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บทที่ ๑  
บทน า 

 

ความเป็นมา 
 คณะอนุกรรมการคลังความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายใต้การท างาน
ของคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการจัดท าชุดประสบการ ณ์
โดยการถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากคณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย จ านวน ๓๐ หน่วยงาน ความรู้ดังกล่าวเป็นการแปลงความรู้ที่ฝังลึกในตัวนักวิจัย  (tacit 
knowledge) ที่มีความเป็นเลิศด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้เป็นความรู้ที่ปรากฏ
ชัดเจน (explicit knowledge) อยู่ในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่และแบ่งปันประสบการณ์ เพ่ือให้
คณาจารย์บุคคลที่สนใจ ประชาคมวิจัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยตัวแบบที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม มีองค์ประกอบ
ส าคัญ ๓ ประการคือ เปูาหมายของการแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้  และผลลัพธ์ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ “คลังความรู้” 
 

วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน 
 ๑. สร้างบรรยากาศแห่งการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้วยวิธีการเล่าเรื่ อง
โดยถอดบทเรียนจากบุคคลต้นแบบในคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ชุดประสบการณ์ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
 ๓. เผยแพร่ เชิญชวน ทบทวนองค์ความรู้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้จากชุดประสบการณ์ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการของการถอดบทเรียน 
๑. ศึกษาโครงสร้างหรือขอบเขตของความรู้ที่ต้องการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล สังเคราะหโ์ดยการจัดกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลขึ้นใหม่ 
 ๓. จัดท าชุดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฉบับร่าง) 
 ๔. จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประมวล ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องและคุณภาพ
ของชุดประสบการณก์ารเรียนรู้ (ฉบับร่าง) ปรับปรุงและจัดท าชุดประสบการณก์ารเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ 
 ๕. เผยแพร่ เชิญชวนให้เกิดการใช้ความรู้จากชุดประสบการณ์การเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ 



๒ 

บทที่ ๒ 
คลังความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นกระบวนการจัดการเผยแพร่ที่ส่งเสริมให้นักวิจัย
สามารถพัฒนาความรู้ตามธรรมชาติของศาสตร์สาขาที่ตนช านาญ หรืออาจบูรณาการสหสาขาวิชาและ
เติมเต็มความรู้ตามศักยภาพตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลาย โดยมีผลลัพธ์ใน
ภาพรวมคือการพัฒนาตนเอง นักศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและเท่าเทียม 
 เนื้อหาสาระของบทนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการถอดบทเรียนของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย จ านวน 
๓๐ หน่วยงาน คลังความรู้ที่ได้สามารถสรุปเป็นภาพรวมตามเปูาหมายของการถอดความรู้และการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ ๕ ประการ ดังนี้ ๑) บริบทของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๒) กระบวน 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๓) เทคนิควิธีการที่ท าให้การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ประสบความส าเร็จ ๔) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ ๕) คุณลักษณะของคณาจารย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังนี้ 
 

คลังความรู้ที่ ๑ 
บริบทการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

 ผลการสรุปและสังเคราะห์บริบทการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากการถอด
บทเรียนของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ในกระบวนการวิจัย ขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหลังการท าวิจัยเสร็จ
สิ้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือให้เกิดมุมมองที่เข้าใจปัญหาสังคม และเป็นจุดยืนของนักวิชาการที่ควรมีเปูาหมายในการท างานวิจัย 
เพ่ือส่งเสริมและผลักดันคนในสังคมให้มีความรู้ และความเข้าใจในการหาข้อมูลอย่างมีเหตุผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริงและเป็นไปของสังคม 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากจะท าให้เกิด
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ยังเป็นต้นทุน
ทางสังคมให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนและส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมต่อไป 
 ปัจจุบันนักวิจัยหลายท่านยังขาดข้อมูลและวิธีการเรื่องการเผยแพร่งานวิจัยในช่องทางต่างๆ 
ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเผยแพร่งานวิจัยจะช่วยส่งเสริมและเป็นแนวทางให้นักวิจัยมีโอกาส
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของตนสู่สังคม ซึ่งการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนั้นมีประโยชน์ 



๓ 

อย่างน้อย ๒ ประการ คือ ๑) ได้ฟังการน าเสนองานวิจัยของนักวิจัย ๒) ได้หัวข้อในการพัฒนางานวิจัย
ของตนเอง 
 รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย หมายรวมถึง 
 ๑. การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการน าเสนอปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ ในงาน
ประชุมวิชาการท่ีมีเอกสารประกอบการประชุม  
 ๒. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 ๓. การเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือหรือต าราทางวิชาการ 
 ๔. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการออกแบบ การจัดสัมมนา
วิชาการและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๕. การเผยแพร่ในรูปแบบของการจัดเวทีชาวบ้าน 
 เนื้อหาในบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะแสดงให้เห็นถึงวิธี แนวคิด การตั้งปัญหา วิธีคิดหา
หนทางแก้ปัญหา การอภิปรายสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการน าเสนอผลงาน
สร้างสรรคใ์นรูปแบบที่หลากหลายซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยของบุคคล และเกิดการยอมรับ
ในวงการวิชาการระดับชาติ รวมทั้งก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติด้วย 
 การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยถือเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายที่มีความส าคัญในการน าความรู้
เผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน
ต่อไป อย่างไรก็ตามการที่จะประสบความส าเร็จได้ ผู้วิจัยต้องมีพ้ืนฐานที่เป็นผู้สนใจใฝุรู้และค้นคว้าหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการตกผลึกทางความคิดและสามารถต่อยอดความรู้ในลักษณะองค์รวม 
(holistic) หรือแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่สามารถสนองตอบความสนใจและประโยชน์ของ
สังคมได้อย่างต่อเนื่องจริงจัง การเผยแพร่ในรูปแบบของบทความทางวิชาการซึ่งเป็นบทความที่มีความ
ยาวไม่มากประกอบด้วย บทน าหรือการน าความที่แสดงเหตุผล/ที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย/
วิเคราะห์ กระบวนการที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ บทสรุป การอ้างอิง และบรรณานุกรมที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ และทันสมัย 
 การเผยแพร่ในรูปแบบต าราหรือหนังสือที่ดีซึ่งมีเนื้อหาตรงตามชื่อของต าราหรือหนังสือ มี
ความถูกต้องและครบถ้วนตามหลักวิชาการ การใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่ายและใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด 
ผู้อ่านทุกคนสามารถเข้าใจและได้ความหมายเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าหรือภาษาที่เป็นศัพท์
วิชาการมากเกินไป ใช้ค าศัพท์วิทยาศาสตร์ถูกต้องตรงตามราชบัณฑิตยสถาน 
 การมีบุคคลต้นแบบ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา มีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถ
กระตุ้นนักวิจัยให้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการท างานวิจัยอย่างไม่ย่อท้อ รวมทั้งมีความทุ่มเทด้านการ
สอนให้นักศึกษาได้รับความรู้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับงานวิจัยที่ท าเพ่ือให้เห็นแนวทาง
และปัญหาที่น่าสนใจ 



๔ 

 การจัดเวทีเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ และงานออกแบบ เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างความ
ร่วมมือในการท าวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบทั้งระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 “การคืนข้อมูลสู่ชุมชน” ผ่านการจัดเวทีชาวบ้านก็เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการเผยแพร่
ผลการวิจัย รวมทั้งการจัดท าหนังสือเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสาธารณะ 
 การเผยแพร่งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้
มีการสรุปประเด็นการศึกษาค้นคว้าในแบบที่กระชับและตรงประเด็น ทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาหา
ความรู้หรือน าไปต่อยอดทางความรู้  หากสามารถเผยแพร่งานศึกษาวิจัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
สามารถสื่อสารกับประชาชนได้ในวงกว้าง ก็จะเป็นการสร้างคุณูปการทางสังคมความรู้อย่างใหญ่หลวง 
 การมีแรงบันดาลใจด้านงานวิจัย ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับของมหาวิทยาลัยรังสิต” ซึ่งได้น า
ผลงานการวิจัยเผยแพร่ในเวทีการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต และมีการจัดท ารูปเล่มเผยแพร่
ไปยังสถาบันการศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามมากกว่า ๒๐ แห่ง 
 

คลังความรู้ที่ ๒ 
กระบวนการของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

การเขียนข้อเสนอโครงการและด าเนินการวิจัย 
 การขอทุนวิจัยเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักวิจัยทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่ในวงการและนักวิจัยหน้า
ใหม่ เพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยที่สมบูรณ์แบบ แหล่งเงินทุนวิจัยมีทั้งที่เป็นการสนับสนุนของภายในสถาบัน
และจากภายนอกสถาบัน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านั้น สามารถท าได้โดยเส้นทางปกติและที่เป็น
เทคนิคเฉพาะตัว ดังนั้นการเรียนรู้เทคนิคเฉพาะตัวส าหรับการเข้าถึ งทุนวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็น
ประโยชน์มากส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ในการท างานวิจัยมีข้อแนะน า ดังนี้ 
 ๑. นักวิจัยควรตระหนักในหน้าที่ท่ีจะต้องท างานวิจัยและพัฒนาตนเอง โดยก าหนดเปูาหมายของ
ตนเองให้มีการท างานวิจัย ๑ เรื่อง/ปี และเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัยที่เป็นสิ่งที่ต้องท าในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับผู้วิจัยและสถาบันด้วย 
 ๒. การมีความใฝุรู้ในการค้นคว้าหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นสิ่งที่นักวิจัยหน้าใหม่ควร
ตระหนัก ซึ่งแหล่งทุนที่รู้จักกันทั่วไปนั้นมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โครงการอุตสาหกรรมและวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ฯลฯ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย



๕ 

เพ่ือขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ควรมีการท า
โครงการวิจัยขนาดย่อย ๆ ระดับภายในสถาบันมาก่อน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมท าเป็นโครงการพิเศษ 
 ๓. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย นักวิจัยควรศึกษาระเบียบ 
กฎเกณฑ์ของแหล่งทุนที่จะขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย ซึ่งมีข้อก าหนดเฉพาะที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ
ของหน่วยงาน นักวิจัยควรเขียนให้ครบตามหัวข้อที่แหล่งทุนก าหนด เช่น ความเป็นมา เหตุใดจึงสนใจที่
จะท างานวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สถิตทิี่ใช้วิเคราะห์ ระยะเวลาที่ท าวิจัย รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ พร้อมเอกสารอ้างอิง “ต้องกล้าเขียน แล้วจึงเสนอโครงการเพื่อขอทุน” 
 ๔. หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย เช่น สถาบัน คณะ วิทยาลัย หน่วยงานควรก าหนดกรอบ
นโยบายด้านการวิจัย พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มทีมวิจัยเพ่ือร่วมกันท างานวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงวิชาการรวมถึง
การน าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 
 ๕. การก าหนดหัวข้อวิจัย นักวิจัยสามารถก าหนดหัวข้องานวิจัยจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น รายวิชา
ที่สอน สาระความรู้ที่ ได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมวิชาการซึ่งจัดขึ้นโดย
สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ การอ่านบทความงานวิจัยอ่ืน ๆ หรือเรื่องที่นักวิจัยก าลัง
ศึกษาในระดับปริญญาเอก การตั้งค าถามวิจัยที่ชัดเจน สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ ไม่ซ้ าซ้อนกับ
งานวิจัยที่มีอยู่เดิม จะท าให้ข้อเสนอโครงการวิจัยมีความน่าสนใจ  
 ๖. การประเมินคุณค่าของงานวิจัย นักวิจัยควรท าการประเมินความเป็นไปได้รวมถึงคุณค่าของ
งานวิจัยจากข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนที่จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน 
 ๗. การทบทวนรายงานวิจัย นักวิจัยควรอ่านทบทวน ตรวจสอบบทความวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อ
งานวิจัยให้มาก และครอบคลุมประเด็นที่จะท าการวิจัย ส าหรับงานวิจัยด้านกฎหมาย ก่อนที่จะเริ่มงาน 
วิจัยในเรื่องใด ควรศึกษาถึงที่มาและแนวทางปฏิบัติของรัฐ ตลอดจนค าพิพากษาของศาลยุติธรรม ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือน ามาใช้ในการค้นคว้า และคิดค้นต้นเรื่องหรือชื่อเรื่องที่จะ
ประกอบเป็นเนื้อหาสาระของการวิจัยกฎหมาย เพ่ืองานนิติบัญญัติ งานตุลาการ งานบริการของรัฐ และ
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สมาคมอาเซียน 
 เมื่อได้คิดค้นชื่อเรื่องพร้อมด้วยเนื้อหาสาระจนเป็นที่พึงพอใจแล้ว ในข้อเสนอโครงการวิจัยควรมี
การประเมินปริมาณงานวิจัยและเวลาหรือกรอบเวลา หรือก าหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดของงานวิจัยแต่ละ
ชิ้นหรือแต่ละชุด 
 ๘. เมื่อรับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย หากมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิจัยควรยอมรับ แก้ไขและชี้แจงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ และหากบางข้อเสนอแนะนักวิจัยไม่
สามารถปฏิบัติได้ ให้ท าการชี้แจงต่อผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเป็นทางการ  



๖ 

 ๙. ความตรงต่อเวลา เมื่อนักวิจัยได้รับอนุมัติโครงการวิจัย นักวิจัยควรเริ่มด าเนินงานตามแผนที่
วางไว้และรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด งานที่ท าต้องพยายามด าเนินการให้เสร็จก่อนเวลา การเสร็จทันเวลา
โดยมีเนื้องานครบ ท าให้มีประวัติเป็นนักวิจัยที่ดี 
 ๑๐. การเก็บข้อมูลงานและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย เมื่อเริ่มท าวิจัยนักวิจัยควรจัดเก็บข้อมูล ตรวจ 
สอบและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กัน ท าให้งานไม่สะสมมากในภายหลัง เมื่อการเก็บ
ข้อมูลส าเร็จ นักวิจัยก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 ๑๑. นักวิจัยควรก าหนดเวลาที่จะเริ่มเขียนรายงานวิจัยตามข้อก าหนดของแหล่งทุนวิจัย เพ่ือเป็น
การกระตุ้นการท างาน รายงานปัญหาและรายงานความก้าวหน้าของนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและปูองกัน
ปัญหาที่นักวิจัยท างานไม่ส าเร็จตามข้อก าหนด 
 ๑๒. การก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน และมีการด าเนินการไปให้ถึงเปูาหมาย มีแรงจูงใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการท าวิจัย มีความอดทน เสียสละเวลาให้กับงานวิจัย แลกเปลี่ยนสื่อสารกับผู้มีความรู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เพ่ือนนักวิจัยในสาขาเดียวกัน เปิดใจรับฟังงานวิจัยจากแขนงอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้มี
แนวคิดใหม่มากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยควร
ตระหนัก 
 ๑๓. การลงมือท าโดยไม่ต้องคาดหวังผลตอบแทน และไม่รองบประมาณหรือการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน หรืออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่นักวิจัยต้องใช้งบประมาณของตนเอง เพ่ือให้งานประสบ
ความส าเร็จ 
 ๑๔. ขั้นตอนสู่ความส าเร็จ ส าหรับวิธีการและขั้นตอนหรือกระบวนการที่ท าให้งานวิจัยประสบ
ความส าเร็จนั้น สิ่งแรกที่ควรตระหนักถึงก่อนเสมอคือ ปัญหาที่ก าลังพิจารณาว่าคืออะไร และ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ท าคืออะไรและเพ่ืออะไร นักวิจัยต้องพยายามแจกแจงว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะ
สามารถแก้ปัญหาที่ก าลังพิจารณาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการด้วย จากนั้นจึงเริ่มหาข้อดี
และข้อเสียของแต่ละวิธีการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเลือกวิธีการที่จะจัดการปัญหาได้แล้ว ต้องน ามา
ทดสอบหาขอ้ผิดพลาดและหาด้วยว่ายังมีวิธีใดอีกท่ีสามารถปรับปรุงเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่ดียิ่งขึ้น 
 ๑๕. การขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม น าผลการศึกษาวิจัยจากโครงการพิเศษ
ไปเสนอกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือจัดท าเป็นงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ส าหรับการขยายงานวิจัยสู่ชุมชน ควร
เลือกท างานกับกลุ่มชุมชนที่สนใจก่อน หลังจากนั้นจึงกระจายงานออกไปสู่ชุมชนใกล้เคียงที่สนใจ 
 ๑๖. การได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก ส่งผลให้นักวิจัยมีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพทาง
วิชาการและความตรงต่อเวลา ท าให้สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมาทยอยซื้อเครื่องมือใน
การท าวิจัย 
 ๑๗. ประสิทธิผลจากงานวิจัย นักวิจัยสามารถขยายสเกลของงานวิจัยสู่การผลิตระดับโรงงานที่
รองรับกระบวนการผลิตที่สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้น 



๗ 

 ๑๘. การจดสิทธิบัตร เมื่อนักวิจัยมั่นใจในผลงานวิจัยและผลผลิตที่ส่งผลกระทบด้านการใช้
ประโยชน์ ควรท าการจดสิทธิบัตรทั้งในแง่ของกระบวนการและตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งคิดสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ  
 

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 ขั้นตอนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีล าดับส าคัญดังนี้ 

 ๑. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น ควรทบทวนจากวารสารการวิจัยต่าง ๆ ที่
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการที่ต้องการ  
 ๒. เนื้อหาในบทความวิจัยควรครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์ 
วิธีการวิจัย ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง 
 ๓. การตีพิมพ์บทความวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ควรท าการคัดเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพ์ให้
เหมาะสมระหว่างเนื้อหาของงานวิจัยกับข้อก าหนดหรือขอบเขตของวารสารนั้น ๆ ด าเนินการตามรูปแบบ 
กระบวนการ การวางแผน ระเบียบวิจัย ข้อก าหนดของวารสาร และส่งบทความให้กองบรรณาธิการ มี
การตั้งเปูาหมายที่ชัดเจน จะท าให้การตีพิมพ์บทความวิจัยประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น 
 ๔. ท าการศึกษาข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เชิญชวนให้นักวิจัยน าผลงานลงตีพิมพ์วารสารในประเทศ   
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏในช่องทางต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อความ จดหมายเชิญ หรือเว็บไซต์ เป็นต้น 
ส าหรับวารสารด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ควรศึกษาและสอบถามเรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ของการพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ์ เพราะวารสารหลายฉบับ ทีมงานบรรณาธิการได้เตรียมต้นฉบับไว้
ครบถ้วนแล้ว หรืออาจมีการก าหนดหัวเรื่องที่เน้นเฉพาะของแต่ละฉบับ การจัดท าบทความวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถจัดท าเป็น ๒ แบบ แบบที่หนึ่งคือแบบทางการ เพ่ือน าเสนอตั้งแต่
หลักการเหตุผลไปจนถึงผลการศึกษา คือ ย่อจากฉบับเต็มให้เหลือเพียง ๘-๑๕ หน้าพิมพ์หรือตาม
ข้อก าหนดของวารสาร แบบที่สองคือ น าผลการศึกษาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาน าเสนอ ซึ่ งในแบบที่
สองนี้ท าให้งานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพสามารถน าเสนอเป็นบทความวิจัยได้หลายบทความ 
 ๕. ท าการศึกษาข้อก าหนดต่าง ๆ ของวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ตีพิมพ์ เมื่อเลือกวารสารหรือช่องทางที่จะตีพิมพ์ได้แล้ว ให้อ่านข้อก าหนดที่ระบุไว้และจัดเตรียมต้นฉบับ
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนด ควรเขียนบทความวิจัยให้กระชับเนื่องจากวารสารคิดค่าใช้จ่ายตามจ านวน
หน้าที่ตีพิมพ์ 
 ๖. ควรพิจารณาวารสารที่มีค่าปัจจัยผลกระทบ (impact factor) ด้านการอ้างอิงที่เหมาะสมกับ
ผลงานวิจัย และอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และสอบถามถึงล าดับการรอ
ตีพิมพ์ 



๘ 

 ๗. การจัดเตรียมบทความ (manuscript) ตามรูปแบบที่วารสารก าหนด เมื่อร่างบทความวิจัย
เสร็จควรทบทวนจนมั่นใจ จากนั้นส่งให้ทีมวิจัยช่วยกันอ่าน นักวิจัยอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงใน
งานวิจัยประเภทนั้นเป็นผู้เขียนหลัก (corresponding author)  
 ๘. ท าการตรวจสอบ รายการที่ต้องส่งกับบทความตามที่ทางวารสารต้องการ (submission 
checklist) ให้ครบถ้วน จัดเตรียมจดหมายน าเพ่ือส่งถึงบรรณาธิการวารสาร หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุมครั้งนั้น ๆ และท าการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนจัดส่ง โดยการส่งข้อมูลทั้งจดหมายน าส่ง 
(cover letter) และบทความ ต้องแน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดทั้งในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบการจัดพิมพ์ 
 ๙. ผลการตอบรับจากบรรณาธิการอาจต้องใช้เวลา ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขบทความ ท าวิจัย
บางส่วนเพิ่มเติม หรืออาจปฏิเสธ หลังจากได้รับการตอบกลับและแนะน าให้แก้ไขเพ่ิมเติม ควรปฏิบัติตาม
อย่างละเอียดทุกขั้นตอน เช่น ท างานเพ่ิมบางส่วน ตอบหรือให้ค าอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถท าตามได้ 
 ๑๐. ส าหรับการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ผู้วิจัยต้องศึกษาข้อมูลการส่งผลงาน
รวมถึงลักษณะการน าเสนอว่าเป็นการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ การน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ล่วงหน้าทั้งเกี่ยวกับสถานที่ จ านวนผู้ฟัง และ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 
 

การเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 
 ๑. ควรเริ่มต้นจากแนวความคิดง่าย ๆ อย่าคิดให้ซับซ้อนเกินไป เพ่ือให้มีก้าวแรกอาจจะเริ่มจาก
การส่งบทความในงานที่ไม่ยากจนเกินไปก่อน 
 ๒. นักวิจัยหน้าใหม ่ควรเลือกวารสารระดับชาติก่อนการเลือกระดับนานาชาติ 
 ๓. นักวิจัยควรส ารวจศักยภาพของหน่วยงานตนเอง เช่น เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ผู้ช านาญ
เฉพาะด้านที่นักวิจัยสนใจ ผู้ช านาญด้านสถิติ ควรมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าแนะน า และขอความร่วมมือ
และค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงอาจอยู่ในสถาบันเดียวกันหรือในสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
 ๔. เริ่มเขียนบทความวิจัยฉบับแรกโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้ค าชี้แนะทั้งด้านเนื้อหาและ
ด้านภาษา ก่อนส่งไปยังวารสารนั้น ๆ 
 

การเขียนหนังสือประกอบการสอน 
 ความหมายของหนังสือ หนังสือเป็นผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการ
ที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่
จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือของวิชาหนึ่งวิชาใดในหลักสูตร และไม่
จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาหนึ่งวิชาใด ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความ
ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์  



๙ 

 รูปแบบของหนังสือเป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิง และบรรณานุกรม ทั้งนี้ อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย และครบถ้วนสมบูรณ์ การ
อธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ จนผู้อ่าน
สามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ ในการเขยีนหนังสือมีข้อแนะน าดังนี้ 
 ๑. การเขียนหนังสือประกอบการสอน เริ่มจากการส ารวจข้อมูล จากแหล่งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อทีส่นใจ เช่น หัวข้อการกระจายสินค้า 
 ๒. หากหัวข้อที่เขียนในหนังสือประกอบการสอนยังมีหนังสืออ้างอิงไม่มาก จะสามารถค้นหา
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมลูทั้งในและนอกประเทศ เช่น งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือในสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
และอาจน าข้อมูลจากการดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการเขียนหนังสือ 
 ๓. การเขียนหนังสือต้องมีการก าหนดหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย ก าหนดวัตถุประสงค์ และเริ่ม
เขียนรายละเอียดเชิงทฤษฎีไปในหัวเรื่องนั้น ๆ ก่อน จากนั้นเริ่มเขียนเชิงบูรณาการและการน าไปใช้งาน
จริงในวิชาชีพ 
 ๔. การเพ่ิมกรณีศึกษา (case study) ในแต่ละหัวข้อ ในหนังสือประกอบการสอน จะช่วยเพ่ิม
ความเข้าใจให้กับผู้อ่าน 
 ๕. เทคนิคการเขียนหนังสือ ต้องเขียนให้เป็นลักษณะการบอกเรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจ ซึ่งดูได้จาก
ลักษณะการเขียนของผู้แต่งที่มีชื่อเสียง โดยจ ากัดวงการเขียนให้อยู่ในหนังสือวิชาการเท่านั้น 
 ๖. เมื่อเขียนเสร็จในแต่ละบท ต้องตรวจสอบความเข้าใจของเนื้อหาด้วยการอ่านทบทวน และ
ปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง ก่อนส่งให้ผู้มีประสบการณ์ตรวจสอบอีกครั้ง 
 

การจัดเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (กรณีศึกษาคณะศิลปะและ
การออกแบบ) 
 ๑. วางกลยุทธ์ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ให้เป็นที่สนใจและมองหาผู้ร่วมจัดประชุม 
ในต่างประเทศที่จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาก่อน เพ่ือจะได้ร่วมกันหาเพ่ือนสมาชิกจากต่างประเทศให้
ได้อย่างน้อย ๘ ประเทศ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ๒. ก าหนดหัวข้อการจัดประชุมวิชาการนานาชาติให้น่าสนใจ และมีความส าคัญเหมาะสมกับ
สถานการณ์ หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยทางคณะศิลปะและการออกแบบใช้ชื่อว่า “Work in 
Progress” ภายใต้หัวข้อ Sustainable Design “Asia Style” โดยจัดงานให้มีกิจกรรม ๓ ส่วน คือ 
  ๒.๑ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Traveling Workshop” เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ชาวต่างชาติ และตรงกับหัวข้อของงานโดยคณะศิลปะและการออกแบบได้จัดให้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
พ้ืนเมือง ณ หมู่บ้านลาวซ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี ฟังธรรมและปฏิบัติสมาธิ ณ วัดสุนันทาวราราม จังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง และเยี่ยมชมตลาดวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้น 
กลับมาสรุปการสัมมนาที่กรุงเทพฯ เพ่ือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 



๑๐ 

 ๒.๒ การจัดประชุมวิชาการ โดยเชิญนักออกแบบ นักวิชาการที่มีชื่อเสียง และสร้างผลงานตรง
กับหัวข้องานในระดับนานาชาติ ๕ ท่าน จาก ๖ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐอินเดีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากประเทศไทย 
  ๒.๓ การจัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบของศิลปินและนักออกแบบรับเชิญ 
คณาจารย์ และบุคคลภายนอกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากระดับนานาชาติ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มี
คุณภาพเพ่ือเข้าแสดงในงานนิทรรศการ และเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม 
 ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน (พร้อมกับก าหนดภาระหน้าที่ ให้แก่คณะท างาน) 
ได้แก่คณะท างานฝุายวิชาการ คณะท างานฝุายกิจกรรม “Traveling Workshop” คณะท างานฝุาย
นิทรรศการ คณะท างานฝุายสถานที่ คณะท างานฝุายพิธีการ คณะท างานฝุายประสานงานทั่วไปและจัด
เลี้ยง คณะท างานฝุายกิจกรรมพิเศษ คณะท างานฝุายโฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์ คณะท างานจัดหา
ผลประโยชน์ คณะท างานฝุายการแสดงแฟชั่นโชว์ คณะท างานฝุายถ่ายภาพและวิดีโอ คณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูลของผู้สนใจเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ คณะท างานจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอ 
 ๔. วางแผนและควบคุมการท างานตามตารางเวลาในแต่ละด้าน โดยมีก าหนดการจัดประชุมเพ่ือ
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ และควรมีการเตรียมงานอย่างน้อย ๖ – ๑๒ เดือนก่อนการจัดงาน 
 ๕. ท าการประสานงานกับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางมาร่วมงานชาวต่างทั้งที่ทาง
มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนและท่านที่ส ารองค่าใช้จ่ายเอง เพ่ือบริการในด้านความสะดวกต่างๆ รวมทั้ง
การประกันอุบัติเหตุ ยานพาหนะ ที่พัก อาหาร และยา เป็นต้น โดยเฉพาะชาวญี่ปุุนซึ่งเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยเป็นหลัก 
 ๖. การจัดท าเว็บไซต์ http://www.rsu-ids๒๐๑๒.com และ http://www.designresearch 
society.org เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของการประชุม
วิชาการนานาชาติ The 1st Rangsit University International Design Symposium 2012 “Work in 
Progress” เพ่ือให้ผู้สมัครเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนและช าระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเชิญไปยังสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ  ให้ทราบข่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๔ – ๖ เดือน  
 ๗. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือเตรียมงานทั้งในระดับคณะกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการจัด
งาน The 7th International Conference for Design for Sustainability of Japan และคณะท างาน
แต่ละชุด โดยให้หัวหน้าคณะท างานติดตามรายงานความคืบหน้าเพ่ือรายงานในการประชุมระดับ
คณะกรรมการ เพ่ือระดมความคิดในการแก้ปัญหาให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพที่สุด 
 ๘. เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานการประชุมวิชาการ และ
การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบสูจิบัตร เพ่ือเป็นหลักฐานการจัดงาน 
 ๙. การประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการจัดการประชุมครั้งต่อไป  และมอบรางวัลแก่
คณะท างานในความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
 



๑๑ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการจัดเวทีชาวบ้าน 
 การคืนข้อมูลสู่ชุมชน เป็นลักษณะของการจัดเวทีชาวบ้านให้กับพ้ืนที่ชุมชนวิจัยและชุมชน
ใกล้เคียง ซึ่งท าให้ประชาชนในพ้ืนที่วิจัยได้รับรู้ข้อมูลและผลของการวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยในพ้ืนที่กับชุมชน และระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน เกิดการน าความรู้ ที่ได้รับจาก
การวิจัยไปปรับใช้กับชุมชนของตนเอง ในขณะที่ชุมชนใกล้เคียงก็สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และ
ด าเนินกิจกรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกันได้ กระบวนการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. การเขียนร่างผลการวิจัยเพื่อคืนข้อมูลการวิจัยให้กับชุมชน 
 ๒. น าเสนอร่างผลการวิจัย และปรับแก้รายงานผลการวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการเก็บข้อมูลมายังไม่เพียงพอ
ต่อการสรุปผลการวิจัย เป็นต้น 
 ๓. ท าการติดต่อพ้ืนที่วิจัยเพ่ือจัดเวทีชาวบ้านส าหรับคืนข้อมูลการวิจัยให้กับชุมชน โดยการเชิญ
คนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่วิจัยและชุมชนใกล้เคียงในกรณีที่ผู้เล่าเรื่องเห็นว่าชุมชนใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์
จากผลการวิจัยดังกล่าว 
 ๔. ด าเนินการจัดท าเอกสาร สรุปและรายงานผลการวิจัยเพ่ือคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยการปรับและ
ใช้ภาษาท่ีง่าย ทั้งนี้โดยจะเขียนในลักษณะของการเล่าเรื่องว่า ผู้เล่าเรื่องไปท าอะไรมา พบอะไรบ้าง และ
ให้ชุมชนช่วยดูว่าจะเอาผลที่ได้รับไปใช้อย่างไรบ้าง สิ่งส าคัญที่จะเขียนเน้นย้ าคือ บอกวัตถุประสงค์ของ
การจัดเวทีชาวบ้านที่เป็นไปเพ่ือร่วมรับรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
 ๕. ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการวิจัยไปให้ชุมชนก่อนการจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือให้ชุมชนให้
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และให้ชุมชนช่วยตรวจสอบผลการวิจัย 
 ๖. ด าเนินการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยจะเน้นที่กระบวนการตรวจสอบข้อมูล การท าให้ชาวบ้าน
เห็นข้อมูลชุมชนของตนเอง และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของการน าผลการวิจัยไปใช้กับชุมชน 
 ๗. ด าเนินการถอดบทเรียนและจัดท าหนังสือเพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัย โดยผู้เล่าเรื่องน า
ผลการวิจัยที่ได้รับมาปรับภาษาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่วิจัยและ
ประชาชนทั่วไปอ่านโดยคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของ
ตนเองต่อไป 
 ๘. ท าการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการ โดยการน าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ ตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๙. ด าเนินการขยายเครือข่ายของการใช้และเผยแพร่ผลการวิจัย นักวิจัยสร้างเครือข่ายส าหรับ
การเผยแพร่ผลการวิจัยเป็น ๒ ระดับคือ ระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วยเครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายครู 
เครือข่ายเด็ก และกลุ่มนักจัดรายการ (ดีเจ) และ ระดับสถาบันการศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งใน



๑๒ 

ส่วนกลางและภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนๆ ในทีมวิจัยจัดตั้งเครือข่ายเพ่ือขยายผลการวิจัย
โดยน าไปวิจัยกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
 ๑๐. ด าเนินการสร้างเวทีและพ้ืนที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
โดยมีนักวิจัย (ผู้เล่าเรื่อง) และทีมนักวิจัยเป็นพ่ีเลี้ยงวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย และมีเวทีส าหรับนักศึกษาเหล่านั้น
กลับมาน าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยอีกครั้งหนึ่ง เวทีดังกล่าวถือว่าเป็นพ้ืนที่ของการเผยแพร่ผลการวิจัย 
การถ่ายโอนและเชื่อมโยงความรู้จากผลการวิจัยเรื่องหนึ่งไปสู่การท าวิจัยใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญ 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ 
 ๑. ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือประมวลองค์ความรู้แบบรวมยอด เพ่ือเตรียมเผยแพร่สู่
สาธารณะวงกว้างให้เหมาะสมกับรูปการต่างๆ 
 ๒. ท าการติดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอผลงานให้พิจารณา โดยพยายาม
ปรับรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของแหล่งเผยแพร่นั้นๆ 
 ๓. ท าการสรุปและน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย เช่น สถาบัน
พระปกเกล้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
 ๔. การน าเสนอบทสรุปในรูปหนังสือ รูปเล่มทางวิชาการและกึ่งวิชาการ เช่น ส านักพิมพ์สายธาร 
ส านักพิมพ์ผู้จัดการ เป็นต้น 
 ๕. การน าเสนอบทสรุปในรูปบทความทางวิชาการที่มีการอ้างอิงทางวิชาการ เช่น วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น 
 ๖. การน าเสนอบทสรุปในรูปบทความกึ่งวิชาการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นต้น 
 ๗. การน าเสนอบทสรุปผ่านรายการสนทนาผ่านสื่อมวลชนหรือช่องทางสาธารณะอ่ืนๆ เช่น 
รายการ “รู้ทันประเทศไทย” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอาร์เอสยูวิสดอมทีวี มหาวิทยาลัยรังสิต 
หรือ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เป็นต้น 

 

คลังความรู้ที่ ๓ 
เทคนิควิธีการที่ท าให้การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จ 

 

งานวิจัย 
๑. การก าหนดปัญหาที่ก าลังพิจารณาและวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องท าให้นักวิจัยสามารถเลือก

และก าหนดวิธีการ รวมถึงขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วท าให้การท างานวิจัยมีกรอบและขอบเขตของงานที่
ชัดเจน เหล่านี้เป็นเทคนิคท่ีนักวิจัยใช้กับการท าวิจัยอยู่เสมอ 

๒. การคิดนอกกรอบ ซึ่งหมายถึง การศึกษาบทความอ่ืนๆ เพ่ือสามารถคิดแนวทางใหม่ซึ่งอาจ
แตกต่างจากที่นักวิจัยเหล่านั้นเขียนไว้ และพยายามประยุกต์ความรู้จากแขนงอ่ืนมาใช้ในการวิจัย 



๑๓ 

อย่างเช่น น าความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในวงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เวลาคิดวิเคราะห์
ข้อมูลและค้นคว้าตลอดเวลา 

๓. ท าวิจัยทีละหัวข้อให้ได้คุณภาพและเกิดประโยชน์ที่สุด การท าวิจัยโดยทั่วไปควรด าเนินการ  
ทีละหัวข้อให้เสร็จเป็นเรื่อง ๆ ไป เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การท างานต้องอดทนกับงานที่ท า และต้องซื่อสัตย์กับงานวิชาการรวมถึงเจ้าของข้อมูลมา
อ้างอิงในการท างาน ต้องให้ได้ตามเปูาหมาย และตารางเวลาที่ก าหนดไว้ เลือกกรอบเวลาในการท าวิจัย
ท าให้เสร็จตามเปูาหมาย ให้ทีมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วม 

๕. ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยต้องเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเชิงประจักษแ์ละสามารถตีพิมพ์ได้ 
๖. ท าการการทบทวน แก้ไข และปรับปรุงงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยอาจไม่ประสบความส าเร็จทุกชิ้น 

นักวิจัยจึงควรหาความรู้เพ่ิมเติม ปรับปรุงวิธีการ ใช้เทคนิคใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมอง อาจช่วยให้
งานวิจัยนั้นส าเร็จ เมื่อเกิดปัญหาต้องตรวจสอบขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการทดลองมีความถูกต้อง ใช้
สารเคมีที่เหมาะสม เช่น ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ ตรวจสอบฉลาก ตรวจสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ท างานวิจัย เช่น มีสิ่งรบกวน หรือการไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจพิจารณาลดขอบเขต 
หรือเปลี่ยนวิธีให้อยู่ในส่วนที่นักวิจัยควบคุมได้ 
 ๗. งานวิจัยต้องมีส่วนท าให้ ผู้ร่วมวิจัยเกิดความภูมิใจในการมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น ๆ 
 ๘. งานวิจัยที่มีจุดเด่นคืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน   
 ๙. ผลงานวิจัยซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสามารถด าเนินการต่อเนื่องเป็นการค้าหรือพัฒนาเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมได้ 
 

บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ๑. นักวิจัยควรมีความรู้ด้านเนื้อหา การทบทวนวรรณกรรม การด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย ที่
ถูกต้องลึกซึ้ง จะช่วยให้การอภิปรายผลการศึกษา น ามาซึ่งข้อสรุป เพ่ือเขียนรายงานและบทความวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ได้อย่างมั่นใจ 
 ๒. เพ่ือให้มีแรงกระตุ้นในการท างานวิจัย นักวิจัยควรท างานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกขั้นตอนของการวิจัย และควรหาเพ่ือนหรือนักศึกษาร่วมอุดมการณ์ ที่จะท างานวิจัยส่งไปตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทีเดียวพร้อมกันยกตัวอย่างเช่น งานประชุมวิชาการ 
 ๓. นักวิจัยควรก าหนดกรอบเวลาให้กับตัวเองในการเขียนงานวิจัย และอาจใช้เวลานอกเวลา
ท างาน และเนื่องด้วยอุปสรรคทางด้านภาษาที่เป็นปัจจัยส าคัญ ผู้วิจัยจึงต้องมีความพยายามและอดทน 
ท าให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยผู้วิจัยต้องวางแผนเวลาในการเขียนงานวิจัย ตรวจสอบ ทบทวน บท
วิจัยของตัวเองอยู่สม่ าเสมอ ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องมีการเผื่อเวลาเพ่ือแก้ไขในส่วนของภาษาที่ใช้ในการเขียน
บทความวิจัยด้วย เพื่อให้ได้ผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่ดี 



๑๔ 

 ๔. ควรส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) ช่วยตรวจทานก่อนส่งบทความ 
เนื่องจากวารสารและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลายแห่งก าหนดให้ต้องส่งบทความเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 ๕. การสั่งสมประสบการณ์ทั้งในแง่การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และเขียนเรียบเรียงเพ่ือสามารถเผยแพร่
ได้อย่างดี โดยมีการประสานงานติดต่อแหล่งเผยแพร่ในวงกว้าง เพ่ือให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 ๖. นักวิจัยควรมีเครือข่ายวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์
และการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การเผยแพร่ประสบผลส าเร็จได้  
 ๗. นักวิจัยควรมีความใส่ใจ อุตสาหะ พยายาม มุ่งม่ัน ตั้งใจในการวิจัย มีทีมวิจัย มีที่ปรึกษา และ
ท างานวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน การเผยแพร่งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม  
 ๘. นักวิจัยควรภูมิใจในงานวิจัยที่เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เป็นไปตามหลักการและวิธี
การศึกษาที่ถูกต้อง โดยไม่ได้คัดลอกมาจากงานของคนอ่ืนๆ 
 ๙. ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ท าได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการวาง
แผนการจัดการที่ดี และมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพความเป็นจริง เช่น การฝึกบุคลากรทางการแพทย์ ที่
อยู่ในชุมชนแทนที่จะเป็นแพทย์ซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนโรงพยาบาลในช่วงใช้ทุน วิธีการฝึกผู้ปฏิบัติจากสองวัน
เป็นหนึ่งวันโดยปรับเนื้อหาให้ไม่ซับซ้อนและมีการฝึกด้วยตนเองกับเว็บไซต์ 
 ๑๐. ผู้บริหารคณะ ควรมีการศึกษาข้อก าหนดการด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย กลไกในการกระตุ้นนักวิจัยให้ประสบความส าเร็จในการตีพิมพ์ และมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ
คือ ก าหนดกรอบนโยบายงานวิจัยที่ชัดเจนของหน่วยงาน โดยใช้ปัญหางานวิจัยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
จริง มีการบูรณาการงานวิจัยของอาจารย์ร่วมกับการเรียนการสอนในวิชาโครงการพิเศษของนักศึกษา 
รวมถึงจัดให้มีทุนสนับสนุนของคณะบางส่วนเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
 

งานแต่งต ารา/หนังสือ 
 ๑. ผู้แต่งต าราหรือหนังสือควรมีความรู้ในเรื่องที่จะเขียนจริง ๆ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการเขียน 
สามารถน ามาจากต าราทั้งในและต่างประเทศ เอกสารการดูงาน การอบรม และการอ่านหนังสือ 
 ๒. หมั่นเพ่ิมพูนทักษะการสอนและหมั่นหาความรู้เพ่ิมเติม 
 ๓. หมั่นสนทนากับผู้รู้ 
 ๔. งานวิจัยและงานเขียนหนังสือต าราเรียน ผู้แต่งต้องท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเอง
โดยวิธีการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจในเนื้อหาที่เขียน ว่าควรมีจุดใดต้องแก้ไข หรือจุดใดบรรยายไม่ชัดเจน 
และอ่านแล้วตนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ก่อนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรวจสอบอีกครั้ง  
ผลงานจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นกับ ผู้แต่งทีจ่ะสามารถด าเนินเรื่องเข้าสู่เนื้อหาความคิดที่กินใจ
ผู้รับสารได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้ และความสันทัดของผู้เขียน 
  
 



๑๕ 

การผลิตงานสร้างสรรค์ 
 ๑. นักวิจัยเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้องานสร้างสรรคด์้วยวิชาเรียน เช่นวิชา CPA ๓๒๒ 
ชื่อวิชาการเขียนบท CPA ๓๕๑ งานภาพเคลื่อนไหว ๓ มิติ และ CPA ๔๗๑ เทคนิคสร้างการเคลื่อนไหว
ตัวละครขั้นสูง  
 ๒. นักวิจัยลงมือท างานจริงและฝึกให้นักศึกษาร่วมลงมือท า 
 

การจัดเวทีชาวบ้าน 
 ๑. การเผยแพร่ผลงงานวิจัยผ่านกระบวนการจัดเวทีชาวบ้าน โดยนักวิจัยใช้ทักษะการเขียน
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือท าให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้ เข้าใจและเข้าถึงผลการวิจัยได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยัง
สามารถต่อยอดโดยการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น ผล
การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการทวงหนี้ของกองทุนหมู่บ้านซึ่งค านึงถึงความเป็นมนุษย์ โดย
ขั้นแรกจะเริ่มจากการที่ผู้ทวงหนี้ใช้วิธีปั่นจักรยานไปหาลูกหนี้ตามบ้านเพ่ือแจ้งก าหนดการใช้หนี้  จนถึง
ขั้นสุดท้ายคือผู้ทวงหนี้ใช้หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเพ่ือแจ้งก าหนดการใช้หนี้ ผลจากการเผยแพร่
ผลงงานวิจัยผ่านกระบวนการจัดเวทีชาวบ้าน ท าให้ชุมชนใกล้เคียงที่มีปัญหาเดียวกันสามารถต่อยอดโดย
การน าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเองได้ 
 ๒. การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการเรียนรู้และการวิจัย นักวิจัยใช้พ้ืนที่เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้งขึ้น
อย่างไม่เป็นทางการโดยเริ่มต้นจากเพ่ือนสู่เพ่ือน อาจารย์สู่ลูกศิษย์ และรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง และเครือข่ายที่
จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาสร้างความร่วมมือ ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวิจัยเพ่ือขยายผลและสร้างองค์ความรู้ ในประเด็น “การรู้เท่าทันสื่อด้าน
สุขภาพ” ในพ้ืนที่ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
 ๓. การเชิญชวนให้คนท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูล และประสบการณ์ตรงเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
ในโครงการวิจัย จะช่วยให้งานวิจัยส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
 

คลังความรู้ที่ ๔ 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

ให้ประสบความส าเร็จ 
 

การท างานวิจัย 
 ๑. นักวิจัยมีเวลาในการท าวิจัยมีน้อยมาก เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอน  แนวทางแก้ไข
คือ บริหารเวลา แผนงาน การด าเนินงานระหว่างการสอน และการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพหรืออาจ ต้องใช้เวลานอกเหนือเวลาท างานในการเขียนบทความวิจัย หรืออาจจ าเป็นต้อง
ร่วมงานกับนักวิจัยจากสถาบันอื่น เพ่ือให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ตั้งไว้ 



๑๖ 

 ๒. หน่วยงานขาดแคลน อุปกรณ์และ ห้องปฏิบัติการในการท าวิจัย แนวทางแก้ไขคือ การขอยืม
ใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และจากมหาวิทยาลัยภายนอกที่ได้มีการท า
ความร่วมมือ หรือส่งผลเข้าสู่ห้องปฏิบัติการเพ่ือจ้างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 
 ๓. การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนส่งผลให้การขอทุนค่อนข้างยากกว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาล เพราะหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีข้อก าหนดให้ หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่สามารถเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัยได้ แนวทางแก้ไขคือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาครัฐขอทุนในฐานะผู้ร่วมวิจัย หรือขอ
ทุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
 ๔. ทุนสนับสนุนงานวิจัยของรังสิตมีค่อนข้างน้อยแต่ก็มีการจัดสรรได้เพียงพอกับความต้องการ
ของนักวิจัยที่พร้อมจะด าเนินงานวิจัย 
 ๕. การไม่เข้าใจปัญหาที่ก าลังท าวิจัยอย่างถ่องแท้ และแนวทางแก้ไขคือ การหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด การพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนนักวิจัยที่มีปัญหาคล้ายๆกัน เป็นต้น 
 ๖. นักวิจัยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลา เนื่องจากผู้ให้ทุนขอปรับเงื่อนไขเวลาให้สั้นลง 
แนวทางในการแก้ปัญหาคือใช้สัมพันธภาพที่มีต่อกันระหว่างผู้ให้ทุนและนักวิจัยเพ่ือ ช่วยบรรเทาความตึง
เครียดและพยายามด าเนินการวิจัยเต็มความสามารถ 
 ๗. การเก็บรวบรวมข้อมูลในบางสาขาที่ยังไม่มีการวิจัยอย่างทั่วถึง ท าได้ค่อนข้างยากในการ
เข้าถึงข้อมูล แนวทางในแก้ไขคือ ขอเข้าพบผู้ที่มีความน่านับถือ หรือผู้บริหารท้องถิ่น ของกลุ่มตัวอย่าง
ชี้แจงความจ าเป็นของงานวิจัยและการได้รับความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และเชิญเป็นผู้ร่วมทีมวิจัย 
 ๘. ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการวิจัย 
แนวทางการแก้ไขคือ ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆให้เข้าใจก่อนเริ่มลงมือเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
และก่อนลงนามในสัญญารับทุนวิจัย 
 ๙. จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท าให้ภาระงานเกินความสามรถที่จะเขียน
บทความวิจัย แนวทางแก้ไข คืออาจจะต้องเพ่ิมจ านวนอาจารย์ให้เพียงพอกับสัดส่วนของอาจารย์ต่อ
จ านวนนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์สามารถท างานวิจัยได้อย่างเต็มที่ 
 ๑๐. นักวิจัยไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา ที่ถูกก าหนดให้เป็นตัวอย่าง (samples) เพราะ
นักศึกษาไม่ได้รับประโยชน์ร่วมด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและเวลา แนวทางการแก้ไขคือ 
นักวิจัยรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายเองบางส่วน เพ่ือให้ด าเนินงานวิจัยต่อไปไดท้ันตามเวลา  
 ๑๑. การมีสภาพแวดล้อมและผู้ร่วมงานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าวิจัย แนวทางการแก้ไขคือ  
พิจารณาให้รอบครอบด้านสถานที่ท าวิจัยและผู้ร่วมวิจัยก่อนด าเนินงานวิจัย ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ภายใต้เงื่อนไขวิจัยเดิมและเปลี่ยนผู้ร่วมวิจัยหากสิ่งดังกล่าวส่งผลกระทบให้งานวิจัยหยุดชะงัก และท า
รายงานให้ผู้ให้ทุนรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและท าการขออนุมัติเพ่ือปรับเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขเวลาที่
เหมาะสม (ควรคงช่วงเวลาเดิมไว้)  



๑๗ 

 ๑๒. การขอสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่สามารถท าได้หากมีการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยก่อน แนวทางปฏิบัติคือ นักวิจัยศึกษาแนวทางการจดสิทธิบัตร จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบของสถาบัน และท าการยื่นเรื่องทันทีหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น เมื่อยื่นเรื่องถึงหน่วยงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศแล้ว นักวิจัยสามารถด าเนินการเผยแพร่บทความวิจัยได้   
 ๑๓. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยจะมีระยะเวลาและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในระยะเวลาที่
จ ากัด แนวทางในการแก้ไขคือมีความจ าเป็นต้องท าวิจัยเพ่ือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปและปรับให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้บริโภค 
 ๑๔. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีปัจจัยผลกระทบด้านการอ้างอิงสูง จะต้องมีอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการท างานวิจัย แนวทางในการด าเนินการคือ ศึกษาทบทวนวรรณกรรม 
ใหร้อบรู้รอบด้าน เกี่ยวกับการเผยแพร่ เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่เป็นที่ยอมรับส าหรับ
การเผยแพร่ในวารสาร 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 ๑. อุปสรรคด้านภาษาเนื่องจากเป็นภาษาทางวิชาการมีความยากต่อการเขียน และการท าให้ข้อมูล
เป็นตรรกะ แนวทางการแก้ไขคือ ต้องเรียน ต้องฝึก ต้องกล้าที่จะเริ่มเขียนโดยมีที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า 
 ๒. ในการเขียนงานวิจัยที่เป็นภาษาต่างประเทศ มักจะพบข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ 
ค าศัพท์ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขคือต้องมีการตรวจทาน ตรวจสอบภาษา ตรวจสอบไวยากรณ์อย่าง
ละเอียดรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโดยเน้นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
 ๓. ในการส่งงานวิจัยไปยังวารสารต่างๆ อาจถูกปฏิเสธการรับตีพิมพ์ได้ ดังนั้นจะต้องเตรียมใจ
เผื่อไว้ด้วย แนวทางในการด าเนินการคือ ศึกษาขอบเขตของแต่ละวารสารให้ชัดเจน และท าตาม
ข้อก าหนดของวารสารอย่างเคร่งครัด เช่น ค านึงถึง การค้นพบใหม่ของงานวิจัย จ านวนตัวอย่างที่มากพอ 
การมีใบรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย  
 ๔. เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการแข่งขันสูงมากในการเผยแพร่งานวิจัย จึงต้องเน้นที่คุณภาพและ
ความทันสมัยของงานวิจัย ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยท างานวิจัยเสร็จแล้วจึงควรรีบตีพิมพ์ผลงานมิฉะนั้นงานวิจัยจะ
ล้าสมัย แนวทางในการแก้ไขคือ ด าเนินการเขียนบทความไปบางส่วนพร้อม ๆ กับการด าเนินงานวิจัย 
 ๕. ในบางวารสารที่ส่งไปตีพิมพ์ผู้ทรงคุณวุฒิอาจมีข้อเสนอแนะกลับมาให้ท างานวิจัยเพ่ิมเติม 
หรือวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ก่อนที่จะรับตีพิมพ์ ดังนั้นแนวทางคือผู้วิจัยต้องด าเนินการตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะน า เผื่อเวลาและพร้อมรับมือกับปัญหานี้ 
 ๖. นักวิจัยไม่ควรท้อแท้กับปัญหา แต่มีการแก้ปัญหา ปรับเปลี่ยน ไปตามความเหมาะสม หา
สาเหตุของปัญหาให้ชัดเจน เช่น มีปัญหาในการประสานงาน กับสัตวแพทย์ที่จะดมยาสลบให้สัตว์ทดลอง 
ก็ได้ไปเข้าเรียน อบรม จนสามารถท าขั้นตอนการดมยาสลบสัตว์ทดลองเองได้ และได้ข้อคิดว่า ควรลด
การพ่ึงพา บุคลากรอ่ืน ๆ ให้มากที่สุด เท่าที่จะท าได้ ปัญหาการค้นคว้าผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ ซึ่ง



๑๘ 

ทางมหาวิทยาลัยฯ อาจมีการเข้าถึงวารสารต่างประเทศ ที่ไม่มากพออาจแก้ไขปัญหา โดยการ
ประสานงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งอาจเป็นสมาชิกวารสารนั้น ๆ เพ่ือให้ช่วยสืบค้นให้ หรือท า
การสืบค้นและยืม และสั่งการส าเนาผ่านการช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ของห้องสมุด 
 ๗. การขาดประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยท าให้มีโอกาสถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ แนว
ทางการแก้ไขคือ การน าเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการ จะช่วยให้มีการปรับปรุง และพัฒนา
บทความวิจัยและมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากข้ึน  
 ๘. การส่งผลการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาทางการอ่ืนใดของ
สหประชาชาติ ยังมีปัญหาและอุปสรรคมาก เพราะยังขาดผู้ทรงคุณวุฒิคนไทย ในประเทศไทยมีน้อยที่มี
ความพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาและบริการในเรื่องการเขียนและเรียบเรียงบทความเป็นภาษาต่างชาติ  
แนวทางในการแก้ไขคือ ใช้บริการการตรวจทานภาษาจากส านักพิมพ์ของวารสารนั้น ๆ และ หาเครือข่าย
วิจัยจากต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือ 
 ๙. บางครั้งบทความวิจัยอาจถูกปฏิเสธแนวทางการแก้ไขคือ ต้องเตรียมเขียนเพ่ือน าเสนอใน
รูปแบบหลากหลายให้สอดคล้องกับประเภทของแหล่งเผยแพร่ ดังนั้นจึงอาจต้องท างานซ้ าซ้อนบ้างและ
ต้องจัดเอกสารและจัดล าดับความส าคัญให้เหมาะสม 
 ๑๐. การเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ทางวิชาการมีกระบวนการหลายขั้นตอนทั้งการพิจารณาอนุมัติ
จากผู้เชี่ยวชาญ การแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งมีก าหนดระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้น แนวทางในการ
ด าเนินการคือ นักวิจัยจ าเป็นต้องติดตามและด าเนินการอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจต้องมอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัย
คอยประสานงาน 
 ๑๑. เมื่อส่งผลงานตีพิมพ์แล้วถูกปฏิเสธหรือถูกแก้ไข นักวิจัยไม่ควรท้อแท้ แนวทางการ
แก้ปัญหาคือการยอมเปิดใจรับความคิดเห็นทางด้านวิชาการที่แตกต่างรวมถึงลดความยึดมั่นและเชื่อมั่น
ในตนเองให้น้อยลง 
 ๑๒. เงื่อนไขด้านครอบครัวอาจส่งผลให้การเผยแพร่งานวิจัยไม่สามารถบรรลุตามเปูาหมาย แนว
ทางการด าเนินการคือ พึงระลึกเสมอว่าอาจารย์มีภารกิจ ๒ ด้านหลักคือ สอนหนังสือ กับศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ ซึ่งเป็นสองด้านที่สัมพันธ์และสนับสนุนกัน เพราะการเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ ย่อมท า
ให้เราบ่มเพาะให้ผลผลิตของเราหรือสถาบันของเราเยี่ยมยอดมากยิ่งขึ้น นี่คือความเชื่อหรือศรัทธา
พ้ืนฐาน ที่จะท าให้เราฟันฝุาเรื่องเงื่อนไขเวลา เงื่อนไขการงานและครอบครัวของเราไปได้  
 

งานเขียนหนังสือ 
 ๑. ไม่สามารถแต่งหนังสือหรือต าราได้ตามเปูาหมายเนื่องจากมีเวลาค่อนข้างน้อยมาก แนวทาง
ในการแก้ไขคือเริ่มจาก การเขียนเอกสารค าสอนก่อน แล้วจึงพัฒนาสู่การเขียนหนังสือหรือต ารา 
 ๒. ผู้แต่งยังขาดผู้มีประสบการณ์ในการชี้แนะ แนวทางคือ การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
การเขียนต ารา หาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนต าราเป็นที่ปรึกษา 



๑๙ 

 ๓. การเขียนหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจเป็นเรื่องที่ยาก จ าเป็นต้องดูลักษณะการเขียนจากผู้มีประสบการณ์
ซึ่งจะหาได้จาก ผู้แต่งท่ีมีผลงานวิชาการ ที่ได้มีการตีพิมพ์หลาย ๆ เรื่อง นอกจากนี้ยังต้องอ่านและศึกษา
แนวทางของท่านเหล่านั้นก่อน 
 ๔. การเขียนหนังสือไม่ควรน ารูปภาพจากอินเตอร์เน็ต หรือรูปภาพคน มาใส่ประกอบในเนื้อหา 
แต่ควรจะเป็นรูปภาพ หรือตารางที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาเอง 
 ๕. การน าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต มาประกอบการเขียน จ าเป็นต้องตรวจสอบและเปรียบเทียบกับเนื้อหา
บทความทางวิชาการและงานวิจัยอ่ืนๆ ก่อนน ามาเป็นข้อมูลอ้างอิงในหนังสือที่แต่งหรือเรียบเรียงขึ้นใหม ่
 ๖. การเขียนต าราเรียนประกอบการสอน ต้องใช้เวลานาน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเกือบ ๑ ปี ต่อ
หนึ่งเล่มดังนั้นผู้เขียนจ าเป็นต้องบริหารเวลาให้ดี 
 ๗. การตีพิมพ์ในรูปหนังสือหากเป็นผู้แต่งหน้าใหม่ อาจต้องติดต่อส านักพิมพ์หลายแหล่ง เพ่ือให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแหล่งพิมพ์ ยกเว้นถ้ามีชื่อเสียงและตลาดตอบรับ ดังนั้นผู้วิจัยทั่วไปต้องสั่งสม
ประสบการณ์ให้มีผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง จึงจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ 
 ๘. ไม่สามารถเขียนต าราเพ่ือประกอบเป็นการเรียนการสอนได้ เนื่องจากไม่มีวิชาเรียนที่ตรงกับ
งานวิจัย แก้ไขด้วยการเขียนเป็นต าราให้ความรู้ทั่วไป 
 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 ๑. การจัดงานในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกยังขาดประสบการณ์ จึงมีความไม่คล่องตัว แนว
ทางการแก้ปัญหาคือ การจัดประชุม เพ่ือการกระจายงานและการควบคุมการด าเนินงานให้ถี่ขึ้น เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญหา 
 ๒. การท างานในระดับนานาชาติต้องใช้บุคลากรที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีซึ่งมีจ านวนไม่มากพอ แนว
ทางการแก้ปัญหาคือ จัดอบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรมากขึ้น 
 

การจัดท างานสร้างสรรค์ 
 ๑. เนื่องจากนักศึกษายังขาดประสบการณ์ แนวทางแก้ไขคือ ให้โอกาสนักศึกษาฝึกฝนในงาน
ภาคปฏิบัตมิากยิ่งขึ้น 
 ๒. การขาดพ้ืนที่ในการเก็บไฟล์งาน มีแนวทางแก้ไขคือจัดให้มีฮาร์ดดิสค์ขนาดใหญ่ช่วยเก็บงาน 
 ๓. การควบคุมและติดตามงานขณะท างานอาจารย์ไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง แนวทางการ
แก้ไขคือ การใช้โปรแกรม Team Viewer ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ฟรีเพ่ือเป็นตัวควบคุมเวลาอยู่ ณ สถานที่
นั้น ๆ และใช้ควบคุมการ render โดยผ่านมือถือหรือ iPad 
 ๔. อาจารย์ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับ render farm ท าให้การท างานล่าช้า แนวทางแก้ไขคือ ท างานแยก
เป็นส่วน ๆ โดยให้นักศึกษาช่วย render คนละส่วน 
 ๕. ทีมงานส่วนใหญ่ท างานแบบอิสระ (freelance) ไม่สามารถท างานในเวลาเดียวกัน แก้ไขโดย
ใช้โปรแกรมสื่อสารชื่อ Skype ช่วยให้สามารถสื่อสารพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตได ้



๒๐ 

การจัดเวทีชาวบ้าน 
 ๑. ปัญหาด้านการบริหารจัดการงบวิจัย นักวิจัยขาดประสบการณ์การบริหารจัดการงบวิจัยที่มี
จ านวนมากคือ กว่า ๒๐ ล้านบาท ท าให้การด าเนินโครงการในระยะแรกประสบปัญหาเรื่องการใช้
งบประมาณให้ตรงตามหมวดที่ก าหนด อีกท้ังมีงบประมาณเหลือภายหลังการด าเนินโครงการ ซึ่งนักวิจัยมี
แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ ขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องงบประมาณและทุนของ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย เช่น สกว. สสส. ส่วนงบประมาณที่เหลือก็น าไปใช้จัดเวทีให้กับเครือข่าย 
ท ากิจกรรมถอดบทเรียนและจัดท าหนังสือเพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัย 
 ๒. ปัญหาด้านการบริหารจัดการคน โดยพ้ืนฐานที่นักวิจัยยังขาดประสบการณ์ในการมองคน 
การคบคน และการไว้ใจคน จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับคนเข้าท างาน แนวทางการแก้ไข คือ 
สอบถาม ตรวจสอบ ทดสอบผู้ที่จะรับเข้าท างาน และสอบถามผู้ที่ร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อสามารถรับคนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงานเข้าร่วมท างาน 
 ๓. ปัญหาด้านการบริหารจัดการเวลา เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานในหลายส่วน ทั้งงานด้านการ
สอนซึ่งถือเป็นงานประจ า งานวิจัย และงานด้านการบริการสังคมอ่ืนๆ ซึ่งท าให้ในบางครั้งไม่สามารถ
บริหารเวลาได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้หลายครั้งงานเสร็จไม่ทันตามเปูาหมายที่ตนตั้งไว้ แนวทางการแก้ไข 
คือ ต้องบริหารจัดการเวลาให้ได้ พยายามมองปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งท้าทายและต้องหาทางออกท่ีดีที่สุด 
 ๔. ปัญหาด้านการเดินทาง จากสถานที่พักไปเก็บข้อมูลในต่างอ าเภอจะต้องมีความระมัดระวัง
เกี่ยวกับเส้นทางท่ีจะใช้เดินทางและพ้ืนที่ที่มีความเปลี่ยว รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะที่
จะใช้ในการเดินทาง 
 

คลังความรู้ที่ ๕ 
คุณลักษณะของคณาจารย์ท่ีมีความเป็นเลิศด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

 

การเขียนบทความวิจัย 
๑. นักวิจัยมีความมุ่งมั่นมองปัญหาการวิจัยและปัญหาด้านเวลาเป็นเรื่องท้าทายและหาแนว

ทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ และกล้าคิดนอกกรอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณนักวิจัย และมีใจเอ้ือเฟ้ือเพ่ือน
ร่วมงาน 

๒. การเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยจากความผิดพลาด และมีความสุขกับการเขียนงานวิจัย  
 ๓. การมีทัศนคติเชิงบวกกับงานวิจัย การใฝุหาความรู้อยู่เสมอ เช่น ชอบท างาน ชอบคิด ชอบ
จินตนาการ ชอบแก้ปัญหา ชอบพึ่งตนเองและภาคภูมิใจกับผลงานและรักในอาชีพการเป็นอาจารย์ 

๔. การประเมินตนเองจากบทความวิจัยของตนเองกับผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
๕. การได้รับการยอมรับจากคนส่วนมาก การประพฤติตนให้มีคุณค่า และรู้จักอดทนต่อสิ่งที่

คาดหวัง 



๒๑ 

๖. การเข้าร่วมอภิปรายงานวิจัยกับบุคคลผู้มีความรู้ และสนใจความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ที่
หลากหลายที่สามารถน ามาพัฒนาตนได้ 

๗. การเพ่ิมพูนทักษะการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างความมั่นใจอยู่เสมอ 
๘. การเปิดรับแนวทางวิจัยที่หลากหลายมุมมอง การลงมือท าโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนมากนัก 

และยอมเสียสละในบางส่วน การมีทักษะท างานเป็นทีม ท างานตามล าดับความส าคัญ  มีประสบการณ์
จริง และมีแรงสนับสนุนจากฝุายบริหาร 

๙. การมีความรู้ด้านทฤษฎีที่เหมาะสม และสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเพ่ือช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

๑๐. การเรียนรู้ วิธีคิด วิธีวิเคราะห์ วิธีจัดการด้านการเผยแพร่ จากต้นแบบบุคคลตัวอย่าง (เช่น
อาจารย์ที่ปรึกษา) โดยการท างานเป็นผู้ช่วยวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

ต ารา/หนังสือ 
๑. ผู้แต่งต ารา หรือหนังสือควรมีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องจากทุก

แหล่งที่เผยแพร่ 
๒. การเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซ้ึงถูกต้องเพ่ือน ามาเขียนต ารา 
๓. การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเสมอ ช่วยให้ทราบความก้าวหน้าในวงการวิชาการ 
๔. การติดตามปัญหาบ้านเมือง และสนใจการอ่านเอกสาร ในรูปแบบที่หลากหลาย  
๕. การมีมุมมองแบบสหวิทยาการ 
๖. การเลือกเขียนต ารา หรือหนังสือที่ตอบโจทย์ต่อสังคม 
๗. การหมั่นศึกษาความรู้จากผู้มีประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลรอบตัว 
๘. การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทั้งภายในและภายนอก การคิดท างานเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

 

การจัดเวทีชุมชนชาวบ้าน 
 ๑. การเป็นนักบริหารจัดการ ทั้งงานวิชาการ และจัดการคนที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 
 ๒. การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง สามารถรับมือกับความหลากหลายทางอารมณ์ของบุคคลใน
ชุมชนและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ 
 ๓. การเรียนรู้การเป็นผู้น าเครือข่ายและเป็นพี่เลี้ยงให้นักวิจัยหน้าใหม่ 
 ๔. การเรียนรู้การสร้างกลไก ที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 ๕. การมองงานชุมชนเป็นงานที่เสียสละ เป็นการได้ท าบุญ และปัญหาทุกอย่างอาจจะแก้ไขได้ 
 ๖. การมีทักษะที่จะเขียนงานวิชาการให้อยู่ในรูปแบบภาษาที่ง่าย คนทั่วไปเข้าใจและน าความรู้ไป
ต่อยอดได้ 
 ๗. การมีทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่วิจัย 
 ๘. การท างานวิจัยให้เป็นเรื่องง่ายและบูรณาการไปกับวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 



๒๒ 

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/จัดนิทรรศการ/งานสร้างสรรค์ 
๑. การมุ่งเน้นจัดกระบวนการให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีวิสัยทัศน์ และความเป็นนานาชาติ  
๒. การหาแนวทางในการสร้างศักยภาพบุคลากร และการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ 
๓. การมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ ์รู้จักผู้เกี่ยวข้องในหลากหลายสาขา 
๔. การยอมรับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 
 

การขอสิทธิบัตร 
 ๑. การมีองค์ความรู้ ความอุตสาหะ มุ่งม่ัน ในการท าวิจัยเพ่ือผลส าเร็จ 

๒. การมีความรู้จริง รู้ชัด เชื่อมั่นในผลงานวิจัย 
 ๓. การด าเนินการนโยบายด้านการวิจัยที่เหมาะสม 
 ๔. การมีทักษะ การน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ และมีการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง 



๒๓ 

บทที่ ๓ 
บทสรุป 

 

 ผลการถอดบทเรียนของผู้ที่มีความสามารถด้านการเผยแพร่บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์
รายบุคคลจากบุคลากรต้นแบบด้านการเผยแพร่ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์จ านวน ๓๐ คณะ โดยมี
หลักการคัดเลือกบุคคลต้นแบบจากคุณสมบัติที่ส าคัญคือ การได้รับทุนอุดหนุนวิจัย การเผยแพร่บทความ
วิจัยลงวารสาร การมีต าราเผยแพร่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง มีการจด
สิทธิบัตร หรือได้รับเชิญเป็นวิทยากร และมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป โดยการ
น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาเป็นชุดประสบการณ์องค์ความรู้ด้านการเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะท างานสรุปและน าเสนอชุดประสบการณ์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และบุคคลผู้สนใจ และพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิจัยและ
งานสร้างสรรค์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการการเผยแพร่บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้แก่ 
นักวิจัย คือ ผู้ที่มีความรู้ ความช านาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์เฉพาะสาขาที่ถนัด มี

แรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่องานวิจัย เป็นผู้มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ มานะ อุตสาหะ มุ่งมั่นในการ

 

ประเภทของ 
การเผยแพร่ 

 

กระบวนการ
หรือขั้นตอน 

การเผยแพร่
บทความวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

 

 

บุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง 



๒๔ 

ฟันฝุาอุปสรรค อันจะเป็นบทเรียนส าคัญที่ฝึกให้นักวิจัยมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดอยู่บนความถูก
ต้องและดีงามในวงการวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนผลักดันให้งานวิจัยนั้นประสบผลส าเร็จ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้
ประสบการณ์มากกว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักวิจัยได้เรียนรู้ เป็นผู้ช่วยเหลือให้นักศึกษาต่อสู้กับ
อุปสรรคนานัปการ รวมทั้งด้านการเขียนบทความวิจัย 

เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิจัย ผู้ช่วยวิจัย มีบทบาทเกื้ อกูลซึ่งกันและกันในการแบ่งปัน
ประสบการณ์ทั้งความสุขและความทุกข์อันเนื่องมาจากการท างานวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือนในที่นี้หมายรวมถึงนักศึกษาผู้เข้าเรียนรู้การท างานวิจัยพร้อมไปกับอาจารย์ 

ผู้บริหาร การที่ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยและการเผยแพร่ จะช่วยให้การ
ท างานตามเปูาหมายแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารควรมีความยืดหยุ่น
เพ่ือใหก้ารท างานวิจัยมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  

ผู้รับสาร หรือผู้อ่านบทความ ผู้เขียนบทความจะต้องค านึงถึงการสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 
และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย หากเขียนบทความเพ่ือชุมชนก็จะแตกต่างจากการเขียนเพ่ือลง
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและวิชาการ  

 

๒. ประเภทของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในวงการวิชาการที่ส าคัญ แบ่งตามลักษณะธรรมชาติของ

สาขาวิชาการได้หลายรูปแบบ คือ 
๑. การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการน าเสนอปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในงาน

ประชุมวิชาการท่ีมีเอกสารประกอบการประชุม 
 ๒. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 ๓. การเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือหรือต าราทางวิชาการ 
 ๔. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการออกแบบ เช่น เกมส์ 
มัลติมีเดีย การจัดแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 ๕. การเผยแพร่ในรูปแบบของการจัดเวทีชาวบ้าน 
 ๖. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ 
 

๓. กระบวนการหรือขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการแต่งต ารา 
 การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการเขียนต ารา มสีาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 ๑. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยควรทบทวนจากวารสารการวิจัยต่าง ๆ ที่

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการที่ต้องการ  



๒๕ 

 ๒. เนื้อหาในบทความวิจัยควรครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ คือ บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์ วิธีการ
วิจัย ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง 
 ๓. การตีพิมพ์บทความวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ควรท าการคัดเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพ์ให้
เหมาะสมระหว่างเนื้อหาของงานวิจัยกับข้อก าหนดหรือขอบเขตของวารสารนั้น  ๆ ด าเนินการตามรูปแบบ 
กระบวนการ การวางแผน ระเบียบวิจัย ข้อก าหนดของวารสาร และส่งบทความให้กองบรรณาธิการ
 ๔. ท าการศึกษาข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เชิญชวนให้นักวิจัยน าผลงานลงตีพิมพ์วารสารในประเทศ   
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏในช่องทางต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อความ จดหมายเชิญ หรือเว็บไซต ์เป็นต้น  
 ๕. ท าการศึกษาข้อก าหนดต่าง ๆ ของวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ตีพิมพ์ เมื่อเลือกวารสารหรือช่องทางที่จะตีพิมพ์ได้แล้ว ให้อ่านข้อก าหนดที่ระบุไว้และจัดเตรียมต้นฉบับ
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนด ควรเขียนบทความวิจัยให้กระชับเนื่องจากวารสารคิดค่าใช้จ่ายตามจ านวน
หน้าที่ตีพิมพ์ 
 ๖. ควรพิจารณาวารสารที่มีค่าปัจจัยผลกระทบ (impact factor) ด้านการอ้างอิงที่เหมาะสมกับ
ผลงานวิจัย และอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
 ๗. การจัดเตรียมบทความ (manuscript) ตามรูปแบบที่วารสารก าหนด เมื่อร่างบทความวิจัย
เสร็จควรมีการทบทวนก่อน และส่งให้ทีมวิจัยช่วยอ่าน นักวิจัยอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในงานวิจัย
ประเภทนั้นเป็นผู้เขียนหลัก (corresponding author) 
 ๘. ตรวจสอบรายการที่ต้องส่งกับบทความตามที่ทางวารสารต้องการ (submission checklist) 
พร้อมจดหมายน าส่งถึงบรรณาธิการวารสารหรือคณะกรรมการจัดการประชุม ให้ครบถ้วนและถูกต้อง  
 ๙. ผลการตอบรับจากบรรณาธิการ เมื่อได้รับการตอบกลับควรปฏิบัติตามข้อแนะน าอย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอน เช่น แก้ไขเพ่ิมเติม ท างานเพ่ิมบางส่วน ให้อธิบายเหตุผลหากไม่สามารถท าตามได้
 ๑๐. การส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ผู้วิจัยต้องศึกษาข้อมูลการ
ส่งผลงานรวมถึงลักษณะการน าเสนอว่าเป็นการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ ควรศึกษา
ข้อมูลและรายละเอียดการประชุมล่วงหน้าทั้งด้านเกี่ยวกับสถานที่ จ านวนผู้ฟัง และโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องประชุม 

 

การเขียนต ารา 
 ๑. ต ารา เป็นผลงานเขียนทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
ทั้งวิชา หรือส่วนหนึ่งของวิชาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา ต าราอาจได้รับการพัฒนามาจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์
ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของ
ต ารานั้นด้วยตนเองไดโ้ดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 



๒๖ 

 ๒. เนื้อหาของต ารา ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ สรุป 
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. การอธิบายสาระส าคัญในต ารา ต้องมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือ
กรณศีึกษาประกอบ ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้ 
 ๕. การเผยแพร่ต ารา ท าได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือ
ส านักพิมพ์ (publishing house) การถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การ
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ฯลฯ การเผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น  
 ๖. จ านวนพิมพ์ เป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่อาจแสดงถึงการเผยแพร่ต าราได้อย่างกว้างขวาง หรืออาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ก็ได้เช่นกัน 
 ๗. การได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ และต ารานั้นต้องได้ใช้ในการเรียนการ
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
 ๘. ลักษณะคุณภาพของต าราระดับดีเด่น เป็น“ต ารา” ที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง 
สมบูรณ์ และทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ มีการวิเคราะห์และ
เสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  มีการ
สอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ มีลักษณะเป็นงานบุกเบิก
ทางวิชาการ และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge) ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ หรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ (ศ.เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์. แหล่งที่มา: 
www.academic2.hec.rmutp.ac.th/doc/GPO/How-to-use.ppt. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖) 



๒๗ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

 



๒๙ 

 



๓๐ 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 

 



๓๑ 



๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่ส่งแบบถอดความด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะเทคนคิการแพทย์ 
คณะกายภาพบ าบัด 
คณะการแพทยแ์ผนตะวันออก 
คณะทันตแพทยศาสตร ์
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
สถาบันการบิน 
คณะบรหิารธุรกิจ 
คณะบัญช ี
คณะเศรษฐศาสตร ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
สถาบัน Chinese Business School  
คณะศิลปะและการออกแบบ 
คณะดิจิทัลอาร์ต 
คณะนิเทศศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร ์
คณะนิติศาสตร ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
สถาบันการทตูและการต่างประเทศ 
คณะศกึษาศาสตร ์
สถาบันภาษาอังกฤษ 
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรฐัศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
วิทยาลัยดนตรี 
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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