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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ส�ำหรับองค์กร
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยมี 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล 27 คน ถอดความรู้ด้วย
เทคนิคการสนทนากลุ่ม ได้แก่ หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการท�ำงานหลักของ 7 หน่วยงานในเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม กลุ่ม
ที่ 2 ผู้ให้ข้อมูล 15 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้การวิจัย และผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 1) คน จากหน่วยงานวิจัย นักวิจัยหรือผู้ใช้
ประโยชน์งานวิจัย 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การสื่อสาร ขั้นตอนของระบบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดท�ำ
องค์ความรู้ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ 2) การสื่อสารกับนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย 3) การถ่ายทอดเชิง
ลึกเพื่อการใช้ประโยชน์ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์ 5) การสนับสนุน กระตุ้น หนุน
เสริม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ6) การทบทวนและประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ค�ำส�ำคัญ : ระบบการจัดการความรู้ การจัดการความรู้การวิจัย การใช้ประโยชน์

อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3
อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1
2

442

ปี ที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

Abstract

The objective of this research was to develop knowledge management system for research utilization for public organization and private organization. The research key informants
divided into two groups. The first group consisted of 27 experts, leaders and personnel from seven research administrative network organizations and stakeholders. The research instrument was
focus group questions. The second key informants were 15 experts in research KM field, administrators and personnel working in seven research administrative network organizations.
The research findings revealed that a KM for research utilization components included: 1)
personnel from research organization; researchers or research users, 2) information technology,
and 3) communication. There were six steps within a system: 1) knowledge creating for target
needs, 2) communicating with researchers and research user, 3) transferring research knowledge
for utilization, 4) knowledge sharing among researchers and users, 5) supporting, enhancing, pushing and pulling for research utilization, and 6) reviewing and evaluating research utilization process.
Keyword: knowledge management system, research knowledge management, research utilization

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
องค์กรที่สนับสนุนการวิจัยระดับประเทศ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานกอง
ทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) หรือ สถาบันวิจัยขององค์กรต่างๆ เช่น
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ต่างมุ่งหวังว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนต้องสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หรือที่มักกล่าว
กันว่า “งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวถึงการน�ำผลงานวิจัยของ สกว.ไปใช้ประโยชน์ในปี พ.ศ. 2556 พบ
ว่า มีผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชนรวม 202 เรื่อง โดยมาจากการใช้ประโยชน์รวม 429
โครงการ จากจ�ำนวนโครงการที่สิ้นสุดทั้งหมด 572 โครงการ จากสัดส่วนการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
นี้ สกว.พบว่าการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและวิชาการมีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับด้านอื่น ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากขั้นตอนในการน�ำผลงานวิจัยไปสู่การเกิดนโยบายจริง และขั้นตอนของสภาและกฎหมายค่อนข้างใช้เวลา
นานแต่เกิดผลค่อนข้างมาก และส�ำหรับการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เนื่องจากการสนับสนุนทุนประเภทวิชาการมุ่ง
เน้น ผลผลิตที่จ�ำนวนนักวิจัยและการตีพิมพ์ มากกว่าการน�ำไปใช้ประโยชน์หลังสิ้นสุดการวิจัยได้ทันทีประกอบกับ
ธรรมชาติของงานวิชาการส่วนใหญ่ ต้องมีการน�ำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยและพัฒนาหรือเป็นนวัตกรรม
ส�ำหรับเชิงพาณิชย์ต่อไป (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557)
อย่างไรก็ตามทุกองค์กรที่สนับสนุนการวิจัยต่างมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในฐานะองค์กรกลางด้าน
การวิจัยของประเทศ มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มียุทธศาสตร์
ที่ 4 ที่ให้ความส�ำคัญกับการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของ สกว. พร้อมกับการ
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ด�ำเนินงานที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและรูปธรรม คือ การพัฒนารูปแบบและกลไกการน�ำผล
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการใช้องค์ความรู้จากการวิจัยที่สกว. สนับสนุนทุกด้านเพื่อ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับเกษตรกร ผู้ประกอบ การ ภาครัฐและสังคม และสร้าง
วัฒนธรรมการสร้างและใช้ความรู้ในสังคมไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์งานวิจัย (Research
Utilization) ของ สกว. ให้ครอบคลุม / ตอบสนองผู้ใช้ทุกกลุ่ม เป้าหมายวิเคราะห์ทุนเดิมและกระบวนการท�ำงาน
เพื่อสรุปเป็น Best Practices จัดการสื่อสารภายในและภายนอกและพัฒนา ระบบการใช้ประโยชน์งานวิจัยรูปแบบ
ต่างๆ ออกเป็น 5 ด้าน คือ การใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านวิชาการ การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย การใช้ประโยชน์ด้าน
สาธารณะ การใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านพาณิชย์และการใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านชุมชน/พื้นที่
ผลการวิจัยจัดเป็นความรู้ (Knowledge) ที่ส�ำคัญประเภทหนึ่งซึ่งถูกสร้างขึ้นจากบุคคลที่เป็นนักวิจัย กลุ่ม
นักวิจัย หรือโดยองค์กร ความรู้เมื่อถูกสร้างขึ้นต้องถูกจัดการให้ครบวงจร จึงจะเกิดระบบที่สมบูรณ์ ระบบดังกล่าวนี้
สามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้หลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพราะการจัดการความรู้ได้
รับการยอมรับว่าสามารถใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนความรู้ทั้งของบุคคล กลุ่ม และองค์กร ให้เกิดขึ้นจนถึงการน�ำไปใช้
งาน (Poynder, 1998; Kakabades et al., 2003)
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการ
บริหารงานวิจัยเกิดการบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการก�ำหนดมาตรฐานการจัดการความรู้การวิจัยที่มีรูป
แบบหลากหลายให้เป็นระบบเพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตัวเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้จากงานวิจัยไป
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ ซึ่งระบบการจัดการความรู้การ
วิจัยดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาถึงรูปแบบ องค์ประกอบและขั้นตอนที่มีมาตรฐานเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อน�ำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) (ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ, 2554) ก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผล
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาลังคมอย่างแพร่หลาย โดยค�ำนึงถึงวิกฤติการณ์และความ
ต้องการผลงานวิจัยและความรู้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและน�ำไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาประเทศโดยเร็ว และ
จากการศึกษาพบว่า องค์กรด้านการพัฒนางานวิจัยของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ต่างให้ความส�ำคัญกับการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย สถาบันวิจัย หน่วยงาน
วิจัย และระบบวิจัย เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี 25572560 ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ความส�ำคัญกับการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
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ให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาครัฐและสังคม รวมถึงหล่อ
หลอมให้เกิดวัฒนธรรมการสร้างและใช้ความรู้อย่างจริงจังในสังคมไทย
การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการน�ำผลงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ก�ำหนดไว้ 5 ด้าน และนิยามของการใช้ประโยชน์ไว้
ได้แก่ 1) ด้านพาณิชย์ 2) ด้านโยบาย 3) ด้านสาธารณะ 4) ด้านชุมชนและพื้นที่ และ 5) ด้านวิชาการ การใช้ประโยชน์
การวิจัยทั้ง 5 ด้านแสดงให้เห็นว่า ในการศึกษาระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ต้องศึกษาจากผู้
เกี่ยวข้องกับการใช้การวิจัยทั้ง 5 ด้านดังกล่าว จึงจะท�ำให้เกิดระบบที่ส่งผลต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง
การใช้การวิจัย
การใช้การวิจัย หรือ Research utilization เป็นประเด็นที่นักวิจัย องค์กรวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์ให้ความ
ส�ำคัญมาตลอดเวลา มีการศึกษาการใช้การวิจัยในบริบทและวงการต่างๆ เช่น Ness (2010) ให้ความส�ำคัญกับการ
เชื่อมโยงการวิจัยกับนโยบายและการปฏิบัติส�ำหรับวงการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ Harris, Kuruvilla, and
Borchert (2004) ศึกษาเพื่อปิดช่องว่างระหว่างความรู้จากการวิจัยกับการน�ำไปปฏิบัติในงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ
Thompson et al. (2007) ศึกษาวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการใช้งานวิจัยในการพยาบาล ด้วยการศึกษางานวิจัยที่ผ่าน
มากว่า 8,000 เรื่อง พบว่าการประชุมอย่างเป็นทางการที่มีผู้น�ำทางความคิดและมีคณะกรรมการต่างศาสตร์สาขา
ร่วมกันช่วยท�ำให้เกิดการน�ำผลการวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่น
การน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (Amara, Ouimet, and Landry, 2004;
Neison, 2001; Nutley et al., 2007; Thompson et al., 2007) ได้แก่ 1) ใช้ผลการวิจัยส�ำหรับการปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 2) ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความคิดความเชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย แต่อาจไม่สามารถท�ำให้เกิดการปฏิบัติ
และ 3) ใช้เพื่อหวังผลส�ำหรับการตัดสินใจหรือการก�ำหนดนโยบาย นอกจากนี้ผู้สร้างผลงานวิจัยที่มีความส�ำคัญกับผู้
ใช้ประโยชน์ แบ่งได้ ดังนี้ (Weiss, 1980; Mooney, 1991; Ness and Mistretta, 2009; Hird, 2005) 1) ตามระดับ
ได้แก่ระดับประเทศ และระดับองค์กร 2) แบ่งตามการเป็นนักวิจัยภายในหรือภายนอก 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในที่นี้
หมายถึงผู้ให้ความคิดเห็นหรือให้ข้อมูล เช่นภาคประชาชน 4) องค์กรวิจัยที่สร้างผลงานวิจัยที่มีผลต่อการน�ำไปใช้ใน
การตัดสินใจ และ 5) องค์กรภาครัฐ ที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยและมักเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายด้านการวิจัย
จากการศึกษาการใช้การวิจัย ผู้วิจัยพบว่ามีความพยายามในการศึกษาการใช้ประโยชน์การวิจัยในหลาย
วงการ การวิจัยสามารถน�ำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประเภท และผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานวิจัยไม่จ�ำกัด
เฉพาะในองค์กรของนักวิจัย แต่มีผู้เกี่ยวข้องกันมากมาย ดังนั้นหากต้องสร้างระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อ
การใช้ประโยชน์ จ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกันในเชิงเครือข่ายให้ครอบคลุมมากที่สุดจึงจะ
ท�ำให้ระบบดังกล่าวตอบสนองผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและจากทุกระดับ
การจัดการความรู้
ความรู้จากงานวิจัยถือเป็นสินทรัพย์ขององค์กรเจ้าของผลงานวิจัย ที่เชื่อกันว่าจะสามารถสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) ให้กับคนและองค์กร ด้วยเหตุนี้ความรู้จากการวิจัยจึงมองได้ว่า
คือความรู้ที่ต้องถูกจัดการเช่นเดียวกับความรู้ฝังลึกอื่นๆขององค์กร กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management process) จึงต้องถูกน�ำมาใช้ช่วยจัดการผลงานวิจัย ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้
เพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การสร้างระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ แนวคิดที่ส�ำคัญ
ได้แก่อะไร จากการทบทวนขั้นตอนการใช้ความรู้ พบว่ามีการกล่าวถึงรวมทั้งมีการวิจัย แต่มีการใช้ค�ำในความหมาย
เดียวกันแต่เรียกต่างกัน ดังนี้ Canadian Institutes of Health Research (2007) ใช้ค�ำว่า Knowledge transla-
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tion (KT) ที่หมายถึงการแลกเปลี่ยน (exchange) การสังเคราะห์ (synthesis) และการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ใน
ระบบงานที่มีความซับซ้อนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย ขณะที่ Levin (2011) ใช้ค�ำว่า Knowledge mobilization เพราะต้องการเน้นให้เห็นความตั้งใจที่จะน�ำความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในระดับนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน Ness (2010) ใช้ค�ำว่า Research utilization โดยเน้นการเชื่อมโยงการวิจัยกับนโยบายและการปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน เขากล่าวไว้ว่าการใช้ความรู้แบบนี้เป็นความท้าทายของนักวิจัยโดยเฉพาะด้านการศึกษา
ขั้นตอนของการใช้ความรู้(การวิจัย) จัดอยู่ในกระบวนการของการจัดการความรู้ Sudsawad (2007)
กล่าวถึงการศึกษาของ National Center for the Dissemination of Disability Research โดยระบุว่า การใช้
ความรู้ต้องอยู่กับขั้นตอนการสร้างความรู้จนถึงการน�ำไปประยุกต์ใช้ ต้องมีการสื่อสารระหว่างคนที่เกี่ยวข้องหลาย
ช่องทาง เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงลึก และเกิดการ
เรียนรู้ ตอบสนองผู้ใช้ประโยชน์ตามบริบทเฉพาะ เป็นต้น Graham et al. (2006) น�ำเสนอ กรอบแนวคิดส�ำหรับ
กระบวนการที่เรียกว่า “Knowledge-to-action process” ที่สามารถใช้สนับสนุนการใช้การวิจัย ประกอบด้วย 2
ส่วนที่ส�ำคัญ คือ 1) การสร้างความรู้ และ 2) การลงมือปฏิบัติ แต่ละส่วนยังมีขั้นตอนย่อยๆ องค์กรที่ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ของประเทศไทย โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ได้น�ำเสนอขั้นตอนการ
จัดการความรู้ไว้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 4) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และ 7) การเรียนรู้
จากแนวคิดและขั้นตอนการจัดการความรู้ที่มีผู้น�ำเสนอไว้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ก�ำหนดเป็นขั้นตอนเพื่อน�ำ
ไปใช้ศึกษาในขั้นตอนต่อไป รวม 6 ขั้นได้แก่ 1) การจัดท�ำองค์ความรู้ 2) การสื่อสารกับนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย 3)
การถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การสนับสนุน และกระตุ้นการใช้ประโยชน์ และ 6)
การทบทวนและประเมินผล

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านกระบวนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
การจัดท�ำองค์ความรู้ 2) การสื่อสาร 3) การถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การสนับสนุน
และกระตุ้นการใช้ประโยชน์ และ 6) การทบทวนและประเมินผล
2. ขอบเขตด้านหน่วยงานที่ใช้ในการถอดบทเรียนที่เป็นเลิศเกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของการ
จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(คอบช.) จ�ำนวน 7 หน่วยงาน คือ 1) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) 3) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 5) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 6)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 7) ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. ขอบเขตด้านรูปแบบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย 1) การถอดบทเรียน (Knowledge capture) เป็นการ
สกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และ 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการจัดเวลาและ
พื้นที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเสริมคุณค่าการเรียนรู้ร่วมกัน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์มีวิธีด�ำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
1. ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเอกสารรายงานค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือคู่มือ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ของหน่วยงานเครือ
ข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ทั้ง 7 แห่ง แล้วสังเคราะห์องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบการ
จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
2. ถอดบทเรียนและประสบการณ์การท�ำงานที่เป็นเลิศเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการจัดการความรู้
การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม จ�ำนวน 27 คน ประกอบด้วย 1)
หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการท�ำงานหลักของ 7 หน่วยงานในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่ง
ชาติ (คอบช.) หน่วยงานละ 1-2 คน 2) หัวหน้าโครงการวิจัย หรือนักวิจัยที่มีผลการท�ำงานโดดเด่นทางด้านการวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 7 หน่วยงานในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หน่วย
งานละ 1-2 คน 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 กลุ่ม
ประกอบด้วย เกษตรกรรม สมุนไพร การท่องเที่ยว นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ผ่านกระบวนการวิจัย รวมทั้งตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่
สนับสนุนผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อสร้างเป็นค�ำถามเพื่อการ
สัมภาษณ์ เช่น 1) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2)
กระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง 3) การจัดท�ำองค์ความรู้ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย 4)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความต้องการใช้องค์ความรู้ 5) การประชุมชี้แจง
อบรม และถ่ายทอดเชิงลึก 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมระหว่างผู้ใช้ความรู้และระหว่างผู้ถ่ายทอดความรู้กับ
ผู้ใช้ความรู้ 7) การสนับสนุน กระตุ้น หนุนเสริม และผลักดันให้เกิดการน�ำไปใช้ประโยชน์ส�ำหรับองค์กรระดับต่าง ๆ
8) การทบทวนและประเมินผลการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เทคนิค หรือวิธีการที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ
2.3 วิธีด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดความรู้ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 27 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ และปัจจัยความ
ส�ำเร็จในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรู้การวิจัย น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการตีความสรุป
ตามประเด็นการสนทนากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
1. จัดท�ำร่างระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิดเชิงระบบ ได้แก่ องค์
ประกอบของปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ได้แก่
1.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยน�ำเข้า ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร และภาคีเครือข่าย และ 2) คน (ต�ำแหน่ง บทบาท ความรู้ ทักษะ) เทคโนโลยี และการสื่อสาร 1.2
องค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 1) การจัดท�ำองค์ความรู้ 2) การสื่อสาร 3) การถ่ายทอดเพื่อการใช้
ประโยชน์ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การสนับสนุน และกระตุ้นการใช้ประโยชน์ และ 6) การทบทวนและประเมิน
ผล 1.3 องค์ประกอบด้านผลผลิต ประกอบด้วย 1) การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย 2) การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ 3)
การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ ชุมชน และ 4) การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ
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2. ตรวจสอบและรับรองความเหมาสมของร่างระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้การวิจัย ประกอบ
ด้วย 4 กลุ่ม จ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในเครือข่ายองค์กรบริหารงาน
วิจัยแห่งชาติ หรือ คอบช. 2) นักวิจัยที่มีการท�ำงานที่เป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการน�ำระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่มตามรายละเอียดขององค์ประกอบ
และขั้นตอนของระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
2.3 วิธีด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดความรู้ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 15 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบและขั้นตอนของระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยการตีความสรุปตามประเด็นการสนทนากลุ่ม
3. น�ำผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 น�ำเสนอระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
1. น�ำข้อมูลจากระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์มาจัดท�ำในรูปแบบคู่มือการจัดการ
ความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
2. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดพิมพ์คู่มือระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
3. จัดเวทีเพื่อเผยแพร่ความรู้และคืนข้อมูลสู่ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยงานเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) และผู้ที่สนใจการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

ผลการวิจัย
หน่วยงานวิจัยที่ต้องการด�ำเนินงานตามระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นฐานจ�ำเป็น
ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการเป็นพื้นฐานของหน่วยงาน โดยจัดตั้งหน่วยงานย่อยที่ด�ำเนินงานด้าน
การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กร พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
นโยบาย และกลยุทธ์ ของการด�ำเนินงานให้เป็นระบบและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้น
ฐานของการบริหารจัดการองค์กรด้านการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พันธกิจ ข้อความพันธกิจ ควรประกอบด้วย 1) ขอบเขตที่องค์กรจะท�ำเพื่อการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 2)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักของหน่วยงาน
เพื่อการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ และ 4) แนวทางในการบริหารขององค์กรเพื่อการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ ข้อความยุทธศาสตร์เป็นการระบุประเด็นหลักในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือพันธกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งอยู่ในรูปของวิธีการที่จะน�ำองค์ประกอบต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก�ำหนดไว้
กลยุทธ์ เป็นข้อความแสดงวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และท�ำให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย ในการท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์องค์กรที่ได้ก�ำหนดเอาไว้
นโยบาย ต้องสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ และทิศทางที่หน่วยงานและบุคลากรในองค์กรใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงาน ซึ่งจะอยู่ในลักษณะของข้อความที่ก�ำหนดไว้กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจด�ำเนินงานใน
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หน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร แสดงการจัดการด้านบุคลากรและสายบังคับบัญชา ที่มีการบริหารจัดการให้มีบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ โดยก�ำหนดเป้าหมาย ภาระหน้าที่หลักและรอง ล�ำดับการ
บังคับบัญชา ช่วงของการควบคุม ฯลฯ ที่ชัดเจน
งบประมาณ แสดงแผนการที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อการสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดย
การคิดล่วงหน้าและแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข ควรค�ำถึงถึงงบประมาณในการกระตุ้นและส่งเสริม เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบและขั้นตอนของระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
องค์ประกอบของระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จ�ำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. คน
1.1 คนของหน่วยงานวิจัย คือ กลุ่มบุคคลของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ด�ำเนินการส่งเสริมและ
ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการวิจัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) จัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการ 2) ให้ทุนสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและทุนสนับสนุนการวิจัย 3) ประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย 4) จัดท�ำข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
5) ประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย แหล่งทุน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 6) เป็นผู้น�ำจัดการประชุมถ่ายทอดกระบวนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 7) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระหว่างนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์และกลุ่มเป้าหมาย 8) สร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นักวิจัยหรือผู้ใช้
ประโยชน์ได้รับความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ 9) ประเมินผลการใช้ประโยชน์ของนักวิจัยหรือผู้
ใช้ประโยชน์
1.2 นักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย คือ อาจารย์ นักวิชาการ หรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะ
ด�ำเนินการวิจัย และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของกลุ่ม
เป้าหมายในชุมชน 2) สืบค้น รวบรวม และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 3) รับฟังและท�ำความเข้าใจต่อ
กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ 4) ต่อยอดผลงานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 5) น�ำความรู้ที่ได้จากการใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6) ประเมินผล
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนดไว้
1.3 คนของหน่วยงานเอกชนและภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มคนของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการ
เชื่อมโยงโดยมีเป้าหมายเหมือนกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) ร่วมก�ำหนดเป้าหมายในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 2) สนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนหรือต่อยอด
ทางธุรกิจ และ3) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย
1.4 คนกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการน�ำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ มีบทบาทหน้าที่ คือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คลังความรู้ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ และงานวิจัย ที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
อ้างอิงที่หลากหลาย โดยจัดเก็บอย่างมีระบบ จัดเป็นกลุ่ม ชนิด ขนาด สิทธิ์ในการเข้าใช้งาน อย่างชัดเจน เปิดให้
บริการในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลแก่นักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ให้สามารถเข้าใช้งานคลังข้อมูลได้
3. การสื่อสาร กระบวนการส�ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) ผู้ส่งสารและผู้รับสาร 2)
เนื้อหาความรู้ที่เหมาะสมส�ำหรับการเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3) ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมาย 4) ผู้รับการถ่ายทอดหรือผู้ใช้ประโยชน์ 5) กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร การถ่ายโอนความรู้ ผลงานและนวัตกรรม
และ 6) เครือข่ายเพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และถ่ายโอนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
ขั้นตอนของระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ มีขั้นตอนหลัก 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท�ำองค์ความรู้ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นขั้นตอนที่
นักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้จากการน�ำผลงานวิจัยมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้วยการค้นหาผลงานวิจัยที่มีคุณค่าที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นเพื่อการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้า
หมาย 2) จัดกลุ่มองค์ความรู้จากการสืบค้นงานวิจัย 3) สังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้น 4) จัดท�ำ
แผนที่ผลงานวิจัยตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ 5) จัดล�ำดับความส�ำคัญของการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
ขั้นตอนที่ 2 การสื่อสารกับนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
วิจัยที่จะต้องด�ำเนินการติดต่อกับนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์ มีขั้นตอนการสื่อสาร 4 ขั้นตอนย่อย 1) วิเคราะห์ผู้รับ
สาร 2) ก�ำหนดช่องทางและสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 3) ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงาน
วิจัยและนวัตกรรม และ 4) ประชาสัมพันธ์ทุนกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 3 การถ่ายทอดเชิงลึกเพื่อการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เป็นขั้นตอนการด�ำเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐและนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์ต้องร่วมกันด�ำเนินการ นักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์นัดหมายกับกลุ่มเป้า
หมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการใช้
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ประโยชน์ วิธีการใช้งาน ผู้ใช้งาน ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
เป้าหมาย แล้วร่วมกันปรับปรุงวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์และกลุ่มเป้าหมาย เป็นขั้นตอนที่เกิด
ขึ้นระหว่างการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ นักวิจัยหรือผู้ต้องการต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มเป้า
หมายทั้งก่อนและหลังการใช้ประโยชน์ โดยก่อนการใช้ประโยชน์เป็นการแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านความคาดหวัง
ของการใช้ประโยชน์ แนวทางในการน�ำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างการใช้
ประโยชน์นักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในการก�ำกับติดตามอย่างเป็นระยะ
แล้วด�ำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์และกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะเช่น
เดียวกัน เพื่อคืนความรู้ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เกิดการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ แล้วน�ำ
ผลที่ได้ทั้งหมดไปปรับปรุงแนวทางการใช้ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยขยายผลการใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 การสนับสนุน กระตุ้น หนุนเสริม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เป็นการ
ดูแลนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์และกลุ่มเป้าหมายหลังจากการใช้ประโยชน์แล้ว หน่วยงานวิจัยต้องท�ำหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการเผยแพร่กระบวนการใช้งานผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัย นัก
วิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมาย สามารถด�ำเนินการได้ 5 วิธี ได้แก่ 1) ประสานงานสื่อมวลชน 2) เสริมพลัง
อ�ำนาจ ให้กับนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์ 3) ประชุมเชิงเทคนิค เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในรูปแบบการประชุม
วิชาการ4) ผลักดันผ่านกลไกรัฐ และ 5) สร้างแรงจูงใจในรูปแบบของรางวัลหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนและประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานวิจัยต้อง
เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยประเมินโครงการที่นักวิจัยหรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ขออนุมัติ โดยประเมินผลความส�ำเร็จใน
การด�ำเนินโครงการและประเมินความส�ำเร็จในการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1) ประเมินผลการใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์
ประเมินความส�ำเร็จที่รายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 2) ประเมินผลการใช้ประโยชน์ ด้านสาธารณะ ประเมิน
ความส�ำเร็จที่ระดับความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีการพัฒนามากขึ้นจากผลการวิจัย และ 3) ประเมินผลการใช้
ประโยชน์ด้านนโยบายและด้านวิชาการ ประเมินความส�ำเร็จที่ผลงานวิชาการ การอ้างอิงเชิงวิชาการ และการน�ำไป
ใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

อภิปรายผล
องค์ประกอบของระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับ
โครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการส�ำหรับองค์กรวิจัย ประกอบด้วย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร งบประมาณ และ 2) องค์ประกอบของระบบการจัดการความรู้การวิจัย ส�ำหรับการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการวิจัย ประกอบด้วย 1) คน ครอบคลุม 1.1 คนของหน่วยงานวิจัย และ 1.2 นักวิจัยหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ 1.3 หน่วยงานเอกชนและภาคีเครือข่าย 1.4
กลุ่มเป้าหมาย 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การสื่อสาร
โครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการส�ำหรับองค์กรวิจัยที่ส�ำคัญ จากการศึกษาวิจัยของ Hemsley-Brown (2004) ที่ได้ศึกษาสิ่งที่ขัดขวางการใช้งานวิจัยและกลยุทธ์สนับสนุนการใช้การวิจัย พบว่า ปัจจัยด้าน
องค์กรมีผลต่อการใช้งานวิจัย ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร ความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์การวิจัย
และกลยุทธ์ในการท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับผู้บริหารขององค์กร รวมทั้งวัฒนธรรมขององค์กร และ
Rogers (1994) กล่าวไว้ว่า องค์กรต้องมีกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดการบูรณาการในระบบภายในของ

Journal of the Association of Researchers

Vol. 25 No. 1 January – April 2020

451

องค์กรเอง โดยคนทั้งหมดต้องมีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน
Landry, Amara และ Lamari (2001) ศึกษาการใช้ความรู้การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ของประเทศแคนาดา
พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่สุดของการใช้ คือ คน ได้แก่นักวิจัยและผู้ใช้งานวิจัยที่ต้องมีกลไกเชื่อมโยงกัน กลไกนี้ Swan
และคณะ (1999) กล่าวว่า รูปแบบการจัดการความรู้ที่ยึดเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยท�ำให้เกิดกระบวนการที่เข้ม
ข้น ช่วยการแพร่กระจายข้อมูลและความรู้วิจัยที่ดี ส่งเสริมความพยายามในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การประยุกต์ผล
การวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยต้องยึดบริบทของผู้ใช้การวิจัยเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ศิโรจน์ ผลพันธิน (2547) พบว่า การ
สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการวิจัย ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหาร
งบประมาณ ขาดเอกภาพในการบริหารงานวิจัย และขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
องค์ประกอบส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คือ การ
สื่อสาร ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อนักวิจัย ช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง กระบวนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้นักวิจัยมีบทบาทใน
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดเชิงลึกเพื่อการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัยได้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ Jacobson et al (2003) ที่อธิบายการ
ใช้ความรู้การวิจัย ด้วยการเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ หรือ Interaction-Focused Framework โดยเน้น 5 ขอบข่ายที่
จ�ำเป็น หนึ่งในกรอบดังกล่าว ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์ ว่าต้องมีการสื่อสาร มีการถาม
ค�ำถามเพื่อให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์
กระบวนการของระบบ คือกิจกรรมหรือขั้นตอนของการด�ำเนินงานการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์ งานวิจัยนี้ก�ำหนดเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดท�ำองค์ความรู้ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 2) การสื่อสารกับนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 3) การถ่ายทอดเชิงลึกเพื่อการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยหรือผู้ใช้ประโยชน์และกลุ่มเป้าหมาย 5) การ
สนับสนุน กระตุ้น หนุนเสริม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ 6) การทบทวนและประเมินผล
การน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ขั้นตอนที่พบนี้ สอดคล้องกับขั้นตอนหลักของการจัดการความรู้ และทิพย์สุดา จันทร์
แจ่มหล้า (2552) พบว่าขั้นตอนต่างเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักต่อประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
ส่งผลโดยตรงต่อนักวิจัยและส่งผลโดยอ้อมต่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน เกิดการ
ประสานประโยชน์และมุ่งน�ำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังพบว่า ขั้นตอนการ
สนับสนุน กระตุ้น หนุนเสริม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เป็นขั้นตอนส�ำคัญที่ช่วยให้นักวิจัย
และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวิชาการไปพร้อม ๆ กัน ศิวะพร ภู่
พันธ์ (2554) ชี้ให้เห็นว่านักวิจัยจ�ำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความเป็นผู้มีใจเปิดกว้าง
มีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัย และ อุไรวรรณ วิจารณกุล (2550) เห็นว่าการจัด
ระบบรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการด�ำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนเป็นกลไกอันหนึ่งที่กระตุ้นให้
นักวิจัยมีความกระตือรือร้นต่อการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การบริหารงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ควรมีการจัดตั้งคณะท�ำงานระดับนโยบายที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
ขอหน่วยงานสมาชิกเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ทั้ง 7 หน่วยงาน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทาง
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การด�ำเนินงานด้านการวิจัย ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนางานวิจัยของ
ประเทศและมุ่งสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะส�ำหรับปฏิบัติ
1. คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติควรมีแนวปฏิบัติด้านการให้ทุนสนับสนุนงาน
วิจัยที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากผลงานวิจัยที่มีอยู่ รวมถึง
การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่จ�ำเป็นต้องการบริหารและการส้รางสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน
2. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัยจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบการประเมินผลงานวิจัย โดยจัดท�ำ
ตังชี้วัดส�ำหรับการประเมินองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ
3. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัยควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัยแก่นักวิจัย ผู้บริหารโครงการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานประจ�ำ
และการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมตามกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการศึกษาวิธีการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ระดับ ที่ก่อให้เกิดความตระหนักในประโยชน์ที่ได้การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดเป็นความร่วมมือและ
สนับสนุนทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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