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      สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การค้นควา้อิสระ  เร่ือง การจัดการความรู้หน่วยวิจัย งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพนัธ์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและระบุองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานหน่วยวิจยั และพฒันาตน้แบบระบบ
การจัดการความรู้หน่วยวิจัย งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูว้จิยัมีขอ้สรุปผลการวจิยัในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. สรุปผลการวจิยั 
2. อภิปรายผล 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวจิัย 
 

ผูว้ิจยัศึกษาข้อมูลงานวิจยัของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีพบว่าหน่วยวิจยัเป็น
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีประสานงานวจิยัดา้นต่างๆ และมีคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการวิจยัและ
วิเทศสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีในการวางแผนและก าหนดแนวทางงานวิจยัของวิทยาลยัฯ ให้ผา่นตวัช้ีวดั
ด้านวิจัย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี ในปีงบประมาณ 2550-2554 (เดือนตุลาคม-เดือนกนัยายน) มี
โครงการวิจยัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 
48 โครงการ งบประมาณ 7,728,405 บาท (งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์, 2555) ปี พ.ศ. 
2550-2554 มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ จ านวน 195 เร่ือง ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
นานาชาติและมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี และผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นวิจยั อยู่
ในระดบัพอใช ้

ผูว้จิยัศึกษาความรู้ความเขา้ใจงานวจิยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 
54 คน โดยการใชแ้บบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท าวิจยั ร้อยละ 
72.22 โดยส่วนใหญ่ท าวิจยัเชิงวิชาการ ระดบัจงัหวดัหรือสถาบนั การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยัใน
ประชุมวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ระดบันานาชาติ มากท่ีสุดร้อยละ 67.86 และ
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ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดบันานาชาติ ร้อยละ 42.86 มีบุคลากร ร้อยละ 51.85 เคยตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิชาการ โดยตีพิมพเ์ผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการ ร้อยละ 75 ทั้งน้ีการตีพิมพใ์น
หนงัสือพิมพ ์ภายในหน่วยงาน และในวารสารวชิาการยงัมีนอ้ยมาก 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ 
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดว้ยวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยเลือกใช้เคร่ืองมือ 
CommonKADS เพื่อตรวจสอบองคค์วามรู้หน่วยวจิยั 

ผูว้ิจยัน าผลการศึกษาท่ีไดน้ ามาพฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจยั โดยใช้
โปรแกรม Joomla! 
 

2. อภิปรายผล 
 

 ผูว้ิจยัไดส้รุปตามกระบวนการบริหารจดัการความรู้ดว้ยวิธีการ วิศวกรรมความรู้ 
(Knowledge Engineering) 4 ขั้นตอน โดยสามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 
2.1  การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) 

ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาโครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยั
และวเิทศสัมพนัธ์ หนา้ท่ีของหน่วยวจิยั บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานส่งการวิจยัและ
วิเทศสัมพนัธ์ ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) เช่น ประกาศ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายของวิทยาลยัฯ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศึกษาตวัช้ีวดัดา้นวิจยั ตาม
เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และค ารับรองการปฏิบติังานของส่วน
งานประจ าปี   

ผูว้ิจยัตรวจสอบความรู้ ด้วยวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 
และเลือกหวัขอ้ความรู้ดว้ยเคร่ืองมือ CommonKADS เพื่อตรวจสอบองคค์วามรู้ภายในหน่วยวิจยัใน
รูปของแบบจ าลององคก์รต่างๆ โดยการสัมภาษณ์รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ นอกจากน้ี 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาความรู้ความเขา้ใจงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลยั
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่บุคลากร ร้อยละ 72.22 มี
ประสบการณ์การท าวิจยั ในขณะท่ีผูบ้ริหารวิทยาลยัฯ เห็นว่าบุคลากรมีประสบการณ์การท าวิจยั
นอ้ยและเป็นการท าวิจยัเพื่อส าเร็จการศึกษามากกวา่การด าเนินโครงการวิจยัประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีผล
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จากแบบสอบถามและผลการด าเนินงานดา้นวิจยัของวิทยาลยัฯ ในปี 2550-2554 พบกวา่การท าวิจยั
ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระดบัสถาบนัและจงัหวดัเหมือนกนั 

การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท าวิจยั ร้อยละ 71.79 
เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ โดยส่วนใหญ่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการแบบบรรยาย ในระดบันานาชาติ 
ทั้งน้ีบุคลากรยงัไม่เคยตีพิมพใ์นรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ร้อยละ 39.29 ซ่ึงตรงกบัระดบัความรู้
การจดัท ารายงานการวิจยัในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.31  และไม่เคยตีพิมพว์ารสารวิชาการ ร้อย 
46.43 ตรงกบัระดบัความรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการเขียนบทความงานวิจยัในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.22 ในดา้นการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความทางวิชาการ พบวา่บุคลากรตีพิมพเ์ผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการแบบบรรยาย ระดบันานาชาติ ร้อยละ 60.71 ในขณะท่ีไม่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารวชิาการ ร้อยละ 64.29 ภายในหน่วยงาน 78.57 และหนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 92.86  

จากข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทาง
วิชาการ ท าให้เห็นว่าบุคลากรขาดความรู้ในการจดัท ารายงานการวิจยัและการเขียนบทความงาน 
วจิยั ซ่ึงส่งผลใหจ้ านวนผลงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ของวิทยาลยัฯ มีจ านวนนอ้ยและมีแนวโนม้ลดลง
ทุกปี นอกจากน้ีผลงานการตีพิมพส่์วนใหญ่ยงัไม่อยู่ในฐานขอ้มูลระดบัชาติและนานาชาติท่ีส านกั 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ ซ่ึงจะส่งให้คะแนนและผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการวจิยั มีคะแนนนอ้ยและอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

บุคลากรเห็นความส าคญัของงานวิจยัท่ีมีต่อความกา้วหนา้ดา้นอาชีพในระดบัมาก 
ร้อยละ 44.44 ระดบัมาก ร้อยละ 48.15 ในขณะท่ีผูบ้ริหารมองว่าบุคลากรยงัไม่ได้ความส าคญั 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีท าวิจยัและตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานยงัเป็นบุคลากรกลุ่มเดิม จากขอ้มูลการท าวิจยั 
ปี 2550-2554 เม่ือท าการเฉล่ียการท าวิจยั 5 ปีต่ออาจารย ์1 ท่าน จะพบว่า อาจารยท์  าวิจยั  0.14 
โครงการ/ท่าน/ปี งบประมาณเฉล่ีย 22,081 บาท/ท่าน/ปี (ใช้ขอ้มูลบุคลากร ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 
2555 มีบุคลากรสายวชิาการ จ านวน 70 คน) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่อาจารยท์  าวิจยันอ้ยมากและยงัไม่ให้
ความส าคญั เม่ือพิจารณาระดบัความรู้พบวา่บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการวิจยั ระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.15 ทราบแหล่งทุนวิจยัภายนอกประเทศ ระดบันอ้ย ค่าเฉล่ีย 2.43 ทราบแหล่ง
ทุนวจิยัภายในประเทศและขั้นตอนการขอทุนวิจยั ระดบัปานกลาง จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้
วา่บุคลากรเห็นความส าคญัของงานวิจยัท่ีมีต่อความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ แต่ไม่มีความรู้ในการเขียน
โครงการวิจยั ไม่ทราบแหล่งทุนวิจยั และขั้นตอนการขอทุนวิจยั ประกอบกบับุคลากรมีความรู้
เก่ียวกบัยทุธศาสตร์และนโยบายการวจิยัของชาติ/ภาคเหนือ ในระดบันอ้ย ค่าเฉล่ีย 2.28 ท าให้เขียน
ขอ้เสนอโครงการเพื่อยื่นขอรับทุนจากแหล่งภายนอกไดไ้ม่ตรงกบัยุทธศาสตร์หรือไม่ได้รับการ
พิจารณาจากผูใ้หทุ้นได ้
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จากผลการศึกษา ยงัพบว่าบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัประกาศระเบียบมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.63 และตรงกบัความผลการวิเคราะห์
แบบจ าลององคก์ร Organization Models-1 
 

2.2  การจับความรู้ (Knowledge Capture) 
ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจบัความรู้ (Knowledge Capture) จ  านวน 2 ท่าน 

ได้แก่  หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ
หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจบัความรู้
ความรู้ฝังลึก (Tacit  Knowledge) ในการบริหารงานวิจยั ปัญหาท่ีพบและแนวทางแกไ้ขท่ีผา่นมา 
งานวิกฤตท่ีพบและแนวทางการแกไ้ข และกรณีศึกษา ผูว้ิจยัไดถ้อดบทสัมภาษณ์และวิเคราะห์หา
ความรู้ในระดบังาน (Task Knowledge) ความรู้ระดบัการคิด (Inference Knowledge) และความรู้
ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain Knowledge)  

 
2.3  การวเิคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เป็นการเลือกหวัขอ้ 
ความรู้ดว้ยเคร่ืองมือ CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือในการตรวจสอบองค์ความรู้ภายในหน่วย
วจิยัท่ีจะสนบัสนุนอ านวยความสะดวก (Facilitate) และเหมาะสมส าหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
หรือการแกปั้ญหาและการท างานของกลุ่มผูป้ฏิบติั (Community of Practice)  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
ความรู้ในระดบังาน (Task Knowledge) ความรู้ระดบัการคิด (Inference Knowledge) และความรู้
ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain Knowledge) ออกมาในแบบ จ าลอง โดยเลือกงานท่ี
มีความส าคญัต่อหน่วยวจิยั จ  านวน 3 แบบจ าลอง ไดแ้ก่  

1) การยืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยัต่อแหล่งทุนวจิยัภายนอก 
2) การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงานวชิาการในประเทศและ

ต่างประเทศ 
3) การสนบัสนุนค่าตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ 
 

2.4  การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) 
ผูว้ิจยัพฒันาต้นแบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจัยของวิทยาลัยฯ โดยใช้

โปรแกรม Joomla! เพื่อเป็นศูนยก์ลางเรียนรู้ สร้าง จดัเก็บ และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ดา้น
การวิจยั  เพิ่มขีดความสามารถในดา้นวิจยั ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบติังาน สนบัสนุนการ
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เรียนรู้และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ โดยผูว้ิจยัน าผลจากการตรวจสอบองคค์วามรู้หน่วยวิจยัและการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาออกแบบเมนูในระบบการจัดการความรู้ ทั้ งน้ีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจดัการความรู้เขา้มาช่วยส่งเสริมการจดัการความรู้รวบรวมความรู้กระบวนการ
จดัการความรู้ท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้านโดยง่ายสะดวกในการคน้หา
ความรู้จนท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไดท้ัว่ถึงทั้งองค์กร และหากบุคลากรไดใ้ห้ความร่วมมือ
สนใจการจดัการความรู้ก็จะสามารถน าองค์กรให้พฒันาไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ต่อไป ดงัเช่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีน าระบบการจดัการ
ความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองคก์รและเก็บสินทรัพยค์วามรู้ และไดรั้บรางวลัการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ TQC (Thailand Quality Class) (บณัฑิต พรหมพนัธ์ และวภิาดา เวทยป์ระสิทธ์ิ, 2553) 

 
 จากการศึกษาดงักล่าวพบปัญหาการด าเนินงานของหน่วยวจิยั งานบริหารงานวจิยัและวิเทศ
สัมพนัธ์ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี คือ บุคลากรขาดความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการวิจยั 
แหล่งทุนวจิยั ขั้นตอนการขอทุนวจิยั การจดัท ารายงานการวิจยั การเขียนบทความงานวิจยั ประกาศ
และระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั และยุทธศาสตร์และนโยบายการวิจยัของชาติ/ภาคเหนือ จึง
ส่งผลให้วิทยาลยัฯ มีจ านวนโครงการวิจยัน้อย งบประมาณจากแหล่งทุนวิจยัมีน้อย การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมีน้อยและบทความวิชาการส่วนใหญ่ยงัไม่อยู่ในฐานขอ้มูลระดบัชาติ
และนานาชาติท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ และส่งผลให้การประกนั
คุณภาพการศึกษา ดา้นวจิยั มีคะแนนนอ้ยและมีผลการประเมินระดบัพอใช ้ 

องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับหน่วยวจิยั งานบริหารงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ มีดงัน้ี 
1. ความรู้ในขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบติั ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

และวทิยาลยัฯ 
2. การวเิคราะห์และวางแผนการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตวัช้ีวดัต่างๆ 
3. กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4. ฐานขอ้มูลงานวจิยัระดบัชาติและนานาชาติ 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ภาษีและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัเงินทุนวจิยัท่ีส่วนราชการไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ 
7. การจดัท าสัญญาและหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของแหล่งทุนต่างๆ 
8. จรรยาบรรณนกัวจิยั 
9. การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
10. ค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี 
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3. ข้อเสนอแนะ    
 

3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1) สนับสนุนการจัดท าและพัฒนาระบบการจัดการความ รู้  (Knowledge 

Management System: KMS) ของแต่ละส่วนงานเพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ สร้าง แลกเปล่ียน 
จดัเก็บ และกระจายความรู้ ทั้งความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู้ชดัแจง้  (Explicit 
Knowledge) ของบุคลากร โดยเป็นนโยบายของวิทยาลยัฯ ให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องเขา้ใช้งาน
ระบบเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และเม่ือการเรียนรู้และการแลกเปล่ียน
ความรู้เป็นไปอยา่งกวา้งขวางทัว่ถึงในทุกระดบัของวิทยาลยัฯ จะส่งผลให้สามารถพฒันาบุคลากร
และองคก์รใหมี้ศกัยภาพและขีดความสามารถพร้อมต่อการแข่งขนัในอตัราท่ีเร็วกวา่องคก์รอ่ืน 

2) ควรศึกษาขอ้มูลของหน่วยงานทั้งความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) และ
ความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ก่อนไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน าประเด็นปัญหาไปจบั
ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
              

3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาองค์ความรู้ในส่วนงานวิเทศสัมพนัธ์ เน่ืองจากเป็น

หน่วยงานท่ีท างานร่วมกบัหน่วยวิจยัและมีองค์ความรู้ท่ีสามารถใช้ร่วมกนัได้ เพื่อผูป้ฏิบติังาน
ภายใตง้านบริหารงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์สามารถเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และสารมารถ
ปฏิบติังานแทนกนัได ้ 
 


