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Abstract
  The objective of this research is to present the model of knowledge management by using          
ontologies for research management in Thai universities. The Rajamangala University of Technology 
Lanna is selected as a case study, acting as a microcosm. The methodology of the research has a 
qualitative nature which covers the methods of literature reviews, in-depth interviews and using                   
CommonKADs to capture knowledge of experts. The results highlight that the ontologies of sustainable 
research management include three tasks knowledge, seven inferences knowledge and fourthly seven 
domains knowledge, which can be applied to design and develop a knowledge management system for 
the research management.
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บทนํา 
  การจัดการความรูเปนระบบการบริหารที่สําคัญในการจัดการบุคลากรและสารสนเทศในองคกร  อีกทั้งยัง
เปนสวนสาํคญัในการประกนัคุณภาพของหนวยงานทาํใหหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนตองจดัทาํระบบการจดัการ
ความรูซึ่งการจัดการความรูนี้ตองอาศัยความรูความเขาใจในเชิงทฤษฎีของการจัดการความรู  ทั้งนี้พบวา ปจจุบัน
หลายหนวยงานในประเทศไทยยังดาํเนนิการจัดการความรูแบบขาดหลักการ   ทาํใหผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมาย   
ที่ตั้งไว (ณพศิษฎ จักรพิทักษ, 2552)  การจัดการความรูเปนกระบวนการจัดเก็บความรู เพื่อเพ่ิมมูลคาของขอมูล
สารสนเทศทีม่ใีนองคกร โดยมีการใชระบบสารสนเทศมาชวยในการจดัการ  การใชงานและการแบงปนความรูซึง่กนั
และกัน  นอกจากน้ี การจัดการความรูยังหมายถึงการทําใหความรูที่อยูในตัวคนสามารถนําเผยแพรและจัดการออก
มาในลักษณะที่สามารถจับตองได เชน เอกสาร หรือหลักฐานตาง ๆ  เพื่อใหสามารถแบงปนความรูระหวางกันของ
คนในองคกรนั้นๆ ที่สําคัญ คือ องคกรตองมีการจัดการความรู  เนื่องจากทุกองคกรมีบุคลากรที่ทํางานใหแกองคกร
ซึ่งถือเปนทุนทางปญญาที่สําคัญ  ทั้งนี้กระบวนการสําคัญในการจัดการความรู ไดแก การบงช้ี การสืบคน                    
การกระจายความรู และการดาํเนนิการจดัการความรู  สาํหรบัในทางปฏบิตักิารจดัการความรูยงัรวมไปถงึการนาํทนุ
ทางปญญามาจําลองใหเกิดแผนภาพเพื่อใหองคกรสามารถนําไปใชประโยชนได  เชน  การนําเสนอขอมูลทุนทาง
ปญญาใหแกผูทีใ่ชงบการเงินเพ่ิมเติมจากขอมลูทางการเงิน เพราะขอมลูทนุทางปญญาแสดงใหเหน็ถงึคณุภาพของ
ทรพัยากรมนุษยและการบริหารจัดการท่ีดมีธีรรมาภิบาลมีความสําคญัมากเทากบัขอมูลทางการเงินท่ีถกูตองครบถวน   
โดยมกีารระบถุงึตวับคุคลทีม่คีวามรูทีอ่งคกรจาํเปนตองใช  นอกจากน้ีการจัดการความรูจะเพิม่ประโยชนในการตรวจสอบ 
ทนุทางปญญาในองคกรเพ่ือใหเกดิองคความรูทีส่รางมลูคาเพิม่ใหองคกรทราบวาทนุทางปญญาทีส่าํคัญทีค่วรจัดเก็บ
และปองกนัมิใหสญูเสยีไปนัน้อยูทีใ่ด ทัง้นีก้ระบวนการดงักลาวมีความสาํคญัตอกระบวนการตดัสนิใจตอผลติภณัฑ
หรือการใหบริการในองคกร (Uriarte, 2008)
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  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11              
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอโดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได         
อยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้มีการ
ใหความหมายการจัดการความรูในองคกรวาหมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจาย      
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเอง    
ใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดย     
ความรูม ี 2 ประเภท คอื ความรูทีฝ่งอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูทีอ่ยูในตวับคุคลซึง่ไดจากประสบการณ  
พรสวรรค หรือ สัญชาตญาณในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ   และความรูที่ชัดแจง  (Explicit Knowledge)              
เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดในลักษณะที่จับตองไดโดยผานวิธีตางๆ เชน คูมือ ตํารา วิดีโอ เปนตน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2548)  
  การจัดการความรูในองคกรตองมีการประยุกตใชเครื่องมือในการจัดการความรูหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู
กบัเปาหมายและจุดประสงคของการจัดการความรูนัน้ แตเครือ่งมือหน่ึงทีน่ยิมใชเพือ่จบัความรู (Knowledge Capture) 
จากผูเชี่ยวชาญ คือ วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) เคร่ืองมือนี้ใชในการจัดการความรูที่เปนวิชาการ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ประเภทหน่ึงซึง่เปนการสรางระบบคอมพิวเตอรใหทาํงาน เสมอืนพฤตกิรรม
มนุษย หรือกลุมตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยในการแกปญหา การตัดสินใจและเรียนรู
จากความรูที่สะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจงที่ปรากฏใน เอกสาร (Explicit Knowledge) 
เปนการสรางเพ่ือใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบและสามารถนําไปใชไดงาย โดยพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหารในการตัดสินใจและในการแกปญหา หรือใชในการทํางานของผูปฏิบัติงานตามกระบวนการทางวิศวกรรม
ความรูซึง่ใชการวเิคราะหความรูและโครงสรางขอมลู (Knowledge Analysis and Data Structuring: CommonKADS) 
โดยกระบวนการของ CommonKADS ประกอบดวยวิธีการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู 
(Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และ การนําความรูไปใช (Knowledge 
Utilization) ดังแสดงในภาพที่ 1ดงในภาพท 1

        ภาพที่ 1: กระบวนการทางวิศวกรรมความรู
        ที่มา:  ณพศิษฎ จักรพิทักษ,  2555
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  นอกจากนี ้ณพศิษฎ จกัรพทิกัษ (2555) ยงัไดอธบิาย การสรางแบบจาํลองการจดัการความรูในกระบวนการ
ทางวิศวกรรมความรู ไวดังนี้
  1.  แบบจําลองความรูความสัมพันธพื้นฐาน (Ontology) คือ คําเรียกอภิธานศัพท หรือนิยาม หลักการ           
พื้นฐานในการแกไขปญหาซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Domain Knowledge โดยจะมีความสัมพันธเฉพาะไดแก การเปน
ประเภทของ (Is-Kind-Of) และเปนสวนหนึ่งของ (Is-A-Part-Of)
  2. แบบจําลองความรูภารกิจ (Task  Knowledge) เปนความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย
ในการบรรลุภารกิจ
  3. แบบจําลองความรูวธิคีดิ (Inference Knowledge) เปนความรูในขัน้ตอนการคดิหาเหตผุล (Reasoning) 
รูในเหตุและผลเพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงคยอยเชน ความตองการ ผลลัพธ วธิกีารแกไขปญหา ประกอบดวยเคร่ืองหมาย
แสดงประเด็นเหตุผล (Inference Role) ที่เปนความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) สําหรับภารกิจยอยนี้จะ
เชื่อมโยงไปยัง Domain Knowledge ตอไป
  4. แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) เปนความรูในส่ิงที่ตองคิดหรือ 
กระบวนการตั้งหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเรื่องในการแกปญหาหรือตัดสินใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
การนําการจัดการความรูมาใชในสถาบันการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม พบวา การจัดการความรูของสถาบัน
อดุมศกึษาของรัฐบาลอยูในระดับปานกลางในขณะท่ีการจัดการความรูของสถาบันอดุมศึกษาของเอกชนอยูในระดับสูง 
สาํหรบัการแบงปนความรูของสถาบนัอดุมศึกษาทัง้ของรฐับาลและเอกชนอยูในระดบัปานกลางเชนเดียวกนั  นอกจาก
นี้ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมขององคกรและกระบวนการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและ
เอกชนอยูในระดับปานกลาง สําหรับการจัดการความรูในสถาบันการศึกษาสามารถแบงไดตามภารกิจหลักของ
มหาวทิยาลยัซึง่ไดแก การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการแกสงัคม และการทาํนบุาํรุงศลิปวฒันธรรม 
(Songsangyos, 2012) 
  การวิจัยนับเปนพันธกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2557) 
ไดกลาวถึงนโยบายการวิจัยของชาติวาเปนการเนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ไดแก การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรมใหเปนพลังขับเคล่ือนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  ทั้งน้ีตอง
สรางสรรคภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยสินทางปญญาเพื่อตอยอดและประยุกตใชในเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน         
โดยใหมผีลทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพในลักษณะความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  นอกจากน้ีประเด็นนโยบาย
ดานการเพิม่การลงทนุในการ วจิยัและการจัดสรรงบประมาณการวจิยัไดกระจายไปยงัหนวยงานตางๆ  ทัง้ในภมูภิาค
สงเสรมิการลงทุนดานการวิจยัทัง้ภาครัฐ  ภาคเอกชน และทองถิน่ โดยจัดทาํแผนบูรณาการงบประมาณเพ่ือการวิจยั
จากทุกแหลง  มีการสงเสริมความรวมมือเชิงรุกของทุกภาคสวน และสนับสนุนการรวมลงทุนวิจัยของภาคเอกชน     
โดยใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวกับการวิจัย  ตลอดจนในพ้ืนที่ไดมีสวนรวมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ และติดตามผล สรางเสริม
ความรวมมือเชิงรุกระหวางหนวยงานวิจัยหลักและเครือขายวิจัยในลักษณะของหุนสวนความรวมมือ  เปดโอกาสให
ภาคเอกชนมีสวนรวมอยางจริงจังในการวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคและทองถ่ิน อีกท้ังยังตองนําความตองการของผูใช
ประโยชนทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิชย ภาคชุมชนและทองถ่ินมาเปนประเด็นหลักใน            
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การกาํหนดโจทยวจิยัและการสนบัสนนุงบประมาณอยางจรงิจงัเพือ่การวจิยัแบบมุงตอบสนองตอความตองการและ
ใหมุงเนนการวิจัยเพ่ือใชประโยชน   ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติยังจัดทํามาตรการเพ่ือสงเสริม              
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยและแผนการวิจัยของ                            
หนวยงานราชการระดับกระทรวง และกรม จังหวัด กลุมจังหวัด และองคกรทองถ่ินเพื่อพัฒนาสารสนเทศการวิจัย
ของชาติ  รวมท้ังฐานขอมลูสารสนเทศและระบบคลังขอมลูงานวิจยัของชาติเพือ่ใหเกดิบรูณาการขอมลูงานวิจยัและ                   
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชขอมูลสําหรับระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ   
สาํหรบัการเรงรดัพัฒนาบคุลากรทางการวิจยัของประเทศใหมจีาํนวนและคณุภาพเพิม่ขึน้นัน้ ไดกระตุนใหทัง้นกัวิจยั
และผูบรหิารการวจิยัในหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคทองถิน่ และ ภาคการศกึษา รวมถงึการเริม่พฒันาศักยภาพ
ของเยาวชนในการวจิยัต้ังแตระดับนักเรียนโดยสนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอนการวิจยัเบ้ืองตนใหกบันักเรียนทกุคน
ใหมีความรูในการวิจัย  สามารถคิดวิเคราะหและมีจิตวิจัยเพ่ือสรางเยาวชนและคนรุนตอไปของชาติใหมีศักยภาพ
ดานการวิจัยและใชการวิจัยในอาชีพ เปนการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมการศึกษา (Learning Innovation) และ          
สรางวัฒนธรรมการวิจัยและนักวิจัยผานกระบวนการศึกษาในโรงเรียนเพื่อนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพใน                
การแขงขันของประเทศดวย นอกจากน้ียังเรงสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม                
รวมท้ังสนับสนุนการผลิตนักวิจัยรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใน             
ภาคอุตสาหกรรม  การจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในการทําวิทยานิพนธ                 
โดยใชโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมและรวมทําวิจัยกับภาคเอกชน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน ไดแก จัดการศึกษาสู               
ความเปนเลศิดานวชิาชพี มุงสรางคนดีมคีณุภาพสูงาน เชีย่วชาญเทคโนโลยี และพึง่พาตนเองได ทัง้นีม้หาวิทยาลัยจัดใหมี
โครงการสงเสริมผลิตผลงานวิจัยภายใตชื่อโครงการการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
(Hands-on Research and Development: HRD) โดยระยะท่ี 1 เร่ิม โครงการตัง้แตเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 – เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2556  รวมระยะเวลา  2  ป 1 เดือน  ทัง้นีก้อนทีจ่ะมโีครงการดังกลาวนี ้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนามีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงที่สุดเมื่อป พ.ศ. 2553 ในระดับชาติ จํานวน 25 เรื่อง และระดับนานาชาติ
จํานวน 13 เรื่อง หลังจากมีโครงการน้ี มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงสุดตอเนื่องเพิ่มข้ึนอยางมี         
นัยสําคัญทุกป โดยป พ.ศ. 2556 มีผลงานตีพิมพระดับชาติจํานวน 88 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 15 เรื่อง 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557) ทั้งน้ีโครงการดังกลาวน้ีไดใชระบบ           
การจัดการความรูเพ่ือการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยองครวมขององคกร             
เปนการเรียนรูหาวิธีการ (How To) ในการรักษาสมดุล (Balancing) ของปจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีจะกระทบ
ตอองคกร (Senge, 1994) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารงานวิจัยโดยการบูรณาการการจัดการความรูแบบ
การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) เชน การทําระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentoring System) ซ่ึงมีทั้งพี่เลี้ยง     
แกนกัวจิยัรุนใหมทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  อกีทัง้ยงัมีการจดัสรรเงนิทนุวจิยัในโครงการยอยตางๆ ทีค่าํนงึ
ถึงการจัดสรรเงินใหครอบคลุมตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา                
การจัดการความรูของงานวิจัยในระดับอุดมศึกษาโดยใชวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหความรู (CommonKADs) 
(Schreiber, Akkermans, Anjewierden, Hoog, Shadbolt, Van de Velde & Wielinga, 2000) ดวยความรูของ       
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ผูเชี่ยวชาญทุกคนเปนความรูที่อยูในตัวบุคคล และดําเนินการจับความรูจากผูที่มีสวนรวมในโครงการวิจัย ไดแก       
นกัวจิยัทีป่ระสบความสําเร็จระดับคณะ  ผูบรหิารงานวิจยัของมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวฒุทิีเ่ปนทีป่รึกษาโครงการ
ดงักลาว โดยผลของการวจิยัถกูแสดงออกมาในรปูแบบจาํลองความรูพืน้ฐาน (Ontology) สาํหรับการบรหิารงานวจิยั
ของมหาวิทยาลัยโดยใชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนกรณีศึกษา

วัตถุประสงค
  เพื่อนําเสนอแบบจําลองทางการจัดการความรูโดยจัดทําแบบจําลองความสัมพันธขั้นพื้นฐานการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยใชวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูในการจัดการการบริหารงานวิจัย           
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตวัอยาง ถกูแบง ออกเปน 3 กลุมโดยวิธกีารเลอืกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 
   1.1 กลุมที ่1 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการสมัภาษณเพ่ือจดัเกบ็ความรูจากผูทีม่สีวนเก่ียวของในระดบับริหาร
ของโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยระดับคณะ โดยวิธีการเก็บขอมูลสวนนี้ไดการคัดเลือกผูเช่ียวชาญงานวิจัยที่มีความรู ความสามารถ             
ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อสัมภาษณและจับความรู 
ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญกลุมนี้ ใชวิธีการวิเคราะหเครือขายทางสังคม (Social Network Analysis: SNA) 
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(Scott, Sage Knoke, Yang, Sage De Nooy, Mvrar, & Batagelj, 2000) โดยไดคัดเลือกอาจารยที่มีความรู                      
ความเช่ียวชาญในงานวิจัยที่เหมาะสมมาดําเนินการจับความรู  จํานวน 2 คน ดานการบริหารธุรกิจ จํานวน 1 คน 
และดานวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน
   1.2 กลุมที่ 2 ผูบริหารที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระดับ
รองอธิการบดี ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ จํานวน 3 คน 
   1.3  กลุมที ่3 ผูทรงคุณวฒุภิายนอกท่ีมตีาํแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  จาํนวน 1 คน และเปน
ผูที่มาเปนที่ปรึกษางานการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 3 คน
  2. เครื่องมือในการวิจัย
          การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
   2.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
    รวบรวมขอมลูโดยใชวธิกีารสมัภาษณเชงิลึกโดยใชคาํถามปลายเปดแบบไมมโีครงสราง (Unstructured 
Interview) เปนการตัง้คาํถามถงึวธิกีารประสบความสาํเร็จในการทํางานวิจยั และการบริหารงานวิจยั โดยขอมูลจาก
กลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 และ กลุมที่ 2 เปนสวนที่นํามาจัดทําแบบจําลองการจัดการความรูการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
   2.2 วิธีวิเคราะหขอมูล
                 ดําเนินการถอดองคความรูจากขอมูลเชิงคุณภาพ ขอที่ 2.1 จากนั้นใชเทคนิคของวิธีการทาง
วิศวกรรมความรู  ไดแก CommonKADS เนื่องจากเปนเครื่องมือทางการจัดการความรูในการตรวจสอบความรู                  
การวิเคราะห และการสังเคราะหความรูแลวจัดทําแบบจําลองความรูที่สอดคลองกับที่ Schreiber, Akkermans,            
Anjewierden, Hoog, Shadbolt, Van de Velde & Wielinga (2000) ไดนาํเสนอวาวธิกีารนีเ้ปนการแปลงความรูทีแ่ฝง
ในตัวบุคคลใหออกมาเปนความรูที่ชัดแจง เปนการจับความรูจากนักวิจัยท่ีประสบความสําเร็จและผูบริหารของ
มหาวทิยาลยัดานการบรหิารงานวิจยัซึง่เปนความรูทีอ่ยูในตวับคุคลโดยแสดงออกมาเปนแบบจาํลองความรูพืน้ฐาน
สําหรับแนวปฏิบัติการบริหารงานวิจัยที่ดี และแบบจําลองดังกลาวจะถูกตรวจสอบความรูโดยการเขารวมเสวนา               
การประชมุการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา โดยกลุมตวัอยางกลุมที ่3 ซึง่เปนผูทรงคณุวฒุิ
ดานการบริหารงานวิจยั 

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยไดนําเสนอแบบจําลองความสัมพันธเพ่ือการบริหารงานวิจัยอยางยั่งยืน ดังแสดงในภาพที่ 1 
ประกอบผลการวิจยั ดวยแบบจาํลองความรูภารกจิ (Task knowledge) จาํนวน 3 ประเดน็ แบบจําลอง ความรูวธิคีดิ 
(Inference knowledge) จํานวน 7 ประเด็น และแบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา จํานวน 47 ประเด็น          
ดังแสดงในภาพที่ 3
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  จากภาพที ่3 แสดงแบบจาํลองความรูภารกจิหลกัของการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลานนา (รหัส R01) ประกอบดวย 3 ภารกิจไดแก การจัดการคน (รหัส R01-1) การจัดการ กระบวนการ (รหัส R01-2) 
และการจัดการเทคโนโลยี (รหัส R01-3) เมื่อไดสรางแบบจําลองดังกลาวไดแลว ลําดับตอไป คือ การแสดง                 
แบบจําลองความรูวิธีคิด จํานวน 7 ประเด็น ดังแสดงในภาพที่ 4

  ภาพท่ี 3:   แบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) การจัดการความรูการบริหารงานวิจัยของ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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  จากภาพท่ี 4 แสดงใหเห็นวาในแตละภารกิจประกอบไปดวยแบบจําลองความรูวิธีคิด จํานวน 7 ประเด็น 
ดังน้ี การจัดการคน มีแบบจําลองความรูวิธีคิด  จํานวน 1 ประเด็น ไดแก การต้ังทีมวิจัย (รหัส R01-1-1) สวน             
การจดัการกระบวนการประกอบดวยแบบจาํลองความรูวธิคีดิ จาํนวน 5 ประเดน็ ไดแก การจดัสรร งบประมาณการวจิยั 
(รหัส R01-2-1) เครื่องมือและวิธีการวิจัย (รหัส R01-2-2) การเผยแพรงานวิจัย (รหัส R01-2-3) การเขาสูชุมชน       
(รหัส R01-2-4) และผลกระทบ (รหัส R01-2-5) สําหรับการจัดการเทคโนโลยี ประกอบดวยแบบจําลองความรูวิธีคิด 
จํานวน 1 วิธี ไดแก การบริหารเทคโนโลยี (รหัส R01-3-1)  ลําดับถัดไป คือ แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา
รวม จํานวน 47 ประเด็น ดังแสดงในภาพท่ี 5

  ภาพท่ี 4:  แบบจาํลองความรูวธิคีดิ (Inference Knowledge) การจดัการความรูการบรหิารงานวิจยัของ
                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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 ภาพท่ี 5:  แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) การจัดการความรูการบริหาร
   งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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  จากภาพท่ี 5 เปนการนําเสนอแบบจําลองความรูเฉพาะปญหาในแตละประเด็นซึ่งจําแนกเปน แบบจําลอง 
มีทั้งสิ้น 47 ประเด็น โดยจําแนกตามแบบจําลองความรูวิธีคิด  ดังนี้  แบบจําลองความคิดเร่ือง การต้ังทีมวิจัย           
(รหัส R01-1-1) มีความรูเฉพาะปญหา จํานวน 4 ประเด็น คือ การตั้งทีมวิจัยตองประกอบดวย ทีมนักวิจัยซ่ึงประกอบ
ดวยอาจารยหรือนักวิจัย นักศึกษา ซึ่งจะมีครบทุกตําแหนงหรือไมก็ได แตถาเปนอาจารยควรมีนักศึกษาเปนผูวิจัย
รวมเพื่อเปนการถายทอดความรูซึ่งเปนหนาที่หลักของการเปนอาจารย การใหโอกาสนักศึกษามาทํางานวิจัยรวม  
ทาํใหนกัศกึษาไดทาํงานจริง  ทัง้นีใ้นทมีวจิยัตองมหีวัหนาทมีวจิยัจะเปนคนใดตามแตสดัสวนงานวิจยัโดยจะมีหนึง่คน
เปนหวัหนาโครงการวิจยัเพือ่ควบคุมโครงการวิจยั หากวาทมีวจิยัทีเ่ปนนกัวจิยัรุนใหมยงัขาดประสบการณการทําวจิยั          
การมีทีมพี่เลี้ยงนักวิจัยซึ่งอาจเปนนักวิจัยที่มีประสบการณภายนอกหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมเปน   
พี่เลี้ยงงานวิจัยใหกับทีมวิจัย สําหรับแบบจําลองความคิดเร่ืองการจัดสรรงบประมาณการวิจัยพบวาการจัดสรรเงิน
ทนุวจิยัควรคาํนงึถงึภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัซึง่ประกอบดวย การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการและ
การทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรม  นอกจากนัน้ยงัตองจดัสรรเงนิทนุวจิยัใหสอดคลองกบัตาํแหนงทางวชิาการ หรือ 
ชํานาญการของผูขอทุนวิจัยดวย อีกท้ังการจัดสรรทุนวิจัยตองคํานึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีตัวบงชี้        
การประกันคณุภาพการศกึษาเพือ่ใหไดตามเกณฑมาตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในสวนของ
แบบจําลองความคิดเคร่ืองมือและวิธีการวิจัย มีประเด็นความรูเฉพาะปญหา  จํานวน 3 ประเด็น ไดแก การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการวิจยัใหม หรือจุดแตกตางในการวิจัย  ซึ่งเหลานี้เปนสวนหน่ึงของการวิจัย
พื้นฐาน ตอมา คือ แบบจําลองวิธีคิดการเผยแพรงานวิจัย มีแบบจําลองความรูเฉพาะปญหา  จํานวน 4 ประเด็น    
ไดแก การเผยแพรผลงานวิชาการโดยการรวมประชมุวชิาการท้ังระดบัชาต ิและระดบันานาชาติทีม่กีารจดัอยางตอเนือ่ง
ทุกปหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพอยูในฐานขอมูลการวิจัยที่เปน   
ที่ยอมรับในระดับชาติ เชน ฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index: TCI) กลุม 1 หรือ        
กลุม 2 เพือ่ปองกนัความเสีย่ง กรณมีกีารจดัลาํดับวารสารวชิาการของประเทศไทยใหม  วารสารทัง้สองกลุมมีโอกาส    
สูงท่ียังคงอยูในฐานขอมูลและหากเปนวารสาร กลุมที่ 3 อาจไมถูกจัดใหอยูในฐานขอมูลวารสารระดับชาติหรือถา
ขึ้นอันดับอยูในกลุม 2 หรือกลุม 1 ซึ่งเปนความไมแนนอน  ดังนั้นประเด็นความรูจึงเนนที่วารสารในฐานขอมูล           
กลุม 1 และ 2 หากเปนระดบัชาตแิละนานาชาตติองเปนวารสารทีอ่ยูในฐานขอมูลทีย่อมรบัของสากล เชน  SCOPUS, 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Thomson Reuter, ISI  เปนตน นอกจากน้ี การพิจารณา

เลือกวารสารยังตองคํานึงถึงชื่อวารสารที่แสดงใหเห็นถึงการเฉพาะเจาะจงสาขาวิชาที่ตีพิมพเพื่อใหสอดคลองกับ   
การขอตําแหนงทางวิชาการหรือชํานาญการ ซึ่งการเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว จะไดรับคําแนะนําจาก     
ผูทรงคณุวฒุทิีอ่านผลงานและเปนการสรางเครือขายงานวิจยัของนักวจิยัดวย  ตอมา คอื แบบจําลองวธิคีดิผลกระทบ
การสรางมูลคาและคุณคาประกอบดวย ความรูเฉพาะปญหา จํานวน 10 ประเด็น ไดแก ประเด็นการวิจัยควรเปน
ประเด็นที่เรงดวนมีคนจํานวนมากที่ไดใชประโยชนจากผลงาน มีผลกระทบตอสวนรวมซึ่งไดแก การลดปญหา             
ในสงัคมและการทําใหประชาชนไดรบัสิง่ทีด่ขีึน้  รวมท้ังมผีลตอเศรษฐกิจซึง่สามารถลดตนทนุและสรางรายได ประเด็น
การใชประโยชนในเชิงวิชาการซ่ึงจะทําใหไดผลงานวิชาการคุณภาพดี  ลําดับสุดทาย คือ แบบจําลองความคิด         
การบริหารเทคโนโลยีประกอบดวย ความรูเฉพาะปญหา จํานวน 7 ประเด็น ไดแก ผูใชเทคโนโลยีที่ตองมีการใช
สมํ่าเสมอ ซึ่งเทคโนโลยีเปนแกนนวัตกรรมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการวิจัยพ้ืนฐานและประเด็นความรูเฉพาะปญหา     
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การประชาสัมพันธซึ่งตองใชเทคโนโลยีไดแกการจัดทําเว็บไซตและการใชสื่อสังคมออนไลน เชน เครือขายสังคม
ออนไลน (Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) เปนตน 
  จากการจัดการความรูการบริหารงานวิจัยโดยผานโครงการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลลานนาทําใหมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงสุดตอเนื่องเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทุกป โดยป พ.ศ. 2556 
มีผลงานตีพิมพระดับชาติ จํานวน  88 เรื่อง และนานาชาติ จํานวน 15 เรื่อง หากเปรียบเทียบผลงานยอนหลัง 3 ป
กอนมีโครงการ และ 3 ปหลังมีโครงการ พบวา อัตราการเพ่ิมข้ึนของการตีพิมพผลงานในระดับชาติ (TCI INDEX) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 304.08 และระดับนานาชาติ (SCOPUS INDEX) เพิ่มข้ึนรอยละ 103.57 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยพบวา แบบจําลองการจัดการความรูการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลลานนาเปนการบรูณาการการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการและการทาํนบุาํรุงศลิปวฒันธรรม
ซึง่มคีวามสอดคลองกบัแบบจาํลองรปูแบบการคดิอยางเปนระบบ (System Thinking) การบรูณาการการวิจยัรวมกบั
การจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ และการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยโดย ณพศิษฎ 
จักรพิทักษ (2552) อีกทั้งการเชื่อมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยการจัดการความรูแบบหลายระบบโดยใชระบบ
พีเ่ลีย้งงานวจิยัในการถายทอดความรู  ทัง้นีพ้ีเ่ลีย้งนกัวจิยัหากเปนบุคคลภายนอกตองมคีณุสมบตัทิีไ่ดรบัการยอมรบั 
นอกจากน้ียังตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากร           
สายวชิาการ และตาํแหนงชาํนาญการสาํหรบับคุลากรสายสนบัสนนุ ซึง่สอดคลองกบัมุมมองดานกระบวนการเรียนรู   
ในองคกรของหลักการบริหารแบบการใชดุลดัชนี (Balance Scorecard) (Kaplan & Norton, 1996) และ                          
ผลจากการจับความรูแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานวิจัยที่สงเสริมใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย เจาหนาท่ี
และนักศกึษาไดมสีวนรวมในการวิจยัโดยการสรางประสบการณการวิจยัจากการปฏิบตังิานจริง สอดคลองกับทฤษฎี    
การเรียนรูจากการทํางานจริง (Learning in Action) (Gavin, 2000) และการทําวิจัยรวมกับชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย สาํหรับการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนมีความสอดคลองกับผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน
ในการกําหนดความตองการ ของ พรชัย รัศมีแพทย  (2541) ที่พบวา การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหเกิดการจัดการ
ความรูที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จตองมีการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายนอกและคนในชุมชน 

สรุป
  การจัดการความรูการบริหารงานวิจัยสําหรับอุดมศึกษาของประเทศไทยในงานวิจัยนี้  เปนการนําเสนอ    
แบบจําลองการจัดการความรูการบริหารงานวิจัยซึ่งใชโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยโดยใชเคร่ืองมือในการ
จบัความรูผูเชีย่วชาญดานการบรหิารการวจิยัไดแก  วศิวกรรมความรูซึง่พบวา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา
ใชระบบการจดัการความรู  ไดแก  การเรียนรูเพ่ือการคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) เปนการเรยีนรูโดยองครวม
ขององคกร โดยการจัดสรรเงินทนุวจิยัในโครงการยอยเพ่ือใหครอบคลุมตวัชีว้ดัการประกันคุณภาพการศึกษา ผลจาก      
แบบจําลองความสัมพันธดังกลาว สามารถนําไปออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรูตอไป  
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