ว ถึง โดยบุคลากรสามารถแสดง
ความเห็นผ่านการบอกเล่า อภิ ปรายให้ ความเห็น หรื อเขียนข้ อความติดกระดานความเห็นด้ วยกระดาษ post-it เพื่อให้
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ ระหว่างนี ้เลขานุการหรือตัวแทนกลุม่ ได้ จดบันทึกประเด็นการอภิ ปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากสมาชิกกลุ่มเพื่อ สรุ ปรวบรวม และในช่วงสุดท้ ายของกิจ กรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ นั ้น แต่ละกลุ่มย่อยจักได้
นาเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันทั ้งคณะฯ
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ประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ขององค์ กร
ประเด็น “ทาอย่ างไรให้ การศึกษาวิจัยเชิงนวัตกรรมประสบความสาเร็จ: ปั ญหา/อุปสรรค ที่
นักวิจัยประสบ”
ในด้ านประเด็นปั ญหาอุปสรรคที่สาคัญในด้ านการศึกษาวิจยั เชิงนวัตกรรมนั ้น นักวิจัยบางส่วนไม่ค่อยคุ้นเคยกับ
งานวิจัยทางนวัตกรรมจึง ไม่ท ราบว่าควรจะเริ่ มอย่ างไรดี อาจารย์ นักวิ จั ยพี่ เลี ้ยงทางด้ า นนี ้ก็ มีค่อ นข้ า งจากัด และขาด
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ บางครั ้งผลิตภัณฑ์ ทางงานวิจัยบางอย่างที่ผลิตขึ ้นก็ยังไม่ได้ รับ
การยอมรับ ไม่สามารถนาผลงานวิจัยที่มีอยู่ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ได้ และอาจพบว่ามีขีดความสามารถในการผลิตระดับ
อุตสาหกรรมได้ น้อย นักวิจยั บางส่วนประสบปั ญหาพื ้นฐานคือภาระงานเยอะ เวลาในการทาวิจัยมีจากัด และทุนวิจัยน้ อย
ไป/หาทุนวิจยั ไม่ได้ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือพื ้นฐานที่จาเป็ น เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั ทิศทางและนโยบายขององค์กรและประเทศชาติได้ ปรับเปลี่ยนทิศทางสู่ Thailand 4.0 ซึ่งนักวิจัยควร
ต้ องปรับตัวและประยุกต์องค์ความรู้ที่มีเพื่อการพัฒนาต่อยอดไปยังทิศทางที่ก้าวสูก่ รรมวิธีใหม่ นวัตกรรม และเชิงพาณิชย์
ให้ มากขึ ้น ถึงแม้ ว่าศาสตร์ ที่เป็ นความรู้พื ้นฐานเพื่อการต่อยอดพัฒนายังมีความจาเป็ นอยู่เช่นกัน นักวิจัยอาจต้ องตระหนัก
ถึงทิศทางและกรอบนโยบาย 20 ปี ของชาติดงั กล่าว ซึง่ อาจต้ องมีการบูรณาการสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนางานวิจัยให้ ทะลุ
เข้ าสูก่ ารแข่งขันได้ ในเชิงพาณิชย์ให้ มากขึ ้น การขอทุนภายในเพื่อเป็ น seeding money สาหรับการต่อยอดเชิงนวัตกรรม
เป็ นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อการพัฒนา นอกจากนี โ้ จทย์ วิ จัยที่ม าจากภาคการผลิต/ผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม (เช่ น
ผู้แทนผลิตภัณฑ์, บริษัทน ้ายา, บริษัทสิง่ ส่งตรวจพิเศษ, บริษัทอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ) เป็ นโจทย์ วิจัยที่จะทาให้ มี
ผู้ใ ช้ งาน มากกว่ า เป็ นการคิ ด โจทย์ จ ากนั ก วิ จัย เพี ย งแต่ ฝ่ายเดี ย ว (ซึ่ ง ไม่ อ าจน าไปประยุก ต์ ใ ช้ ได้ ในมุ ม มองของ
ผู้ป ระกอบการ) ดัง นัน้ การท างานร่ ว มกัน กับ ภาคการผลิต/ผู้ป ระกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมจึง เป็ นมิ ติ ใ หม่ แ ห่ ง การ
ศึกษาวิจยั เชิงการประยุกต์ใช้ ซึง่ หน่วยงานที่สาคัญ เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ (STeP), สวทช, พวอ.-สกอ. เป็ นทั ้งที่ปรึกษา
และแหล่งทุนที่จะเชื่อมโยงนักวิจยั และผู้ประกอบการเข้ าด้ วยกัน นอกจากนี ้หน่วยทรัพย์ สินทางปั ญญา (TLOUbi) ก็มีส่วน
สาคัญในการช่วยให้ คาแนะนาปรึกษาเพื่อการจดขึ ้นทะเบียนทรัพย์ สินทางปั ญญาของนวัตกรรมการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ ้น
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แนวทางความช่วยเหลือที่นักวิจัยต้องการ อันนาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลของการวิจัยเชิงนวัตกรรม
การจัดเวที ให้ นักวิจัย ผู้ประกอบการ/ภาคการผลิต และแหล่ง ทุนวิ จัย หรื ออุทยานวิทยาศาสตร์ (STeP) ได้ มี
โอกาสมาพบเจอกันกับนักวิจัยก็เป็ นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุน การวิจัยเชิงนวัตกรรม หรื อการได้ รับคาแนะนาปรึกษา
จากอาจารย์นกั วิจยั พี่เลี ้ยงที่เคยได้ รับทุนเชิงนวัตกรรม (เช่น ทุน พวอ.-สกว., ทุน สวทช., ทุน สวก., ทุน วช. เป็ นต้ น ) ก็
แนวทางหนึ่งเพื่อการเริ่ มต้ นสู่การพัฒนาสู่การวิจัยเชิงนวัตกรรมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็ นช่องทางการพัฒนาเครื อข่าย
ความร่ วมมือระหว่ างนักวิจัย ผู้ประกอบการ/ภาคการผลิต และแหล่ง ทุนวิ จัย โดยภาควิชาฯ/คณะฯ/มหาวิท ยาลัยอาจ
พิจารณาทุนอุดหนุนพิเศษเชิงนวัตกรรมเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะงานวิจยั ที่มีศักยภาพ มุ่งเน้ นการทาวิจัยแบบบูรณาการสห
สาขาให้ ครบวงจร เช่ น ความร่ ว มมื อ กั บ วิ ศ วกรรมทางการแพทย์ วั ส ดุ ศ าสตร์ เภสัช ศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรื อ
เศรษฐศาสตร์ /บริหารธุรกิจ เพื่อกระบวนการที่ครบวงจรอย่างสมบูรณ์ส่ผู ้ ใู ช้ งาน/เชิงพาณิชย์ในขั ้นปลาย
มิติใหม่ทางการศึกษาวิจยั เชิงนวัตกรรมและการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ เป็ นทิศ ทางที่
จะได้ รับการสนับสนุนเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะด้ านสังคมผู้สงู อายุ โรคติดเชื ้อ โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง มะเร็ ง การตรวจวินิจฉัย/คัด
กรอง โปรแกรม/วิธีการดูแลรักษาฟื น้ ฟู เป็ นต้ น ซึ่งนักวิจัยและหน่วยงานควรต้ องตระหนักและปรับตัวให้ ทันต่อบริ บทของ
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
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กลวิธีที่มุ่งสู่ความสาเร็จเพื่อให้นักวิจัยประสบความสาเร็จในการศึกษาวิจัยเชิงนวัตกรรม
ในด้ านกลเม็ดเคล็ดลับหรือกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้ ประสบความสาเร็จในการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย เชิงนวัตกรรม
นั ้นคณาจารย์ นักวิ จัยและบุคลากรให้ ความเห็ น ว่า ข้ อ เสนอโครงการวิ จัยควรมี ความชัดเจน เขี ยนให้ คนทั่ว ไป (นอก
สาขาวิชา) สามารถอ่านแล้ วเข้ าใจได้ มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน มีกระบวนการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งคาตอบตรง
ตามวัตถุประสงค์ (ได้ ผลิตภัณฑ์ /กรรมวิธีต้นแบบ) เป็ นการวิจัยที่เป็ นประโยชน์ ตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้ มีศักยภาพ
เชิงพาณิ ชย์ มีการวิเคราะห์ ความจาเป็ นและความต้ องการของตลาด มีผลกระทบต่อ สังคมและเศรษฐกิจในวงกว้ าง มี
ความร่วมมือกับภาคการผลิต/ผู้ประกอบการ/หรือภาคอุตสาหกรรม เป็ นการวิจัยที่สร้ างผลกระทบและเกิดประโยชน์ ทั ้งนี ้
หัว หน้ าโครงการวิจัยหรื อ ทีม วิจัยควรมี track record ของผลงานที่ดี (โดยเฉพาะเชิ งกรรมวิ ธีใ หม่ /เชิง นวัตกรรม/เชิ ง
พาณิชย์) และมีผลงานสอดคล้ องกับเรื่องที่กาลังจะศึกษาวิจยั หากเป็ นไปได้ ควรสืบค้ นถึงฐานข้ อมูลทรัพย์ สินทางปั ญญา
ว่ า ยั ง มี ความจ าเป็ นต่ อ การศึก ษาวิ จัย พัฒ นาในเรื่ อ งดั ง กล่า ว ( เช่ น ต้ นทุ น ต่ า ลง หรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ หรื อ
ประหยัดเวลามากขึ ้น หรือเป็ นสิง่ ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้ างขวาง) ทั ้งนี ้ควรจัดให้ นักวิจัยได้ มีโอกาสพบปะกับ
mentor ทางด้ านนวัตกรรม (เช่น นักวิจยั พี่เลี ้ยงที่เคยได้ รับทุนเชิงนวัตกรรม) ที่นักวิจัยต้ องการ โดยอาจอยู่ในสาขาความ
เชี่ยวชาญเดียวกัน ตลอดจนการจัด multidisplinary team และสร้ างเวทีให้ พบปะพูดคุยระหว่างนักวิจัย เพื่อการพัฒนา
โจทย์วิจยั ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อการบูรณาการสหสาขาเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ วิจั ย
ร่วมกันกับข้ อความเห็นจากผู้ประกอบการ
อีกประเด็นหนึง่ ที่สาคัญคือการศึกษา timeline ของการขอทุนวิจัย การเตรี ยมตัวล่วงหน้ าในการพัฒนาข้ อเสนอ
โครงการฯ การยื่นส่ง ข้ อเสนอโครงการวิจัย ให้ ทันกาหนดระยะเวลาและความสอดคล้ องกับขอบข่ายของแหล่ง ทุน และ
นักวิจยั ไม่ควรย่อท้ อต่อความผิดหวังเมื่อไม่ประสบความสาเร็ จในการได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาค้ นคว้ าวิจัย ต้ องสร้ าง
แรงจูงใจ (motivation & passion) อย่างต่อเนื่อง ควรนาข้ อเสนอแนะจากแหล่งทุน /ผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาเพื่อปรับปรุ ง
พัฒ นาข้ อเสนอโครงการต่ อ ไป หรื อ ศึกษาต้ น แบบจากข้ อ เสนอโครงการที่ ป ระสบความสาเร็ จ ได้ รับทุน สนับสนุน การ
ศึกษาวิจยั เพื่อใช้ เป็ นแนวทางประกอบการพัฒนาข้ อเสนอโครงการของตน และที่สาคัญนักวิจัยควรทาให้ ผ้ ใู ห้ ทุนมีความ
มัน่ ใจและเชื่อมัน่ ในศักยภาพโดยการพยายามทาวิจยั ตามกรอบระยะเวลาของทุนเพื่อที่จะได้ สาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้
และอาจปรึกษากับ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่ วยทรัพย์ สินทางปั ญญาเมื่องานวิจัยเป็ นเริ่ มรู ป เป็ นร่ างเพื่อพัฒนาสู่เชิ ง
พาณิชย์ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
คู่มือการจัดการความรู้ขององค์ กร หรื อ knowledge management (KM) ด้ านการวิจัยเชิงนวัตกรรมและการต่อ
ยอดสูเ่ ชิงพาณิชย์ให้ ประสบผลสาเร็ จ นี ้นั ้น อาจจะยังไม่สมบูรณ์ ที่สดุ และอาจมีข้อจากัดอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตาม
คู่มื อ การจั ดการความรู้ ขององค์ ก รดั ง กล่า วได้ เป็ นข้ อมู ลที่ ร วบรวมขึ น้ ตามบริ บ ทขององค์ กรในการช่ ว ยให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปัญหา อุปสรรค กลเม็ดเคล็ดลับ และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อ การวิจัยด้ านนวัตกรรม
และเชิงพาณิชย์ของนักวิจยั ให้ ประสบความสาเร็ จ และต่อยอดไปสู่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในเชิงลึกและในประเด็ นอื่นๆ ที่
สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป
สาหรับประเด็นด้ านการวิจยั เชิงนวัตกรรมและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้ ประสบผลสาเร็ จ นี ้นั ้นปั จจัยสาคัญคือ
เริ่ มต้ นจากการเปิ ดรับแนวความคิดด้ านการวิจัยพัฒนาด้ านนวัตกรรมและเชิงพาณิชย์ การบริ ห ารจัดการด้ านเวลาของ
นักวิจยั เพื่อให้ มีเวลาในการดาเนินการวิจัยตามเป้าหมาย ทั ้งในการเขียนพัฒนาข้ อเสนอโครงการให้ สมบูรณ์ ครอบคลุม
องค์ ความรู้ ความจาเป็ นและประโยชน์ / ผลกระทบของการวิ จัย พัฒ นาต่ อ ยอด อัน นาไปสู่ผลลัพธ์ ข องการศึกษาวิ จัย
(กรรมวิธี/ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมต้ นแบบ) โดยนักวิจัยควรมีเวลาปรึกษากับ ผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้ประกอบการ และอาจารย์
นักวิจยั พี่เลี ้ยง เพื่อช่วยตรวจพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งพัฒนา ทั ้งนี ้การมีทีมนักวิจัยที่มี track record ใน
ศาสตร์ ที่ศกึ ษาวิจัยและเชิงนวัตกรรมก็จะเป็ นโอกาสที่ดี นอกจากนี ้ความร่ วมมือกับผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์
และหน่วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา จะช่วยให้ งานวิจยั ทะลุสเู่ ป้าหมายเชิงพาณิชย์ ได้ สาเร็จในระยะต่อๆ ไป
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ภาคผนวก
ประมวลข้ อความเห็นหลัก ประเด็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้าน “การวิจยั เชิงนวัตกรรมและการต่ อยอดสู่เชิงพาณิชย์
ให้ ประสบความสาเร็ จ (ประสบการณ์ และมุมมองจากคณาจารย์ นักวิจยั /บัณฑิตศึกษา)”
1. นวัตกรรมการศึกษาวิจยั ในความหมายของท่ าน คือ?
การนาข้ อมูล ผลงานวิจยั และการศึกษาต่างๆ มาพัฒนาเป็ นนวัตกรรม
คือผลิตผลที่ได้ จากการวิจยั เกิดประโยชน์ สิง่ ใหม่/ ปรับใหม่/ สร้ างสรรค์
ผลงาน/ องค์ความรู้ใหม่ของสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็ น Know-How ของด้ านนั ้นๆ
การวิจยั ที่มีการบูรณาการองค์ ความรู้ กับการนาไปใช้ จริ ง การวิจัยที่สามารถให้ แนวคิด/ ประโยชน์ ใหม่ ๆ ให้ กับ
มวลมนุษย์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้
สิง่ ที่ประดิษฐ์ ขึ ้นมาเพื่อนามาใช้ ประโยชน์ตรงกับความต้ องการในปั จจุบนั
นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ ประโยชน์โดยผ่านการวิจยั / การทดลองมาแล้ วว่าใช้ งานได้ จริ งได้ ผลจริง
สิง่ ประดิษฐ์ ใหม่
การวิจยั ที่สามารถนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ได้
งานวิจยั ที่นาไปสูก่ ารสร้ างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของสังคม
การนางานวิจยั มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ หรือการนาไปใช้ ประโยชน์จริง
ผลงานวิจยั ที่นามาซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้ และจาหน่ายเชิงพาณิชย์
งานวิจยั ที่นาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง/ ขายได้
การวิจยั ที่มีสงิ่ ใหม่ๆ เกิดขึ ้น/ การวิจยั ที่ขายได้

2. ทาอย่ างไรให้ การศึกษาวิจยั เชิงนวัตกรรมประสบความสาเร็ จ : ปั ญหา/อุปสรรค ที่นักวิจยั ประสบ คือ? (อักษร
สีน้ำเงิ นเป็ นควำมเห็นของบัณฑิ ตศึกษำ)
- ทุนน้ อยไป/หาทุนวิจยั ไม่ได้
- เวลาในการทาวิจยั มีจากัด
- นักวิจยั ขาดแรงจูงใจ
- ขาด Network (ทีมผู้วิจยั )
- ขาดการบูรณาการร่วมสหสาขาวิชาและหน่วยงานอุตสาหกรรม / ขาด Connection ผู้ประกอบการ และผู้ให้
ทุน
- ไม่สามารถนาผลงานวิจัยที่มีอยู่ไปประยุกต์ในเชิงพาณิชย์ได้
- ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ไม่ตรงกับโจทย์วิจยั / Mentor ไม่สอดคล้ องกับ Trend, Policy ที่นกั วิจยั สนใจ
- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น ยังไม่ได้ รับการยอมรับ
- ไม่ร้ ูจะเริ่มอย่างไร
- อาจารย์มีภาระงานด้ านอื่นมาก
- ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือพื ้นฐานที่จาเป็ น
- ขีดความสามารถในการผลิตระดับอุตสาหกรรมต่า
- ไม่มีตลาดรองรับ ผู้วิจยั ไม่ทราบแหล่งจาหน่ายและความต้ องการของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการที่สร้ างขึ ้นมา
ไม่มีการสารวจความต้ องการของผู้ใช้ ความต้ องการของผู้ประกอบการไม่ตรงกับนักวิจยั
- นวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีต้นทุนการผลิตที่แพง มีการใช้ งานที่ย่งุ ยาก ซับซ้ อน จึงไม่เป็ นที่ต้องการของตลาด
- ขาดผู้ช่วยงาน ทรัพยากรสนับสนุนการวิจยั และมีปัญหาขาดความร่วมมือในการวิจยั
- กรณีขาดแคลนวัสดุอปุ กรณ์หรือมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการ นักวิจยั ไม่มีข้อมูลในการติดต่อประสานงาน
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถให้ การสนับสนุนได้
- งานวิจยั ถูกจากัดขอบเขตโดยผู้ประกอบการ เช่น บางโครงการ มีข้อตกลงกับตลาดหรือผู้ประกอบการไว้
แล้ ว นักวิจัยต้ องปฏิบตั ิตาม หากไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ จะส่งผลให้ งานวิจยั ไม่ประสบความสาเร็ จ

3. แนวทางความช่ วยเหลือที่นักวิจัยต้ องการ อันนาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลของการวิจัยเชิงนวัตกรรม (อักษรสี น้ ำ
เงิ นเป็ นควำมเห็นของบัณฑิ ตศึกษำ)
- ต้ องการ Network และ Mentor
- ได้ ข้อมูลแหล่งทุนที่รวดเร็ว มีแหล่งข้ อมูลความต้ องการของตลาดและผู้บริโภค
- ปรับภาระงานให้ เหมาะสม เพื่อนักวิจยั จะได้ มีเวลาในการทาวิจยั
- เปิ ดโอกาสให้ มีการพบปะกับผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมในด้ านที่เกี่ยวข้ อง

- เพิ่มจานวนเงินทุนวิจัยจากคณะให้ มากขึ ้น
- มีระบบฐานข้ อมูลของกลุ่มนักวิจยั ต่างๆ เพื่อการบูรณาการวิจยั
- ควรมีการจัดสรรทุนวิจัยให้ เพียงพอ ทั ้งจากต้ นสังกัดและผู้ประกอบการ และมีแนวทางในการผลักดันให้ นกั วิจยั
ได้ รับทุนจากแหล่งอื่นๆ
- มีการสารวจความต้ องการของตลาดและผู้ใช้ งาน ทั ้งนี ้ ควรได้ รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ
ผู้ประกอบการด้ วย
- ผู้ประกอบการควรให้ การสนับสนุนด้ านวัสดุ อุปกรณ์ ในการทางานวิจยั
- มีการสร้ างเครือข่าย ทาความรู้จกั กับผู้เชี่ยวชาญด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีเครือข่ายความร่วมมือด้ านการวิจยั
พัฒนา/นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่สนับสนุนงานวิจยั พร้ อมทั ้งประสานการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างนวัตกรรม

4.กลวิธีท่ มี ่ งุ สู่ความสาเร็ จเพื่อให้ นักวิจยั ประสบความสาเร็ จในการศึกษาวิจยั เชิงนวัตกรรม (อักษรสีน้ ำเงิ นเป็ น
ควำมเห็นของบัณฑิ ตศึกษำ)
- นักวิจยั ต้ องมีแรงจูงใจ กระตือรือล้ น (Passion)
- มีการสร้ างเครือข่าย (Networking) / สร้ างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และองค์กรเชื่อมโยง เช่น
STEP
- Present ความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญ โดยมีการประชาสัมพันธ์ งานวิจยั ออกสู่สาธารณชนให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ในวง
กว้ าง
- หา Product ที่ตรงกับความต้ องการของมวลมนุษยชาติ / สนับสนุนงานวิจยั ต่อยอด
- เพิ่มทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มีนกั วิจัยพี่เลี ้ยงที่เชี่ยวชาญด้ านการวิจัยเชิงนวัตกรรม
- Keyperson และอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีเวลาเพียงพอในการให้ คาปรึกษาแก่นักวิจัย
- ควรมีการวางแผนงาน มีขอบเขตของระยะเวลา และตระหนักในเรื่ อ ง deadline ในการดาเนินงานวิจัยแต่ละ
ขั ้นตอน
- สร้ าง Motivation ให้ เกิดความรู้สกึ อยากทางานวิจยั อย่างสม่าเสมอ จนประสบความสาเร็จ
- เสริมสร้ างความรู้พื ้นฐานและภาษาอังกฤษให้ เพียงพอ
- สร้ างเครือข่าย ทาความรู้จกั กับผู้เชี่ยวชาญด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

