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3. ผลงานจากการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชั้นนาของอเมริกา
4 รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
4.1 จงอธิบายกระบวนการจัดการความรู้ตามระบบของการจัดการความรู้พร้อมส่งหลักฐานการ
ดาเนินการ (ถ้ามี)
1) มีวิธีการกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
อย่างไร เนื่องจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนาของอาจารย์ในคณะ มีแนวโน้มลดลง ตัวเลขจะส่งผล
ต่อการนับคุณภาพผลงาน เพื่อการประเมินคุณภาพทั้งระดับคณะ (AACSB Accreditation) และระดับ
มหาวิทยาลัย (QS Ranging เป็นประเด็น Reputation) คณะทางานด้านการจัดการความรู้ จึงกระตุ้นให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัย จัดโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักวิจัย สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการชั้นนา โดยกาหนดว่าลักษณะของโครงการมุ่งเป้า คือ อาจารย์ต้องได้เรียนรู้เทคนิค เพื่อนาไป
พัฒนางานวิจัยของตนเองที่กาลังพัฒนาเพื่อการตีพิมพ์อยู่
2) มีวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการอย่างไร ศูนย์วิจัยได้พิจารณาจากนักวิจัยที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนา ประชุมหารือและมีข้อสรุปคือ หากนักวิจัยท่านใดมีผู้พัฒนาบทความ หรือ
ผู้เขียนร่วม ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะ นักวิชาการที่ทาหน้าที่เป็น
Editorial Board ของวารสารวิชาการชั้นนา ก็ขอให้เสนอชื่อและเรียนเชิญมาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ต่อมา รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ จึงแนะนา Professor.Dr. Alvaro Cuervo-Cazurr อาจารย์มหาวิทยาลัย
Northeastern USA. ตามประวัติในรูปที่ 1 ซึ่งมีตาแหน่ง Reviewing Editor ของ Journal of
International Business Studies ซึ่งเป็นวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนาที่มี Impact Factor สูง 3.563
(2014)
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การสกัดความรู้เกิดจาก การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 วัน ที่คณะ และกาหนดรูปแบบ
ให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ เขียนบทคัดย่อของงานวิจัยเพื่อไปตีพิมพ์เผยแพร่ และนามาใช้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนความเห็นกับวิทยากร คณาจารย์ของคณะที่เข้าร่วมจานวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.
อาณัติ ลีมัคเดช รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ และผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์ ทาหน้าที่สกัดความรู้โดยบันทึกใน
ประเด็นต่างๆ

รูปที่ 1 ประวัติ Professor.Dr. Alvaro Cuervo-Cazurr และรายละเอียดของ Journal of
International Business Studies
3) มีวิธีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตนอย่างไร
ศูนย์วิจัยธุรกิจ ได้ดาเนินการกาหนดจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการเผยแพร่
บทความวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น
- จัดเวทีเสวนา โดยเชิญอาจารย์ภายในที่มีผลงานตีพิมพ์มาแลกเปลี่ยนความเห็น (10 ก.ค.56)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานเพื่อให้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ (14-15 พ.ย.56)
- จัดสัมมนาการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากกรณีศึกษา (24 มี.ค.57)
- จัดสัมมนาการเขียนวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับโลก (20 มิ.ย.57)
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- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ (30 มิ.ย.58)
จะพบว่าคณะทางาน ได้ดาเนินการจัดอบรมสัมมนา อย่างต่อเนื่อง และได้ดัดแปลง องค์ความรู้ที่
ได้แต่ละครั้ง มาสรุปเป็นองค์ความรู้จนกระทั่งถึงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสกัดความรู้ “How to
sell your paper to reviewers” ครั้งนีเ้ ป็นการตอบโจทย์จากข้อสังเกตของนักวิจัยซึ่งเคยเข้าร่วมอบรมใน
หลายๆครั้ง ซึง่ กล่าวว่า “ต้องการมุมมองของ editor ในการปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัย”
4) มีวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตนอย่างไร
- ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการให้คาปรึกษารายบุคคลเพื่อปรับปรุงงานวิจัย จานวน 12 ชิ้น
ที่เข้าร่วม ซึ่งจะนาไปสู่การตีพิมพ์
- มีการสรุปสาระสาคัญ นาเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 โดยอาจารย์
3 ท่าน ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ และมีผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
ทั้งนี้นักวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง บทความวิจัยของตนเพื่อส่งไปตีพิมพ์กับ
วารสารวิชาการนานาชาติชั้นนาได้
5) มีวิธีการนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดขุมความรู้ออกมาบันทึกไว้อย่างไร คณะทางานจัดทารายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม
ความก้าวหน้า/สถานะผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ได้นาเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ โดยผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดและสกัดองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้สามารถเข้าศึกษา
รายละเอียดได้ที่ http://km.tbs.tu.ac.th
6) มีวิธีการจดบันทึกขุมความรู้ และ แก่นความรู้ สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงกันมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นอย่างไร คณะทางานได้ถอดความและ
จัดทาเป็นบันทึก KM โดยสรุปหัวข้อ และเทคนิคที่สาคัญ พร้อมทั้งยกตัวอย่างไว้ ทั้งนี้สามารถเข้าศึกษา
รายละเอียดได้ที่ http://km.tbs.tu.ac.th ทั้งนี้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้เก่าและใหม่อย่างครบวงจร
คณะทางาน ได้มีการปรับปรุงชุดความรู้โดยนาจุดเด่นของการจัดฝึกอบรมและองค์ความรู้ที่ได้
ในหัวข้อที่ 3) มาบูรณาการให้เชื่อมโยงเหมาะต่อการเผยแพร่ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ผังการเชื่อมโยงองค์ความรู้
4.2 จงอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการความรู้ในข้อ 4.1 ว่าผลงานจากการจัดการความรู้เป็นการ
นาไปใช้ประโยชน์/เกิดนวัตกรรมใหม่/สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเดิมอย่างไร พร้อมส่งหลักฐานผล
การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม (ถ้ามี) ในปีนี้ คณะจะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน ซึ่งใน 10 ผลงานคาดว่าจะมีบางผลงานที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติชั้นนา ทั้งนี้คณะทางานได้มีการติดตามผลการดาเนินการและสถานการณ์ตีพิมพ์ของ
บทความวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้วิจัยที่เข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ดังนี้
ตารางที่ 1 การนาความรู้ไปใช้งาน
รายชื่อ

ชื่อผลงาน

ความก้าวหน้า/สถานะ
ของบทความ

รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

Voluntary Crop Insurance

กาลังส่งไปตีพิมพ์

Prof. Dr. Tim G. Andrews

A Process Model of Intra-Subsidiary

กาลังส่งไปตีพิมพ์

Heterogeneity and Empowerment
Adoption
รศ.ดร.อัจฉราวรรณ งาม

Universal Design for Thai Elderly Well-

กาลังพัฒนาร่างสุดท้าย
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รายชื่อ

ชื่อผลงาน

ความก้าวหน้า/สถานะ
ของบทความ

ญาณ

being

ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์

Importance of Servicescape on Customer กาลังพัฒนาร่างสุดท้าย
Satisfaction and its Revisit, A Case Study
of Amphawa

รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

Factors Influencing Singaporean Elders to พัฒนาโครงการและยื่น
Move to Thai Retirement Home

ขอรับทุนวิจัยแล้ว

ผศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร Opening New Markets and Organizational อยู่ระหว่างแก้ไข
Learning: Japanese-Thai Joint Ventures in
Thai Toiletries During the 1950s-1990s
รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์

From Servants to Masters: Emerging-

อยู่ระหว่างการพิจารณา

Market Companies Control Global Market ให้ได้รับการตีพิมพ์
ผศ.ศิริรัตน์ โสมาภา

The Effectiveness of Supply Chain

กาลังพัฒนาร่างสุดท้าย

Visibility
รศ.สุรชัย ธรรมทวีธิกุล

Fuzzy Set’s Logic Based Group’s Social – กาลังพัฒนาร่างสุดท้าย
Power Related Problems Resolution

ผศ.ดร. อลิสรา ชรินทร์สาร

Latin Alphabet Empirical Results

กาลังส่งไปตีพิมพ์

น.ส.ศศิธร สุวรรณดี

....

กาลังพัฒนาร่างสุดท้าย

นายอานาจ สุกาญจนกุล

I am Unique: How Individual

อยู่ระหว่างแก้ไข

Interpretation Mediates the Relationship
between Impulse Buying and Emotion

6

หมายเหตุ หากพื้นที่ในการเสนอผลงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ไม่พอ ให้เพิ่มเติมเป็นเอกสารประกอบมาได้ เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ

ลงชื่อ
( ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอานวย )
คณบดี/ผู้อานวยการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

