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 บทสรุปการพัฒนาเป้าหมายงานวจิยัของคณะฯ 
เรื่องนีต้้องขยาย ...  
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คอลมันพ์เิศษ 

 
จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปีที่ 2ฉบับท่ี 2 เดอืนมกราคม—กุมภาพันธ์ 2557 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเร่ืองทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ที่ปรึกษา    
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ  
นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 
กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
ฝ่ายศิลป์ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/
newsletter.html  

บรรณาธิการบอกกล่าว 
จุลสารงานวิจัย  Online ฉบับเดือนมกราคม – 

กุมภาพันธ์ 2557 ขอต้อนรับศักราชใหม่ปี 2557 พร้อมภาพ
บรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับสภาพอากาศที่ปรวนแปร 
อากาศหนาวระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ และส าหรับ
วโรกาสขึ้นปีใหม่นี้  กองบรรณาธิการขออวยพรให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มั่งมีเงินทอง 
คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปราถนาตลอดปีมะเมียค่ะ และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านจุลสารงานวิจัย Online มา
อย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วนะคะ ฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆ ให้
ติดตาม เช่น คอลัมน์รอบรั้วงานวิจัยที่รวบรวมบรรยากาศการ
จัดกิจกรรม Research Talk ครั้งที่ 4 และ 5 และการรองรับ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยทุนส่งเสริม
โครงการวิจัยมุ่งเปูาหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล บทสรุปการ
พัฒนาเปูาหมายงานวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ในคอลัมน์จับตาเรื่องเด่น (I get focus) การพัฒนางาน
ประจ าสู่การวิจัย R2R ผ่านเทคนิคการสกัดความรู้และถอด
บทเรียนในเรื่องนี้ต้องขยาย คอลัมน์อาหารสมองกับหยิบ
ง า น วิ จั ย ล ง จ า ก ห้ิ ง แ ล้ ว น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
กันเถอะ   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะค่ะ 

     Sirinapat 

03 
โครงการวิจัยประเภทสนับสนุน 

หน่วยงานภายนอก  
และ ร่วมวิจัย 

04 
บทสรุปการพัฒนาเป้าหมายงานวิจัยของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html
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 เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่ 7 พฤศจิกายน 2556 
เวลา 13.00-16.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ
จัดกิจกรรม Research Talk ครั้งที่ 4 โดยมกีาร
บรรยายบทสรุปการพัฒนาเปูาหมายการวิจัยของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ Season 2 
โดย รศ.ดร.กิตกิร  จามรดุสิต และ การบรรยาย
พิเศษ  Supporting Local climate change ad-
aptation planning: Integrating Local and 
Scientific Expertise โดย Dr. Seth Tuler ณ 
ห้องประชมุนาทตัณฑวริุฬห(์1103)คณะสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 บรรยากาศกิจกรรม Research Talk ครั้งที่ 5 
เรื่อง “การสร้างผลงานวิจัยด้านสิง่แวดลอ้มในเสน้ทาง
ของนกัวิจัยรุ่นใหม่” โดย รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจ
ภรณ์ ประภักด ี ผู้ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE  
Scopus young Researcher Award สาขา Life 
Sciences and Agricultural Sciences ในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00- 14.30 
น. ณ ห้องประชุมนาทตณัฑวิรุฬห ์ (1103)  ทั้งนีร้อง
ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์  (รองคณบดี
ฝุายบริหารและกิจกรรมพิเศษ) กล่าวขอบคุณและ
มอบของที่ระลึก 
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จบัตาเรือ่งเด่น 

ทนุสง่เสรมิโครงการวจิยัมุง่เปา้หมายของมหาวทิยาลยัมหดิล 

เพื่อรองรบักา้วสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN  Economic Community—AEC) 

เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล  

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุน
การวิจัยเ พ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซี ยน (ASEAN Economic Community –AEC) 
เพ่ือสร้างความร่วมมือและส่งเสริมงานวิจัยระหว่าง
ประชาคมอาเซียน จึงมีประกาศ เรื่อง ทุนส่งเสริม
โครงการวิจัยมุ่งเปูาหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือ
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีโครงการวิจัย
ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข ดังนี้ 

1. เป็นโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับนักวิจัยใน
ประเทศอาเซียน  หากมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. เป็นโครงการวิจัยในเขตพ้ืนที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนอกประเทศไทย 

3. เป็นโครงการที่ศึกษาวิจัยในประชากรของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ไม่ใช่คนที่ถือสัญชาติไทย 

 

โดยโครงการจะให้ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปี 
ต่อเนื่องไม่เกิน 1.5 ปี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
โครงการ  ทั้งนี้ผู้เสนอขอทุนต้องมีคุณสมบัติเป็น
ข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือ ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญ  และไม่
เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ เคยได้รับ
ทุนอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

วิธีรับสมัครทุน  ผู้สมัครต้องยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยพร้อมทั้งประวัติและประสบการณ์การ
ท าวิจัยของหัวหน้าโครงการ ตามแบบ MU : 01 
ทั้งนี้โครงการใดที่ใช้แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  
แบบสังเกตให้แนบตัวอย่างหรือร่างแบบดังกล่าวมา
พร้อมกับโครงการวิจัยด้วย    

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ส่งเอกสาร ไปยัง 
กอ งบ ริ ห า ร ง านวิ จั ย   ส า นั ก ง านอธิ ก า รบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  รวมทั้งสามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองบริหารงานวิจัย โทร 02-
849 -6156 -9  เปิดรับสมัครตั้ งแต่วันนี้  ถึ ง  31 
มกราคม 2557 

ทุนสง่เสรมิโครงการวจิยัมุ่งเป้าหมายของมหาวทิยาลยัมหิดล 
เพ่ือรองรบัก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  
(ASEAN  Economic Community - AEC) 

เปดิรบัสมคัรตัง้แต ่บัดนี ้ถงึ 31 มกราคม 2557 
สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ 
คณุยทุธพล ผ่องพลศีาล  

งานวิจัยและบรกิารวิชาการ โทร 2109 
    2      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       
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จบัตาเรือ่งเด่น 
โครงการวจิัยประเภทสนบัสนนุหนว่ยงานภายนอก หรอื รว่มวจิัย  

(CMPO Research Form Ver 5.0 _October2013)  

เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

   สวทช. ได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์
งานวิจัยในระยะที่ 2 (Strategic Planning Alliance 
II: SPA II) ปี 2554-2559 โดยมีการบริหารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาในลักษณะของ คลัสเตอร์ที่มีการ
วางแผนงานวิจัยตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม มีโปรแกรมที่
เกี่ยวเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดพลังร่วม มีภาคอุตสาหกรรม
หรือผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ร่วมก าหนดโจทย์วิจัยและ
เปูาหมายของโปรแกรม เพ่ือให้งานวิจัยสามารถน าไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน คลัสเตอร์วิจัย  สวทช. มีภารกิจหลักด้านการ
วิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน 
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถด้าน เทคโนโลยีไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คลัส
เตอร์มุ่งเปูา และกลุ่มโปรแกรม Cross cutting tech-
nology ที่สามารถช่วยเหลือคลัสเตอร์ได้หลากหลาย 
โดยมีกลยุทธ์ในการเน้นการหาพันธมิตร (ลูกค้า) เพ่ือมา
ก าหนดโจทย์ (S&T need) และท างานร่วมกันแบบ
เครือข่ายหรือหุ้นส่วน  

เ พ่ือ เ พ่ิมโอกาสที่ จะน าผลงานวิ จัย ไปใช้
ประโยชน์ และพัฒนากลไกการส่งมอบผลงานสู่ผู้ใช้และ
กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทั้ง Market 
(ลูกค้า )  to lab และ lab to market (ลูกค้า )  ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์-กระบวนการผลิต
ในระดับ  Manufacturing และ Engineering มาก
ขึ้นคลัสเตอร์มุ่งเปูา ประกอบด้วย 5 คลัสเตอร์ให้มีทุน
สนับสนุนหน่วยงานภายนอก หรือ ร่วมวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2557   ได้แก่ 1) เกษตรและอาหาร  
2) พลั งงานและสิ่ งแวดล้อม 3)  สุขภาพและ
การแพทย์ 4) ทรัพยากรชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  
5) อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ   โดยเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี 

 ทั้ งนี้ทุนดังกล่าวควรเป็นการวิจัยแบบมี
เ ค รื อข่ า ยคว าม ร่ ว มมื อ  ห รื อ  พั น ธมิ ต ร  ( เ ป็ น
ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) และ
ระบุกลุ่มที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและ
ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ที่  http://
www.nstda.or.th/industrial-research 

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท้ี ่คณุยทุธพล ผ่องพลศีาล  
งานวิจัยและบรกิารวิชาการ โทร 2109 
หรอืศกึษารายละเอียดในเว็บไซต ์

http://www.nstda.or.th/industrial-research 

โครงการวิจัยประเภทสนับสนุน 
หน่วยงานภายนอก หรือ ร่วมวิจัย 

           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     3  



I 

Get 

Focus 

จบัตาเรือ่งเด่น 
บทสรปุการพฒันาเปา้หมายงานวจิัยของคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์ 

เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
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การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การ
พัฒนาเปูาหมายงานวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์” เป็นส่วนหนึ่ งของการด าเนิน
กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
คณะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “สร้างความเป็นเลิศทาง
วิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ เกิดกิจกรรมการพัฒนาเปูาหมายและ
นโยบายสนับสนุนการวิจัยจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในคณะพัฒนาข้อมูลประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพการพัฒนาด้านการวิจัยแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างมีกระบวนการ   อีกทั้งค้นหาแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนา
นโยบายสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรของคณะ    โดย
คาดหวังว่ากิจกรรมดั งกล่ าวจะท าให้คณะได้รับ
เปูาหมายงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ    และทราบปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย
อุปสรรคในการวิจัย  ตลอดจนเพ่ือพัฒนาแนวทางที่
ได้รับเป็นนโยบายการสนับสนุนนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในอนาคต 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 
ตุลาคม 2556 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
คณาจารย์ภายในคณะสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 20 คน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยด้านใด
ที่คณะฯควรมุ่งเน้นโดยมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์วิจัยระดับชาติ” ซึ่งจากการระดมความ
คิดเห็นสามารถสรุปเป็นเปูาหมายงานวิจัยคือ  “การ
แก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน” รายละเอียด ดังนี้ 

 1. ทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย การจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน   การจัดการลุ่มน้ าโขง  การ
บริหารจัดการน้ า 

 2. Waste  การจัดการของเสีย  ประกอบด้วย
Waste to Energy  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน
Wastewater  น้ าเสีย   Waste treatment    Waste 
Utilization  การใช้ประโยชน์จากของเสีย   Solid 
Waste  ขยะ  

 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 4. พลังงาน 

  5. เกษตรกรรม  ประกอบด้วย การเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   
สารเคมีทางการเกษตร  นิเวศเกษตรกรรม    Organic 
Farming & Health Impact  

  6. ความหลากหลายทางชีวภาพ  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  Economical Biodiversity of 
Local Vegetation    Biodiversity  ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมผลกระทบของความหลากหลายการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์  

  7. การควบคุมมลพิษ 

  8. การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย ผังเมือง/
พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone) /พ้ืนที่อุตสาหกรรม   
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  9. การฟ้ืนฟูทางชีวภาพ (Bioremediation)  

  10. ความมั่นคงด้านอาหาร 

บทสรุปการพัฒนาเป้าหมายงานวิจัย 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 



 11. คาร์บอน  สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon So-
ciety) , Carbon Footprint , Water Footprint 

 12.อื่นๆ ภัยพิบัติทางธรรมชาติสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 
(Data Management)   โลจสิติกส์  ชุมชน  Geology  

 ปัจจัยสนับสนุน  ที่ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่นตามยุทธศาสตร์การวิจัย   แรงผลักเป็นสภาพที่
เกิดข้ึนได้  ซึ่งถ้าเกิดข้ึนแล้วจะสามารถผลักดันให้เข้าใกล้
เปูาหมายได้มากขึ้น มี 8 ปจัจัยสามารถเรียงล าดับได้ ดังนี้  
ทุนวิจัย / งบประมาณ, ทีมงาน, เครื่องมือ / ห้องปฎิบัติการ, 
เวลา, เครือข่ายความร่วมมือ,   นักศึกษาช่วยงาน, แรงจูงใจ 
และโอกาสในการคุมวิทยานิพนธ์     

  ส่วนปัจจัยอุปสรรค  การด าเนินงานวิจัยได้ด้วย
ความยากล าบากจนท าให้งานวิจัยไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน   แรงต้านเป็นสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริง
และเป็นอุปสรรคต่อการไปสู่เปูาหมายอนาคต มี    
9 ปัจจัย  สามารถเรียงล าดับได้ ดังนี้ ทุนวิจัยไม่
เพียงพอ, ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย, เครื่องมือและ
ห้อง ปฎิบัติการ, เวลา, ทีมงาน, การเข้าถึงแหล่งทุน, 
นโยบาย, ผูช้่วยวิจัย และอารมณ์    รายละเอียด  
ดังตาราง 

แรงผลักสู่เป้าหมาย   แรงต้านการไปเป้าหมาย  

1. แหล่งทุนและงบประมาณที่เหมาะสม 

2. ความพร้อมของสถานที่ในการด าเนินการวิจัย  
เช่น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

3. ระยะเวลาที่เพียงพอในการด าเนินงานวิจัย   
4. ทีมงานด าเนินงานวิจัยที่มีความพร้อม  มีความ
เชี่ยวชาญ 

5. มีนักศึกษา  หรือบุคคลที่ช่วยเหลือในการ
ด าเนินงาน 

6. แรงจูงใจในการท าวิจัย  เช่น ผลตอบแทน  
ก าลังใจ  กระแสสังคมการเมือง 

7. เครือข่ายที่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน   
รวมทั้งเครือข่ายภายนอก 

8. โอกาสการคุมวิทยานิพนธ์ 

 1. ทุนวิจัยไม่เพียงพอ 

2. นโยบายการด าเนินวิจัยไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงานของนักวิจัย  รวมทั้งไม่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักวิจัยได้ 

3. การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยมีความยุ่งยาก  
ซับซ้อน 

4. ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย  นักวิจัยรุ่น
ใหม่และนักวิจัยที่ไม่มีประสบการณ์ไม่
สามารถหาทุนได้ด้วยตนเอง 

5. ขาดเครื่องมือในการด าเนินงานวิจัย   
รวมทั้งระยะเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอต่อการท าวิจัย 

6. ไม่มีเวลาในการด าเนินงานวิจัย  เนื่องจาก
มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมาก 

7. ไม่มีทีมงานวิจัยที่เหมาะสมในการท าวิจัย 

8. ไม่มีผู้ช่วยวิจัย 

9. อารมณ์หรือความสนใจของนักวิจัย  
นักวิจัยขาดแรงจูงใจ  ขาดความสนใจ  และ
ขาดบรรยากาศในการด าเนินงานวิจัย 

 

    

           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     5  



 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

การพฒันางานประจ าสูก่ารวจิยั R2R ผา่นเทคนคิการสกัดความรูแ้ละถอดบทเรยีน 

เรือ่ง ศภุลกัษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 
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การพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย R2R  

ผ่านเทคนิคการสกัดความรู้และถอดบทเรียน 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 
2556 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  “เทคนิคการสกัดความรู้และการถอดบทเรียน” 
ให้แก่บุคลากรของส่วนงาน  ณ ผึ้งหวานรีสอร์ต  อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี     การอบรมในครั้งนี้เป็นการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  และให้ตนเองได้น าไปใช้
ในการพัฒนางาน  และองค์กร    บางท่านอาจคิดว่าการ
จัดการความรู้เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเท่านั้น  แต่
แท้ท่ีจริงแล้วการจัดการความรู้เป็นเรื่องพ้ืนฐานในการ
ท างานของบุคคลในองค์กรให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ   เป็น
การน าแนวคิด “Learn Management และ R2R from 
Theory to practice” มาพัฒนาการท างานในทุก
หน่วยงาน โดยอาจน าแนวคิดมาใช้ในโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพงาน หรือบางหน่วยงานอาจต่อยอดพัฒนา
ให้เป็นงานวิจัยของหน่วยงานได้อีกด้วย  ซึ่งเป็นหัวใจของ
การท างานพัฒนา   การพัฒนาท างานวิจัยจากงานประจ า
ไม่ได้อยู่ที่การประยุกต์เทคนิค  หรือวิธีการวิจัยเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลงานวิจัย แต่ที่ส าคัญคือ การ “พลิก วิธี คิด ” หรือ
การปรับกระบวนทัศน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
รากฐานเกี่ยวกับการท างานประจ า  และการเป็นผู้สร้าง
ความรู้ การวิจัยจากงานประจ า  จึงเป็นการท างานบน
รากฐานวิธีคิดท่ีอาจเรียกว่าเป็นการจัดการความรู้ใน
กระบวนทัศน์ใหม่  

“ความรู้” คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่า
เรียน ความเข้าใจ ประสบการณ์ความสามารถในเชิงปฏิบัติ 
และการฝึกทักษะฯ รวมถึงสิ่งที่เรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 
การคิดไตร่ตรอง การทบทวน ซึ่งความรู้นั้นก็มีจุดเริ่มต้น
จาก “ความไม่รู้” เมื่อเรียนรู้แล้วจะเกิดการพัฒนา 
เชื่อมโยง ต่อยอด ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
โดยการรู้จักค้นหาความเป็นตัวตน รู้จักคนในองค์กร สร้าง
ทีมงานด้วยการก าหนดกติกาในการอยู่ร่วมกัน ไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน มีการสื่อสารและประสานงานกัน โดยใช้การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเพ่ือเตรียมอนาคตอย่างมี
เปูาหมายร่วมกัน    ซึ่งในทุกองค์กร  ทุกส่วนงานมีความรู้
ใหม่ๆมากมาย  และการท างานต้องการการค้นคว้าหา
ความรู้อยู่เสมอ แต่หากเราเป็นเพียงผู้เดียวที่มีความรู้  
ความรู้นั้นจะมีความหมายได้อย่างไร  ดังนั้นจึงเราควรใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ในความรู้  โดยการ “แบ่งปัน”   
ความรู้บางเรื่องอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย  จึงถูก
เพิกเฉยจากผู้รู้  ท าให้ความรู้บางอย่างขาดหายไป    การ
จัดการความรู้   เป็นเครื่องมือที่ท าให้ความรู้สู่เปูาหมาย  
ความรู้ใหม่ที่เกิดจากคนสองคน ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่า 
1+1=2   กล่าวคือ  เมื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์  ความรู้ที่ได้คือ ความรู้ของฉัน ความรู้ของ
เธอ และความรู้ของเรา  ความรู้จากงานประจ าเปรียบ
เหมือนการทรงตัวบนจักรยานและปั่นให้วิ่งไปข้างหน้าโดย
ไม่ล้มนั้นต้องมีการฝึกฝน มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ก็จะ
ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้ได้เองว่าจะต้องท าอย่างไร 
เช่นเดียวกับการเรียนรู้ที่จะท างานวิจัย จากงานประจ าที่มี
อยู่  ดังนั้น การจัดการความรู้จากการท างานจะท าให้ได้เรา
ได้พัฒนาตนเอง ได้มิตรภาพ และพัฒนางานด้วย    



 

การพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย R2R  

ผ่านเทคนิคการสกัดความรู้และถอดบทเรียน 
องค์กรเรียนรู้เริ่มต้นอย่างไร (KM_ learning or-

ganization) เริ่มต้นจากการถอดบทเรียนโดยมีหลักส าคัญ 
คือ ชุดค าถาม 5 W+1H เพ่ือใช้เป็นกรอบในการท างาน 
ได้แก่  

1.What อะไร คือปัจจัยความส าเร็จและไม่ส าเร็จ  
2.Why ท าไมถึงต้องท าอย่างนั้น  
3.How เคล็ดวิชาการในการด าเนินการ 
4.Who ใคร คือ ผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 
5.Where หน่วยงาน/พื้นที่  
6.When ระยะเวลาในการด าเนินการ จากการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะ/สถาบันฯต่างๆ  

แนวคิดใหม่ของการจัดการความรู้เกิดจาก
กระบวนทัศน์ วิธีคิด และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ที่
จะต้องมีการพัฒนาการท างาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย เมื่อ
งานส าเร็จเราก็จะได้ทั้งคุณค่างาน และผลงาน และได้
ความก้าวหน้าในสายงาน  จะให้เรามีความสุขกับการ
ท างานและพัฒนางาน   ค ากล่าวที่ว่า “สิบตาเห็นไม่
เท่ากับลงมือท า”    น่าจะเป็นค าจ ากัดความของการ
พัฒนางานประจ าสู่การวิจัย R2R ผ่านเทคนิคการสกัด
ความรู้และถอดบทเรียน  เมื่อเกิดการปฏิบัติแล้วองค์
ความรู้ใหม่ก็จะเกิด ถูกน ามาใช้ พัฒนาต่อยอดขึ้นไป 
เรื่อย ๆ เกิดเป็นงานวิจัยและน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ในที่สุด  

“เปล่ียนวิธีคดิ ปรับวิธีการท างานอยา่ง 
สร้างสรรคเ์พือ่แสวงหาการท างานอยา่ง 
มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด” 

 

Learn  

Management 

และ R2R from 

Theory to  

practice  
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 

หยบิงานวจิยัลงจากหิง้  แลว้น าไปใชป้ระโยชนเ์พิม่คณุคา่กนัเถอะ 

เรือ่ง นางสวัสดริกัษ์  ใสงาม 
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จะมีใครเอาไป
ใช้ประโยชน์
จริงๆไหม 

ท าอยา่งไรดี
กับงานวิจยัที่

อยู่บนหิ้ง 

ผลงานวิจัยที่ผลิตออกมามากมายในแต่ละปีนั้น 
ทั้งที่ต้องทุ่มเททั้งเงินทุน เวลา วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี 
รวมถึงก าลังกาย ก าลังใจของผู้วิจัยแล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้
กลับน าไปใช้ เพียงแค่การน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ หรือน าเสนอในที่ประชุมเท่านั้น จะดี
หรือไม่หากมีใครสักคน หรือชุมชน หรือหน่วยงานใดได้
ใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความ
คุ้มค่าและเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการ
วิจัยได้ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) โดยตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยที่ 6 
“งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์” มี
ค าอธิบายไว้ว่า  

 “งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ที่น า ไปใช้
ประโยชน์  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ  
โครงการวิจัย  และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง  
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
ความคิดริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ ในการประยุกต์ ใช้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการ
น าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน  ตาม
วัตถุประสงค์  และ/หรือ  ได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ หรือการรับรอง/ การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของ
การน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

การใช้ประโยชน์ ใน เชิ งสาธารณะ  เช่น  
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ

การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม  ด้านวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น 

การใช้ประโยชน์ ในเชิ งนโยบาย   เช่น   ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปใช้
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือข้อก าหนด
มาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  เป็นต้น 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น  งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์   หรือ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ราย ได้  ห รื อน า ไปสู่ ก าร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิต  เป็นต้น 

การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  ซึ่ง
เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจ  ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ  สร้างความสุข  เช่น งานศิลปะที่มีการน าไปใช้
ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการรับรองการน า
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  
หน่วยงานหรือองค์กร  หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์  
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือการรับรอง/ การตรวจรับ
งานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผล
ของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

หยิบงานวิจัยลงจากหิ้ง   
แล้วน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มคุณค่ากันเถอะ 



ปัดฝุุนงานวิจัยเกา่ 
เอามาใช้ประโยชน์

ปีนี้ก็ได้นะ 

 
 
 

แม้ว่างานวิจัยยังมีประโยชน์ด้านอ่ืนๆ อีก
นอกเหนือจากการตีพิมพ์เผยแพร่และมีผู้น าไปใช้
ประโยชน์ เช่น การได้แนวคิดในการปรับปรุงและ
พัฒนางานอ่ืนๆ ซึ่งนับเป็นประโยชน์ทางอ้อมนั้น แต่
ระบบการอ้างอิงหลักฐานจากหนังสือรับรองยังเป็น
ระบบเดียวที่สมศ. ยอมรับอยู่ในขณะนี้  ดังนั้นหากเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจ  เพ่ิมแรงจูงใจและ
การสนับสนุนมากขึ้น คาดว่าจะมีการพัฒนาการ
น าไปใช้ประโยชน์มากขึ้นได้  

 

ยิ่งไปกว่านั้น ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังได้พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ คือ 
"เว็บไซต์ Explore ห้องสมุดวิจัยส าหรับสาธารณะ"  
www.thai-explore.net   เ พ่ื อ เป็ น ส ะพาน เ ชื่ อ ม
ระหว่างนักวิจัยกับผู้ที่อาจน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้  
ท าให้สามารถน าไปสู่การต่อยอดผลงานและการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

 
อ้างอิงจาก 
1.  คู่ มื อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) หน้า 15, 30-31. 
2. สวัสดิรักษ์ ใสงาม, 2556. รายงานการหาแนวทาง
เพ่ิมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของคณาจารย์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์: ส่วนหนึ่งของ
การจัดท าข้อตกลงการปฎิบัติงานล่วงหน้า (PA) ครั้งที่ 2 
ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 1  เมษายน 2556  ถึง  31 
สิงหาคม 2556. นครปฐม: คณะสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์.  

การนั บจ านวนผลงาน วิจั ยที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยมาใช้และ
เกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลา
ใดก็ ได้  ช่ ว ง เวลาที่ ใช้ จะ เป็ นตามปีปฏิทิ น  หรื อ
ปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล  ในกรณีที่งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 
ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นใน
กรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจน” 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะบอกได้ว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์
จริง  

มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่ง คือการท าแบบ
ส ารวจการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของคณาจารย์
ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าโดยงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2556  พบว่า คณาจารย์ส่วน
ใหญ่วางแผนให้มีหน่วยงาน/ชุมชนน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ก่อนเริ่มเขียนโครงการ (ร้อยละ 70.6)  และ
ส่วนใหญ่คาดว่าใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือนในการ
ติดต่อให้หน่วยงาน/ชุมชนน าผลงานไปใช้ (ร้อยละ 
35.3)   ทั้งที่ดูมีแนวโน้มที่ดี แต่ปัญหาเกิดขึ้นจาก
คณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการนับคะแนนด้าน
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของสมศ. จะต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบด้วย (ร้อยละ 52.9)
หลักฐานที่ยอมรับ ได้แก่ หนังสือรับรองการน าไปใช้ ซึ่ง
ลงนามโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้น าชุมชน  หรือ ตัวแทน
หน่วยงาน  ดังนั้นจึงอาจพลาดการเก็บหลักฐานไปอย่าง
น่าเสียดาย 

ปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันที่ท าให้ผล
งานวิจัยไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์เนื่องจากผลงานวิจัย
ที่ได้เป็นเพียงความรู้พื้นฐานที่ต้องมีการน าไปต่อยอด
ก่อนจึงจะน าไปใช้ได้ (ร้อยละ 33.3)  นอกจากนี้ยังเป็น
เรื่องการไม่สามารถหาหน่วยงาน/ชุมชนที่สนใจน าไปใช้
ได้  หน่วยงาน/ชุมชนไม่สามารถออกหนังสือรับรองได้  
หรือหน่วยงาน/ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการออก
หลักฐานการรับรองให้ เป็นต้น 
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เกร็ด 

ความรู้ 

เกรด็ความรู ้

2014 Happy New Year 

เรือ่ง ศภุลกัษณ ์วฒันาเฉลิมยศ คอลมัน์พเิศษ 

2014  
Happy New Year 
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่  ภายใต้ชื่องาน “40 ปี EN International Party” 

 ซึ่งงานปีใหม่ 2557 ของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์นั้น  เริ่มต้นด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
พระพุทธรูปประจ าคณะฯ  และพระภูมิเจ้าที่ ในช่วงเช้า
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน    สว่นในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ที่สนุกสนาน   คือ การแข่งขันสกีบก  ลูกโปุง
น้ า  และแชร์บอล  ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของเหล่า
กองเชียร์  ปิดท้ายช่วงค่ าด้วยงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2557 
ซึ่งคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาผู้ร่วมงาน  ร่วมแต่ง
กายนานาชาติเป็นสีสันของงานอย่างมาก  ยืนยันได้จาก
ภาพเก็บตกบรรยายกาศงานปีใหม่ที่จุลสารงานวิจัยฯ  
เก็บมาฝากค่ะ  

 



จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ —- นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

 
 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดอืนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2114  หรอื supalak.waa@mahidol.ac.th 


