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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ พัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะวิจัย ศึกษาหลักเกณฑ์และสิ่งที่
เอื้ออ านวยต่อกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัย และศึกษาเ ง่ือนไขความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคของ
กระบวนการพัฒนาทักษะวิจัย ของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรผู้ ให้ข้อมูล
ได้แก่นักวิจัยใหม่ ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2553-2555 ที่ยังไม่มีผลงานวิจัยและ
พี่เลี้ยงนักวิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ของแต่ละคณะและศูนย์แม่สอด และพี่เลี้ยงหลักจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนรู้ และแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและเขียนพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัยมีดังนี้ 

 1. กระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยอาจารย์นักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรประกอบด้วย หลักการ“5ใจ” ได้แก่ 1) ซื้อใจ 2) ได้ใจ 3) ผูกใจ 4) สร้างความมั่นใจ และ 5) สุขใจ 
 2. หลักเกณฑ์การพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัยได้แก่ 1) มีพี่เลี้ยงหลัก และพี่เลี้ยง
จากคณะที่ได้รับการยอมรับ 2) จัดกิจกรรมการให้ความรู้ การศึกษาดูงาน อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 3) คัดเลือกวิทยากรมีความรู้ด้านเนื้อหาและการถ่ายทอด  4) มีเป้าหมายผลลัพธ์ชัดเจน 5) ด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องและการติดตามใกล้ชิด 6) ด าเนินกิจกรรมจากง่ายไปยาก ไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยก่อนการปฏิบัติ  
7) มีการท างานเป็นทีมและสิ่งที่ เอื้ออ านวยต่อการกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่ ได้แก่  
1) มีงบประมาณสนับสนุน 2) มีเครือข่ายต่างสถาบันช่วยเหลือ 3) สถานที่จัดกิจกรรมและสื่ออุปกรณ์เหมาะสม 
4) ความร่วมมือของนักวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และ 5) ผู้บริหารในคณะให้ความร่วมมือ 
 3. เงื่อนไขของความส าเร็จการกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่ และพี่เลี้ยงนักวิจัยได้แก่ 1) 
วิทยากรเก่งด้านการวิจัย ถ่ายทอดได้ดี และมีความเป็นมิตร 2) มีการศึกษาเรียนรู้กิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยนอก
สถานท่ี 3) กิจกรรมที่ไปศึกษาเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ 4) การเดินทางไปศึกษาเรียนรู้มคีวามสะดวกสบาย 
ไม่ไกลเกินไป บรรยากาศสนุกสนานสร้างความเป็นทีมของอาจารย์นักวิจัยแต่ละคณะ 5) พี่เลี้ยงหลักสามารถบริหาร
จัดการกิจกรรมต่างๆได้ตามล าดับต่อเนื่อง 6) สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุน อ านวยความสะดวกทุกด้าน 7) จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิจัยต่อเนื่อง 8) มีการติดตามความก้าวหน้าของนักวิจัยใหม่ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด 9) พี่เลี้ยง
หลักและพี่เลี้ยงจากคณะให้ก าลังใจเสริมแรงนักวิจัยใหม่สม่ าเสมอ 10) ความเป็นเครือข่ายช่วยกระตุ้นให้มีความ
มั่นใจอยากท าวิจัยมากข้ึนและ 11) มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
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 4. ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัยได้แก่ 1) ภาระงานของพี่
เลี้ยงหลักมีมาก ท าให้การติดตามนักวิจัยใหม่ไม่ทั่วถึง 2) ภาระงานของนักวิจัยใหม่มีมากขึ้นส่งผลให้การพัฒนาโครง
ร่างวิจัยท าได้ไม่เต็มที่ 
ค าส าคัญ : ทักษะวิจัย/นักวิจัยใหม่/พี่เลี้ยงนักวิจัย 
 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

Abstract 
 The  purposes  of  this  research  were  1) to  develop  the  process  of  skills  
development  for  new  researchers  and  researcher’s  trainers  of  KamphaengPhetRajabhat  
University  2)  to  develop  the  criteria’s  and  the  facilities  for  the  process  of  research  skills  
development  for  new  researchers  3)  to  study  the  successful  conditions  and  the  
problems  of  the  process  of  research  skills  development  for  new  researchers  and  
researcher’s  trainers  of  KamphaengPhetRajabhat  University.  This  research  was  quality  
research, the  instrument  research  were  interview, focus  group  discussion, exchange  learning, 
After  Action  Review (AAR)  and  opinion  suggestion.  The data were analyzed using Analytic 
Induction  and  Analytical  Description. 

The research findings were as follows: 
 The  research  was  found  out  that  the  process  of  skills  development  for  new  
researchers  and  researcher’s  trainers  of  Rajabhat  University  consisted  of  “5  Hearts”  or  
(“5  Chai”)  namely  (1)  Sincere (Sue  Chai)  (2)  Be  conceited (Dai  Chai)  (3)  Having  one’s  
heart (Phuk  Chai)  (4)  Confident (Sangkhwamman  Chai)  and (5)  Happy (Suk  Chai)   
 The  related  criteria’s  were  1)  There  were  main  trainers  and  the  other  trainers  
who  be  accepted  by  the  teams  (2)  The  activity  of  study, training  learning  exchanges  and  
presentation  (3)  Choosing  the  experts  for  research  and  knowledge  transferring  (4)  Setting  
clear  results  (5)  Carry  on  the  activity  and  close  monitoring  (6)  The  activity  was  done  
from  easy  to  difficult  process  such  as  before  a  training  the  researchers  should  study  (7)  
Team  working  (8)  Budget. The  facilities  for  the  process  of  research  skills  development  for  
new  researchers  consisted  of  supporting  budget, helping  network, proper  activities, media  
and  the  cooperation  of  research  teams. 
 The  successful  conditions  were 1)  The  experts  were  good  at  research  and  could  
train  the  trainees  well  Moreover  the  experts  were  friendly.2) The  activity  of  research  
presentation  was  good. 3) Learning  activity  should  be  useful.4) The  places  for  study  
should  not  be  for  away.  The  atmosphere  should  be  fun. 5) Main  trainers  could  manage  
the  activities  continuously. 6) The  Research  and  Development  Institute  supported  all  
facilities.7) The  activities  for  skills  development  was  continuous. 8)Themonitoring  was  
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continuous. 9)  The  main  trainers  and  the  other  trainers  always  encouraged  the  new  
trainers.10) The  network  made  the  researchers  be  confidential. 
11) Thebudget was  sufficient. 

The  problems  were 1) The  main  trainers  had  many  tasks  so  they  could  not  
follow  up  the  performance  of  new  researchers  completely. 2)  The  new  researchers  got  
more  tasks  so  they  could  not  develop  the  proposal  completely. 
 
Keywords :research  skills  / new  researchers /  researcher’s  trainers   
 
  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจด้านการวิจัยเป็นภารกิจส าคัญเนื่องจากเป็นวิธีการสร้างฐานความรู้เพื่อการ
สอน การเผยแพร่วิทยาการ  และการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดดังเช่นท่ีการปฏิรูปอุดมศึกษาต้องเน้น
ด้านการวิจัยเพราะการวิจัยและอุดมศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยี (วราภรณ์  บวรศิริ , 
2543) 
 มหาวิทยาลัยมีสภาพการท าวิจัยที่แสดงถึงปัญหาด้านการวิจัยหลายประการ ดังเช่นที่ สุวิมล ราชธน
บริบาล (2541) ได้ศึกษากระบวนการประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย พบว่าปัญหาของการท าวิจัยที่ส าคัญคือ อาจารย์ไม่มีเวลาท าวิจัยด้วยภาระงานสอนมากเกินไป 
หรือเมื่อท าวิจัยก็ปรากฏว่าไม่มีคุณภาพไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของสังคมได้ นอกจากนี้
ยังพบว่าคณะและภาควิชาไม่มีทิศทางวิจัยที่ชัดเจนงานวิจัยมีลักษณะปลีกย่อยไม่มีทีมงานวิจัยต่างคนต่างท า นักวิจัย
ใหม่ขาดพี่เลี้ยงในการท าวิจัยที่มีคุณภาพ คณะที่เปิดใหม่ขาดผู้มีความรู้ความช านาญในการท าวิจัยช่วยชี้แนะอาจารย์
ไม่ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมในเรื่องการวิจัยอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ 
พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ (2545) ได้ท าวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พบว่า จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยมีน้อย อาจารย์ให้ความส าคัญกับงานสอนมากกว่างานวิจัย อาจารย์มีหลายกลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ไม่สนใจท าวิจัยไม่เห็นความส าคัญของการท าวิจัยเลยกลุม่ที่สนใจอยากท าวิจัยแต่ขาดความรู้ประสบการณ์และ
ทักษะด้านการท าวิจัยและกลุ่มที่รักและทุ่มเทกับการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีความเช่ียวชาญด้านวิจัยสูง  
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยแบ่งอาจารย์ออกได้เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของ
ต าแหน่งทางวิชาการหรือเพื่อเงินทุนอุดหนุนและกลุ่มที่ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือเพื่อน าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ นอกจากนั้นยังพบว่าสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการหรือเพื่อเงิน
ทุนอุดหนุนมีมากกว่าอาจารย์ที่ท าวิจัยเพราะใจรักเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าวิจัยมากกว่าอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่
เป็นวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยเพื่อตอบค าถามในความอยากรู้หรือความสนใจส่วนตัวของผู้วิจัย อาจารย์ท างานวิจัย
เดี่ยวมากกว่าท าวิจัยเป็นทีม ทีมวิจัยมักมาจากอาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกันมากกว่าสหสาขาวิชา  
 การแก้ปัญหาด้านการท าวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประการหนึ่งคือการพัฒนาทักษะด้านการ
วิจัย โดยการใช้ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย ดังที่ มีนักวิชาการได้กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้หน่วยงานต่างๆประสบ
ความส าเร็จที่โดดเด่นคือการมองว่าการเพิ่มผลิตภาพของหน่วยงานนั้นจะเกิดได้จากตัวบุคลากร  (Productivity 
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Through People) เป็นการให้ความส าคัญกับความรู้ความสามารถและคุณค่าในตัวบุคลากร (Peters, 1982, อ้าง
ถึงใน พสุ เตชะรินทร์, 2546)  
 ในปีงบประมาณ 2549-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนักวิจัยใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่มาก
นัก และไม่เคยมีระบบการจัดพี่เลี้ยงนักวิจัยส าหรับนักวิจัยใหม่อย่างเป็นทางการ  โดยที่มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการ และประสานงานด้านการวิจัยภายใตก้ารก ากับดูแลของรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีระบบบริหารจัดการส าหรับพี่เลี้ยงนักวิจัยสามารถ
หนุนเสริมหรือช่วยเหลือนักวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อ านวยการรวมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงจะต้องการจะพัฒนาพ่ีเลี้ยงนักวิจัยควบคู่กับการหนุนเสริมนักวิจัยใหม่ ในปีงบประมาณ 2554 ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร มี 5 คณะ มีหน่วยงานเฉพาะที่มีภารกิจส าคัญเฉพาะ 6 ศูนย์/ส านัก แนวคิดในการพัฒนา คือ
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพี่เลี้ยงนักวิจัยจากทุกคณะ 
และจากศูนย์/ส านักท่ีจ าเป็น รวมทั้งพัฒนานักวิจัยใหม่จาก ทุกคณะ และศูนย์/ส านัก โดยการวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาทั้งพี่เลี้ยงนักวิจัยและนักวิจัยใหม่ 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  

   2. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และสิ่งที่เอื้ออ านวยต่อกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่
เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  

  3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคของกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัย
ใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
 
  วิธีด าเนินการวิจัย 
 แหล่งข้อมลู 
  1. นักวิจัยใหม่ ซึ่งเป็นอาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจ าตามสัญญา พนักงานมหาวทิยาลัย ข้าราชการอาจารย์ใหม่ ปกีารศึกษา 2553-2555 และอาจารย์ ท่ียังไม่มี
ผลงานวจิัย 
  2. พี่เลี้ยงนักวิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ของแต่ละคณะ 5 คณะๆ ละ1 คน และมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชรศูนย์แม่สอด 1 คน และพี่เลี้ยงหลักจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 7 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูล โดย การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอด
บทเรียนรู้ และแบบสอบถามแบบปลายเปดิ โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักวิจัย ดังน้ี 
   1. การส ารวจความต้องการการพฒันาทักษะวิจัย 
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   2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิจัย ได้แก่ความตระหนักบทบาทอาจารย์นักวิจัย การพัฒนาโจทย์
ปัญหาวิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยยดึหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัตดิ้วยตนเอง มี
ขั้นตอนด าเนินการดังนี ้

    2.1 การศึกษาดูงานด้านการวิจยันอกสถานท่ี 
    2.2 กิจกรรม ถอดบทเรยีนรู้ (AAR) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาประเด็นโจทย์ปัญหา

การวิจัย  
    2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาโจทย์ปัญหาและการเขียนโครงร่างงานวิจัย 

(workshop) 
    2.4 อาจารย์นักวิจัยพัฒนาการเขยีนโครงร่างงานวิจัย  
    2.5 ติดตาม เสริมแรงให้ก าลังใจ  
    2.6 การพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความวิจัยให้กับพ่ีเลีย้งนักวิจัย   
    2.7 การน าเสนอ Concept โครงร่างวิจัยและปรับปรุงแก้ไข 
    2.8 น าเสนอโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ใหผู้้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงแก้ไข 
    2.9 ปรับปรุงโครงร่างวิจัยเขียนเปน็ข้อเสนอโครงการวิจัยขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก

และภายในมหาวิทยาลัย 
 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนด าเนินการของกิจกรรมมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คร้ังท่ี /เดือน/ปี เนื้อหา/กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครั้งท่ี 1 

เดือน เมษายน

2555 

การสร้างความตระหนัก

บทบาทความเป็นอาจารย์

นักวิจัย  

นักวิจัยในทีมโครงการพัฒนาทักษะวิจัย เชิญ

ชวนอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่ยงัไม่มี

ผลงานวิจัย โดยการเข้าไปพบอาจารย์ 

สนทนากลุ่มย่อย ให้ตระหนักเห็นความส าคญั

ของการท าวิจัยและเชิญชวนเข้ารว่มการ

พัฒนาทักษะวิจัย 

-อาจารย์เริ่มตระหนัก

บทบาทความเป็น

อาจารย์นักวิจัย 

- ได้รายชื่ออาจารย์ใหม่

และอาจารย์ที่ยังไม่มี

ผลงานวิจัยต้องการ

พัฒนาเป็นอาจารย์

นักวิจัย 

ครั้งท่ี 2 

เดือน พฤษภาคม 

2555 

การศึกษาดูงานด้านการ

วิจัยนอกสถานท่ี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวางแผนพาผู้เข้าร่วม

การพัฒนาทักษะวิจัยไปประชุมวิชาการ

ระดับชาตเิครือข่ายวจิัยสถาบันอดุมศึกษาท่ัว

ประเทศ ประจ าปี 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันท่ี 15-6 พฤษภาคม 2555 เพื่อเรียนรู้

ประสบการณ์ นักวิจัยเห็นความส าคัญบทบาท

-อาจารย์เห็นความส าคัญ

บทบาทความเป็น

อาจารย์นักวิจัยเพิ่มขึ้น 

-ได้ความรู้ความเข้าใจ

เนื้อหาสาระด้านการวิจัย 

-ได้ประเด็นโจทย์ปัญหา
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คร้ังท่ี /เดือน/ปี เนื้อหา/กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

อาจารย์นักวิจัย  ศึกษาประเด็นโจทย์ปัญหาที่

สนใจ และอาสาสมัครเป็นพี่เลีย้งนักวิจัย  

 

 

วิจัย 

-ได้พี่เลีย้งนักวิจัย 

-อาจารย์นักวิจัยตา่ง

คณะมคีวามสนิทสนมกัน

มากขึ้น 

ครั้งท่ี 3 

เดือน พฤษภาคม

2555 

การถอดบทเรยีนรู้ (AAR) 

และการศึกษาประเด็น

โจทย์ปัญหาการวิจัย 

หลังจากอาจารย์นักวิจัยกลบัจากประชุม

วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ประจ าปี 2555 

ที่จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด

ประชุมถอดบทเรียนรู้จากการไปประชุม

วิชาการระดับชาติ และ การศึกษาประเด็น

โจทย์ปัญหาการวิจัยทีส่นใจจะท าวิจัยต่อไป 

โดยจดักิจกรรมในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

-สร้างแรงจูงใจและเจต

คติที่ดีของอาจารย์ที่มตี่อ

การท าวิจัย 

-อาจารย์ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ ์

- มองเห็นประเด็นโจทย์

ปัญหาวิจัย 

ครั้งท่ี 4 

เดือน พฤษภาคม

2555 

การอบรมการพัฒนาโจทย์

ปัญหาวิจัยและการเขียน

โครงร่างวิจัย 

-สถาบนัวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาโครงร่างวิจัย (workshop) ให้กับ

อาจารย์นักวิจัยใหม่และคณาจารย์ที่สนใจ 

โดยจดักิจกรรมในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2555

โดยวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ ดร. เทดิชาย ช่วย

บ ารุง  

-หลังการอบรมอาจารยเ์ขียนโครงร่างวิจัยมี

อาจารย์ในสถาบันวิจยัท าหน้าที่เปน็พ่ีเลี้ยง

หลักและพี่เลีย้งแต่ละคณะด าเนินการ

ประสานช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 

-อาจารย์มีความรู้ ความ

เข้าใจด้านการวิจยั  

-อาจารย์ได้ประเด็น

โจทย์ปัญหาวจิัย  

-อาจารย์เขียนConcept 

โครงร่างวิจัยได ้

 

ครั้งท่ี 5 

เดือน มิถุนายน

2555 

การพัฒนาทักษะด้านการ

เขียนบทความวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพาตัวแทนพี่เลี้ยง

นักวิจัยจากแตล่ะคณะและพี่เลี้ยงหลักจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมจ านวน ท้ังสิ้น 10 

คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิจัย 

เชิงพื้นที่ ในวันท่ี 3-4 มิถุนายน 2555  ณ 

-เปิดโลกทัศน์บทบาทพี่

เลี้ยงนักวิจัย 

-ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการเขียน

บทความวิจัยเชิงพื้นที ่
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คร้ังท่ี /เดือน/ปี เนื้อหา/กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงแรม ศริินารถ การเ์ด้น จังหวัดเชียงใหม่  -ได้เครือข่ายนักวิจัย

ภาคเหนือตอนบน 

ครั้งท่ี 6 

เดือน มิถุนายน

2555 

การติดตามการพัฒนา

โครงร่างงานวิจัย 

(concept paper) 

 

 

 

อาจารย์ในสถาบันวิจยัและพัฒนา         จัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับอาจารย์ใน

ทีมพัฒนาทักษะวิจัย โดยสนทนาพูดคุย

ความก้าวหน้าการเขียน โครงร่างงานวิจัย 

(concept paper) เพื่อเตรยีมน าเสนอต่อ

วิทยากรครั้งต่อไป 

-อาจารย์มีความรู้ ความ

เข้าใจในการเขียน 

Concept โครงร่างวิจัย

เพิ่มมากข้ึน 

-อาจารย์เกิดก าลังใจท่ี

จะด าเนินการท าวิจัย

ต่อไป 

ครั้งท่ี 7 

เดือน มิถุนายน

2555 

 

 

การน าเสนอโครงรา่ง

งานวิจัย (concept 

paper) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมให้

อาจารย์ในทีมพัฒนาทักษะวิจัย น าเสนอ 

Concept โครงร่างงานวิจัย(concept 

paper) ต่อวทิยากร  

ดร.เทิดชาย  ช่วยบ ารุง ในวันที่ 16 มิถุนายน 

2555 

-อาจารย์นักวิจัยใหมม่ี

ความมั่นใจในตนเอง 

-อาจารย์มีทักษะวิจัย

เพิ่มขึ้น 

-ได้กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่จะพัฒนาเป็นโครงร่าง

งานวิจัยสมบรูณ์ (full 

paper) ต่อไป  

ครั้งท่ี 8 

เดือน กรกฎาคม.-

สิงหาคม 2555 

 

การติดตาม เสรมิแรงให้

ก าลังใจ 

อาจารย์ในสถาบันวิจยัและพัฒนาจัดกิจกรรม 

สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขยีนโครงร่าง

วิจัย กระบวนการท าวิจยั ปัญหาการ

ด าเนินงานของอาจารย์นักวิจัยใหม่ โดยนัด

พบอาจารย์เป็นระยะๆ อาจเป็นรายคณะ 

หรือรวมกันทุกคณะขึ้นอยู่กับความพร้อมของ

นักวิจัย  

-ได้ความใกล้ชิดระหว่าง

อาจารย์ในสถาบันวิจยั

และพัฒนากับอาจารย์

นักวิจัยใหม่ และระหว่าง

อาจารย์นักวิจัยใหม่ของ

แต่ละคณะ 

- อาจารย์นักวิจัยใหม่มี

ก าลังใจที่จะด าเนินการ

ท าวิจัยต่อไป 

-ทุกคนมีความรู้ ความ

เข้าใจการท าวิจัยมากข้ึน  
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คร้ังท่ี /เดือน/ปี เนื้อหา/กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครั้งท่ี 9 

เดือนสิงหาคม 

2555 

การน าเสนอโครงรา่งการ

วิจัยฉบับสมบรูณ ์

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจรรมให้อาจารย์

นักวิจัยใหม่น าเสนอโครงรา่งวิจัยสมบูรณ์ใน

วันท่ี 21 สิงหาคม  2555 

-ได้แนวทางพัฒนา

ปรับปรุงโครงร่างวิจัยให้

สมบูรณ ์

-อาจารย์นักวิจัยใหมม่ี

ความรู้ความเข้าใจการ

เขียนโครงร่างวิจัยมาก

ขึ้น 

-อาจารย์นักวิจัยใหมเ่กิด

ความมั่นใจต่อการท า

วิจัย 

-อาจารย์นักวิจัยใหมม่ี

ทัศนคติที่ดีต่อการท า

วิจัย 

ครั้งท่ี 10 

เดือน สิงหาคม 

2555 

 

 

 

การไดร้ับการหนุนเสริม

จากพ่ีเลี้ยงนักวิจัยและ

การสนับสนุนทุนวิจัย 

 

-พี่เลี้ยงและนักวิจยัพบกัน ปรับแกไ้ขโครงรา่ง

วิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ 

-ส่งโครงร่างวิจัย ฉบับแก้ไขแล้วให้

สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีข้อเสนอโครงการ

ฉบับสมบรูณ์พร้อมขอแหล่งทุน 

-พี่เลี้ยงและนักวิจยัมี

ทักษะการวิจัยเพิ่มขึ้น 

ครั้งท่ี 11 

เดือน กันยายน 
2555 

การสรุปองค์ความรู้
ร่วมกันของนักวิจัยใหม่
และพี่เลี้ยง ในเรื่อง 

1. กระบวนการ 

พัฒนาทักษะอาจารย์
นักวิจัยใหม่และพีเ่ลี้ยง
นักวิจัย  

2.หลักเกณฑ์และสิ่ง
เอื้ออ านวยความสะดวก

-นักวิจัยใหม่ในโครงการวิจยั สรุปวิเคราะห์
ข้อมูลที่ท าให้สามารเขียนโครงรา่งการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนได้นั้นว่า 

-ความส าเร็จที่เกิดขึ้นมาจากปัจจยัอะไรบา้ง  

-บทบาทการเป็นนักวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัยใน
การพัฒนาเป็นอาจารย์นักวิจัย และพี่เลี้ยง
นักวิจัยที่มีความสามารถ ควรเป็นย่างไร  

-ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จและปัญหา

-ได้องค์ความรู้
กระบวนการพัฒนา
ทักษะการวิจัย อาจารย์
นักวิจัยใหม ่

-ได้หลักเกณฑ์และสิ่ง
เอื้ออ านวยต่อ
กระบวนการหนุนเสริม
อาจารย์นักวิจัย 

-ได้ปัจจัยทีส่่งผลให้เกิด
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คร้ังท่ี /เดือน/ปี เนื้อหา/กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กระบวนการหนุนเสริม
อาจารย์นักวิจัยใหม ่

3. ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จและปญัหา
อุปสรรคในการพัฒนาเป็น
อาจารย์นักวิจัย และพี่
เลี้ยงนักวิจัย 

อุปสรรคคืออะไร  

-ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก และ
การพัฒนาต่อไปของอาจารย์นักวิจัยมี
อะไรบ้าง 

ความส าเร็จและปญัหา
อุปสรรคในการพัฒนา
เป็นอาจารย์นักวิจยั และ
พี่เลี้ยงนักวิจัย 

 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ โดยการวิเคราะหส์ร้างข้อสรุปแบบอุปนยั (Analytic Induction) และเขียน
พรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) 

  สรุปผลการวิจัย 
 1. กระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยอาจารย์นักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรประกอบด้วย หลักการ“5ใจ” ได้แก่ 1) ซื้อใจ 2) ได้ใจ 3) ผูกใจ 4) สร้างความมั่นใจ และ 5) สุขใจซึ่ง
เป็นขั้นตอนการพัฒนานักวิจัยและพี่เล้ยงนักวิจัยไปพร้อมกัน โดยแต่ละขั้นมีกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 
  ซื้อใจ : พี่เลี้ยงนักวิจัยสร้างความตระหนักในบทบาทความเป็นอาจารย์นักวิจัยให้กับนักวิจัยใหม่   
  ได้ใจ : พี่เลี้ยงนักวิจัยพานักวิจัยใหม่ไปร่วมประชุมวิชาการด้านการวิจัย  
  ผูกใจ : พี่เลี้ยงนักวิจัยจัดกิจกรรมให้นักวิจัยใหม่ถอดบทเรียนรู้และศึกษาประเด็นโจทย์ปัญหาการ
วิจัย รวมทั้งจัดให้นักวิจัยใหม่พัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความวิจัย  
  สร้างความมั่นใจ : พี่เลี้ยงนักวิจัยจัดการอบรมเรื่องการพัฒนาโจทย์ปัญหาการวิจัยและการเขียน
โครงร่างวิจัยให้กับนักวิจัยใหม่ และพี่เลี้ยงนักวิจัยติดตามการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยของนักวิจัยใหม่อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งจัดให้นักวิจัยใหม่ได้มีการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 
  สุขใจ : พี่เลี้ยงนักวิจัยมีการติดตามเสริมแรงให้ก าลังใจในการน าเสนอโครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
และจัดให้นักวิจัยใหม่ที่เสนอโครงร่างการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 
 2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัยได้แก่  
   1) มีพี่เลี้ยงหลัก และพี่เลี้ยงจากคณะที่ได้รับการยอมรับจากทีม 2) กิจกรรมการให้ความรู้มี
การศึกษาดูงาน อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 3) คัดเลือกวิทยากรมีความสามารถด้านเนื้อหาและ
การถ่ายทอดความรู้  4) เป้าหมายผลลัพธ์ ชัดเจน 5)  ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องและการติดตามใกล้ ชิด  
6) ด าเนินกิจกรรมจากง่ายไปยาก เช่น การไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยก่อนการปฏิบัติ  7) มีการท างานเป็นทีมสิ่งที่
เอื้ออ านวยต่อการกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยอาจารย์นักวิจัยใหม่ ได้แก่  1) มีงบประมาณสนับสนุน  
2) มีเครือข่ายต่างสถาบันช่วยเหลือเกื้อกูล 3) สถานท่ีจัดกิจกรรมและสื่ออุปกรณ์ สะดวกเหมาะสม 4) ความร่วมมือ
ของทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา และ 5) ผู้บริหารในคณะให้ความร่วมมือ 
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 3. เง่ือนไขของความส าเร็จการกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยอาจารย์นักวิจัยใหม่ และพี่เลี้ยงนักวิจัย
ได้แก่ 1) วิทยากรเก่งการวิจัย มีความสามารถในการถ่ายทอดและบุคลิกความเป็นมิตร   
 2) การศึกษาเรียนรู้กิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยนอกสถานที่ 3) กิจกรรมที่ไปศึกษาเรียนรู้ ต้องเลือกกิจกรรมที่ดีมี
ประโยชน์กับผู้ศึกษาเรียนรู้ 4) การเดินทางไปศึกษาเรียนรู้มีความสะดวกสบายไม่ไกลเกินไป บรรยากาศสนุกสนาน
สร้างความเป็นทีมของอาจารย์นักวิจัยแต่ละคณะ 5) พี่เลี้ยงหลักสามารถบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆได้ตามล าดับ
ต่อเนื่อง 6) สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุน อ านวยความสะดวกทุกด้าน 7) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิจัยต่อเนื่อง 
8) มีการติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์นักวิจัยใหม่ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด 9) พี่เลี้ยงหลักและพี่เลี้ยงจากคณะให้
ก าลังใจเสริมแรงอาจารย์นักวิจัยใหม่สม่ าเสมอ 10) ความเป็นเครือข่ายช่วยกระตุ้นให้มีความมั่นใจอยากท าวิจัยมาก
ขึ้นและ 11) มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
 4. ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่ และพี่เลี้ยงนักวิจัยได้แก่  
1) ภาระงานของพี่ เลี้ ยงหลักมีมาก ช่วงท้ายก่อนปิดโครงการท า ให้การติดตามนักวิจั ยใหม่ ไม่ทั่ วถึ ง  
ทุกคน  2) ภาระงานของอาจารย์นักวิจัยใหม่มีมากขึ้นส่งผลให้การพัฒนาโครงร่างท าได้ไม่เต็มที่ 3 

  อภิปรายผล 
 1. ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัย ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประกอบด้วย หลักการ “5ใจ” ผู้วิจัยน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ซื้อใจ มีค ากล่าวที่เคยได้ยินกันมา “การที่จะได้ใจผู้อื่นเราต้องให้ใจเขาก่อน” วิธีการที่ให้ใจ

ผู้อื่น เริ่มต้นเมื่อนักวิจัยจากสถาบันวิจัยไปพบอาจารย์ใหม่ ได้แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็น

กันเอง สนทนาพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ช้ีให้อาจารย์ได้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และสร้างความมั่นใจใน

หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถช่วยให้อาจารย์นักวิจัยใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัย และ

สามารถเขียนโครงการวิจัยขอทุนสนับสนุนการวิจัยได้ สังเกตได้ว่าประเด็นส าคัญที่จะได้ใจอาจารย์ คือ 1)  ความ

เป็นมิตร 2) ประโยชน์ที่อาจารย์จะได้รับ และ 3) เกิดความมั่นใจในตัวผู้ให้ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) ทั้ง สาม

ประเด็นดังกล่าวนี้คือการเรียนรู้ของอาจารย์นักวิจัยใหม่ จนเกิดการยอมรับและเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิจัย 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการทฤษฎีการเรียนรู้ ของกลุ่มที่เน้นการรับรู้และการเช่ือมโยงความคิด ประกอบด้วยนัก

คิดคนส าคัญได้แก่ จอห์น ล็อค (John Locke) วิลเฮล์ม วุนด์ (Wihelm Wundt) ทิชเชเนอร์ (Titchener) และแฮร์

บาร์ต (Herbart) ซึ่งท้ังหมดเชื่อว่า มนุษย์เกิดมาไม่มีทั้งความดี ความเลวในตัวเอง การเรียนรู้เกิดได้จากแรงกระตุ้น

ภายนอก หรือสิ่งแวดล้อม (neutral-passive) การเรียนรู้เกิดจากบุคคลได้รับประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัส

ทั้ง 5 และแปลความจากการสัมผัส (ทิศนา แขมมณี,2552 หน้า 48-49) 

  ขั้นที่ 2 ได้ใจ กิจกรรมในขั้นนี้คือการพานักวิจัยใหม่ ไปศึกษาเรียนรู้การประชุมวิชาการระดับชาติ 
น าเสนอผลงานวิจัย พี่เลี้ยงหลักจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน บรรยากาศผ่อนคลาย ไม่
เครียด ดูแลให้ความสะดวกสบาย ทั้งการเดินทางไป-กลับ ที่พักค้างแรม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
และหลังจากกลับมามหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับทันที 
ทุกคนยังไม่ลืมบรรยากาศความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน การเรียนรู้ต่างๆที่ตนเองไม่เคยพบเห็นแต่ไปได้รับการพบเห็นใน
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ครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดความผูกพันซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนการได้ใจของนักวิจัยใหม่ ดังค าพูดสะท้อนความรู้สึกของ
อาจารย์นักวิจัยใหม่ว่า 

   “พี่เลี้ยง มีความเป็นกันเอง อบอุ่นใจ ใจเย็น เข้าใจนักวิจัยหน้าใหม่ บอกทางให้ชัด กระตุ้น

บ่อยๆ ให้ก าลังใจ ค าพูดเชิงบวก เป็นแรงผลักดัน แรงบันดาลใจ” 

   “เป็นอาจารย์ใหม่ ประหลาดใจทีส่ถาบันและวิจัยพัฒนา มอบโอกาสให้เข้าไปประชุม เป็นมด

ตัวเล็กๆตัวหนึ่ง ประทับใจในรถ การเดินทาง มีก าลังใจ” 

   “ประทับใจ เห็นนักวิจัยหน้าใหม่ เห็นคนรุ่นใหม่ งานวิจัยไม่ใช่ยาก เกิดความคิดได้ปญัหา

โจทย์วิจัย” 

  ขั้นที่ 3 ผูกใจ ขั้นนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาคัดสรรวิทยากรที่เก่งมีความสามารถทั้งเนื้อหาและการ

ถ่ายทอดให้บุคคลเข้าใจ และมีบุคลิกใจเย็นเป็นกันเองกับทุกคน เพราะมีความเช่ือว่าถ้าอาจารย์นักวิจัยใหม่

ประทับใจในความสามารถและลักษณะความเป็นกันเองของวิทยากร ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากวิทยากร ย่อมส่งผลต่อ

การพัฒนาอาจารย์นักวิจัยใหม่ทุกคน ให้อยากท าวิจัยต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในหลักการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ซึ่ง พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542, หน้า 31) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า ระบบการพัฒนา

มนุษย์ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา องค์ประกอบทั้งสามนี้มีความสัมพันธ์

อาศัยกัน และส่งผลต่อกันเป็นปัจจัยแก่กัน กระบวนการพัฒนามนุษย์จึงต้องอาศัยท้ัง 3 ปัจจัยพัฒนาไปด้วยกัน  

  ขั้นที่ 4 สร้างความมั่นใจ สถาบันและวิจัยพัฒนา จัดกิจกรรมให้อาจารย์นักวิจัยมีความมั่นใจใน

ความสามารถของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมให้น าเสนอผลงานของตน สร้างความมั่นใจในแหล่งทุนที่จะได้รับ 

ทั้งหมดดังกล่าวคือการเสริมพลังการท างานให้กับอาจารย์นักวิจัยใหม่ เกิดความมั่นใจที่จะด าเนินการท าวิจัยต่อ ไป 

ซึ่งในหลักการเสริมพลังการท างานเพื่อให้เกิดความมัน่ใจนั้น  ผลการศึกษาของ สมิท (Smith, 1996) พบว่าการเสริม

พลังการท างานในบุคคลจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนในองค์กร ท าให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของ

งาน เพิ่มความมั่นใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้  โรเจอร์ (จารุวรรณศิลปรัตน์ , 2548, หน้า70-71 อ้างถึง 

ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา, 2539, หน้า 18 อ้างอิงมาจาก Rogers) เช่ือว่าพลังความมั่นใจของมนุษย์ คือการที่มนุษย์รู้จัก

และเข้าใจตนเอง ประกอบด้วยการเปิดใจรับประสบการณ์ตรง เช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดอิสระ และมีความคิด

สร้างสรรค์ 

  ขั้นที่ 5 สุขใจ ข้ันสุดท้ายนี้นักวิจัยใหม่ได้โครงร่างวิจัยท่ีพร้อมเขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนต่อไป 

นักวิจัยใหม่เกิดความภาคภูมิใจกับความส าเร็จของตน สถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการสร้าง

นักวิจัยและให้ทุนวิจัยประสบความส าเร็จในภาระงานของตน เมื่อทุกคนประสบผลส าเร็จในงานของตน ความ

ภาคภูมิใจในตนเองและความสุขย่อมเกิดขึ้น  
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 2. ผลการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์และสิ่งเอื้ออ านวยต่อกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัย

ใหม่ และผลการศึกษาเงื่อนไขความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค ผู้วิจัยอภิปรายโดยรวมได้ดังนี้ 

  เง่ือนไขความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาทักษะของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ 1) วิทยากร มีความสามารถในการถ่ายทอดและมีบุคลิกความเป็นมิตร 2) 

อาจารย์นักวิจัยใหม่ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ  3) พี่เลี้ยงหลักบริหารจัดการกิจกรรม

ต่างๆได้ตามล าดับต่อเนื่อง 4) สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุน อ านวยความสะดวกทุกด้าน 5)กิจกรรมพัฒนาทักษะ

วิจัยต่อเนื่อง 6) พี่เลี้ยงหลักและพี่เลี้ยงจากคณะให้ก าลังใจติดตามใกล้ชิด 7) ความเป็นเครือข่ายช่วยกระตุ้นให้มี

ความมั่นใจอยากท าวิจัยมากข้ึนและ 8) มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอเนื่องจาก 

  งานวิจัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นข้อมูลส าคัญที่เป็น

ประโยชน์แก่การวางแผนการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม (อานนท์  บุณยะรัตเวช , 2550, หน้า5) แต่

การท าวิจัยเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่ายาก จึงไม่อยากท าวิจัย ผลการศึกษาของ สจีวรรณ  ทรรพวสุ ( 2540, 

บทคัดย่อ) สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการ ซึ่งสรุปสาเหตุที่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ท าวิจัย 

เนื่องจากไม่มีความพึงพอใจ ไม่มั่นใจในความสามารถ แต่การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยอาจารย์ใหม่

และพี่เลี้ยงนักวิจัยครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ ท้ังนี้เป็นเพราะ คณะผู้วิจัยตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนา “คน” 

การด าเนินงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจึงให้ความส าคัญกับความพร้อมของอาจารย์ตามหลักการทฤษฎีกฎการเรียนรู้ของ  

ธอร์นไดค์ (ทิศนา แขมมณี, 2550, หน้า 51) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดได้ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและ

จิตใจ ในข้ันการส ารวจความต้องการการพัฒนาทักษะวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้วิธีที่ไม่เป็นทางการ คือการเข้าไปพบอาจารย์

ใหม่แต่ละคณะ และสนทนาพูดคุยสอบถามความต้องการของอาจารย์ และกิจกรรมอื่นๆต่อมายึดหลักการเน้นผู้

เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง ดังนั้นผลของกระบวนการ หลักเกณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกและเง่ือนไขที่เกิดขึ้นจึงเป็น

องค์ประกอบส าคัญส่งผลให้โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์นักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัยประสบผลส าเร็จ สอดคล้อง

กับหลักการพัฒนาบุคลากรที่มีนักการศึกษาหลายคนให้หลักการไว้ เช่น  

  กุลธน  ธนาพงศธร(2540) วิน  เช้ือโพธ์ิหัก (2537) พลสัณฑ์  โพธิ์ศรีทอง(2541) สรุปหลักการพัฒนาครู

ได้แก่ การสร้างความน่าเช่ือถือศรัทธาให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีสื่อเทคโนโลยี จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมมีครูพี่เลี้ยง (สุณี  บุญพิทักษ์, 2554, หน้า 38-41) และนอกจากนี้

ผลการศึกษาของเยาวพา เจริญบุญ (2538) พบว่า สภาพที่เอื้อต่อการท าวิจัยจะส่งผลให้ท าวิจัยส าเร็จ และครู

นักวิจัยจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการท าวิจัยและมีแรงจูงใจที่จะท าวิจัยด้วย (ปรีดา เบ็ญคาร, 2548, หน้า 2 

อ้างอิงมาจาก เยาวพา เจริญบุญ, 2538, บทคัดย่อ)  
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  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ควรน ากระบวนการพัฒนาทักษะวิจัของ
นักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย หลักการ“5ใจ” ซึ่งเป็น
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ซื้อใจ 2) ได้ใจ 3) ผูกใจ 4) สร้างความมั่นใจ และ 5) สุขใจไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพี่เลี้ยง
นักวิจัยและนักวิจัยใหม่ต่อไป 
  2. ผลส าเร็จของการศึกษาโครงการวิจัย กระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยง
นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งในระยะ
ต่อไปมหาวิทยาลัยต้องเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถด้าน
การวิจัย มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขันในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยติดตามประเมินผลการน ากระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่
เลี้ยงนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย หลักการ“5ใจ” ซึ่งเป็นขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นซื้อ
ใจ 2) ขั้นได้ใจ 3) ขั้นผูกใจ 4) ขั้นสร้างความมั่นใจ และ 5) ขั้นสุขใจไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพี่เลี้ยงนักวิจัยและ
นักวิจัยใหม่ต่อไป 
  2. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ของพี่เลี้ยงนักวิจัย 
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