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บทคัดย่อ 
 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมีคุณูปาการต่อการพัฒนาประเทศ การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการท างาน
วิจัยที่เป็นเลิศสามารถชี้แนวทางเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ความหมายของการท างานวิจัยทีเ่ป็นเลิศ และปัจจัยความส าเร็จของการท างาน
วิจัยที่เป็นเลิศ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลระหว่าง
ปี พ.ศ.2539 - 2560 จ านวน 7 คน พบผลดังนี้ ประการแรก การเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสะท้อนจาก 2 
คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะของบุคคลเป็นความสามารถใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านจิตใจ และ
ด้านทักษะ ส่วนคุณลักษณะของผลงานเป็นความโดดเด่น 3 ลักษณะ คือ ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม น าเสนอสิ่ง
ใหม่ และงานต่อเนื่อง มีเครื่องประกันผลงานเป็นรางวัล ประการท่ีสอง การท างานวิจัยที่เป็นเลิศ คือ 
ท าให้แตกต่าง ท าแล้วเกิดประโยชน์ และท าอย่างต่อเนื่อง และประการสุดท้าย ปัจจัยความส าเร็จของการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศ แบ่งเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยน า ประกอบด้วย 5 มูลเหตุ คือใช้ความรู้เป็นฐาน 
ใช้ความรักและความสุขขับเคลื่อนงาน รักในการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่องาน มีบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 
และยึดมั่นในความเชื่อเชิงวิชาการ ปัจจัยเอ้ือ ประกอบด้วย 2 มูลเหตุ คือ ใช้ความคิด และมีความเพียร 
ส่วนปัจจัยเสริม ประกอบด้วย 4 มูลเหตุ คือ แรงส่งจากทีม การสนับสนุนจากคนรอบข้าง การมีตัวแบบ
ให้เรียนรู้ และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ข้อค้นพบสามารถเป็นข้อเสนอแนะส าหรับนักวิจัย 
มหาวิทยาลัย และแหล่งทุน เพื่อการท าวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
ค ำส ำคัญ ความเป็นเลิศ การท างานวิจยัที่เป็นเลิศ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
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Abstract 

National award-winning researchers have made valuable contribution towards national 
development. Knowledge about research excellence can point out ways to strengthen young 
researchers. This qualitative study aimed to: 1) study the characteristics of Thai national award-
winning researchers, 2) examine the meaning of research excellence, and 3) to explain the key 
success factors of research excellence. In-depth interviews were conducted with seven researchers 
in social sciences, who had won Thai national awards between the years 1996 - 2017. Data was 
analyzed by using content analysis. The results revealed that the key characteristics were visible 
through the ability of cognitive, psychological traits, and skill. The meaning of research excellence 
covered three elements: uniqueness, utility, and continuation of research. The key success factors 
contributing to research excellence were three groups of factors: the predisposing factors that 
consisted of knowledge-based passion, spirit of inquiry, positive attitude toward work, open minded 
personality, and persistence in rigorous academics. Enabling factors comprised of demonstrating 
various types of thinking, and perseverance. Reinforcing factors included the collaboration from 
research team, social support from others, learning from role model, and experiential learning. 
Based on findings, policy recommendations are proposed to researchers, universities, and grantors. 
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บทน ำ 
 บทความวิจัยเรื่องการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด าเนินการตามกระบวน
ทัศน์การวิจัยแบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ผู้วิจัยมีความเชื่อในมิติภววิทยา (Ontology) ว่า
ความรู้ความจริงของสิ่งที่ศึกษาไม่ได้มีหนึ่งเดียวเป็นสากล แต่เป็นความรู้ ความจริงที่หลากหลายตาม
มุมมองของผู้เป็นเจ้าของความจริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเข้าไปแสวงหาความรู้ความจริงโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ให้ข้อมูลแบบคลุกคลีตีโมงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ความรู้ความจริงที่ลุ่มลึก ทั้งนี้  มีเหตุผล
สนับสนุนการท าวิจัย 2 ประการ ได้แก่ ความส าคัญของ “การท างานวิจัย” และช่องว่างของการศึกษา 
(Gap of knowledge) ดังนี้ 
 ประการแรก ความส าคัญของ “การท างานวิจัย” การวิจัยเป็นงานที่มีความส าคัญต่อมนุษยชาติ 
เพราะเป็นรากฐานของการประดิษฐ์คิดค้นและการพัฒนาที่น ามนุษยชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในสรรพ
วิทยาการต่างๆ ประเทศที่ให้ความส าคัญแก่การวิจัยย่อมมีผลให้ประเทศนั้นมีความรุ่งเรือง มั่นคงในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม (Ketmaenkit, 2007: pp.11-17) หนทางท่ีจะช่วยยกระดับการพัฒนาด้านการวิจัย
ของประเทศได้ต้องเร่ิมพัฒนานักวิจัยให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพให้มีจ านวนเพียงพอและมีศักยภาพที่จะสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณูปการและผลกระทบต่อสังคม (Anekpunyakul, 2010: pp.59-70) จะเห็นได้ว่า ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมักใช้งานวิจัยเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ โดยชูประเด็นการวิจัยเป็นนโยบายส าคัญ
ของประเทศ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยและสร้างบุคลากรวิจัยให้เพิ่มขึ้น 
ดังนั้น การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัยที่เป็นเลิศจากการสะท้อนประสบการณ์ผ่านเร่ืองเล่าของ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นกอรปด้วยจริยธรรมจนเป็นที่ได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติของสภาวิจัยแห่งชาติ จึงเป็นประเด็นที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นคู่มือและแนวทางการ
ท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ และเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นเลิศด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่  
 ประการที่สอง ช่องว่างของการศึกษา จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
พฤติกรรมการท างานวิจัย การมุ่งงานวิจัยที่เป็นเลิศ ความส าเร็จในการท าวิจัย คุณลักษณะที่จ าเป็นของ
นักวิจัย ทั้งจากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ พบช่องว่างของการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัญหาการวิจัยและจุดมุ่งหมายของการวิจัย ด้านแบบแผนการวิจัยของงานวิจัย และด้านกลุ่ มเป้าหมาย
ของการวิจัย ซึ่งในแต่ละด้านมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ด้านปัญหาการวิจัยและจุดมุ่งหมายของการวิจัย พบว่า ปัญหาการวิจัยส่วนใหญ่มุ่ง
แสวงหาค าตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการท างานวิจัย แรงจูงใจในการท าวิจัย และความส าเร็จใน
การท าวิจัย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย (Jankingthong, 2008: pp.149-158; Naksewee, Ratniyom, & Cheloh, 2010: pp.513-
533; Puseerit, Sornsri, & Klangsuwan, 2015: pp.31-35) เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท าวิจัย (Tantisriyanurak, Thisopha, & Kriangsinyos, 2007: pp.56-63) เพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุของแรงจูงใจในการท าวิจัย (Sriprom, 2011: pp.6-15) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Boonpen, 2007) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์ 
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(Traibutra, Leekitchwatana, & Tungkunanan, 2013: pp.85-94) และเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท า
วิจัยและสภาพปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย (Promkhet, Sailad, & Ubonkan, 2013: pp.27-42) ซึ่ง
ผู้วิจัยมองว่าปัญหาการวิจัยดังกล่าวยังขาดความลุ่มลึกในค าตอบเรื่องอย่างไร (How) ของคุณลักษณะการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศ และปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ 
  ด้านแบบแผนการวิจัยของงานวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น  
การวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งจัดระบบหรือโครงสร้าง (Traibutra, Leekitchwatana, & Tungkunanan, 2013: pp.
85-94) การวิจัยเชิงส ารวจมุ่งบรรยายกลุ่มตัวอย่าง (Naksewee, Ratniyom, & Cheloh, 2010: pp.513-533) 
การวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งแสวงหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือค้นหาตัวท านาย (Damsuwarn, 1999; Sriprom, 
2011: pp.6-15; Tantisriyanurak, Thisopha, & Kriangsinyos, 2007: pp.56-63; Promkhet, Sailad, & 
Ubonkan, 2013: pp.27-42) และการวิจัยเชิ งปริมาณที่ มุ่ งทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 
(Boonpen, 2007) ถึงแม้จะมีงานวิจัยเชิงคุณภาพอยู่บ้าง แต่เท่าที่สืบค้นพบเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษา
ในบริบทตะวันตก โดยมุ่งศึกษาประสบการณ์ของการเป็นนักวิจัย และเงื่อนไขของการเป็นนักวิจัยท่ีประสบ
ความส าเร็จ (Shahrom, et al., 2011; Xi, C., & Anderson, 2008; Susan, 2014) ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ายังขาด
การศึกษาด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้ความส าคัญกับปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ (Natural setting) 
และข้อมูลเชิงคุณลักษณะแบบลึกซึ้งและเป็นองค์รวม (Deep and holistic)   
  ด้านกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (Damsuwarn, 1999; Sriprom, 2011: pp.6-
15;Boonpen, 2007; Traibutra, Leekitchwatana, & Tungkunanan, 2013: pp.85-94; Promkhet, 
Sailad, & Ubonkan, 2013: pp.27-42) และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (Naksewee, 
Ratniyom, & Cheloh, 2010: pp.513-533; Puseerit, Sornsri, & Klangsuwan, 2015: pp.31-35) 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะเด่นเฉพาะ อาทิ ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กรระดับชาติ จะท าให้
ได้ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของนักวิจัยมืออาชีพจากมุมมองของคนใน (Emic view) ที่ผ่านประสบการณ์
และสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และการกระท า เพื่อน าความจริงเหล่านั้นมาสร้างเป็นความรู้เชิง
วิชาการ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อท าความเข้าใจความหมายของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ และ
เพื่อค้นหาปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ข้อค้นพบจากการ
วิจัยเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบ tacit knowledge ให้เป็น explicit knowledge ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่
สามารถชี้แนวทางในการวิจัยขั้นสูงต่อไป เช่น การวิจัยเชิงทดลองและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย
มือใหม่  นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อเร่งรัดสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ
ในการท าวิจัยสู่ระดับสากล  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 การใช้แนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อน ามาเป็นกรอบมโนทัศน์
กว้างๆ ส าหรับท าความเข้าใจการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ซึ่งผู้วิจัยอาศัยแนวคิด
ความ เป็น เลิศ ในการวิจั ย  (Excellence in research) ของ European Association for Quality 
insurance in Higher Education (2014) และกรอบแนวคิดส าหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิจัยของ Research Center, National Institute of Development Administration (2017) 
มาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยชั่วคราว ดังนี้ 
 ผู้วิจัยใช้แนวคิดความเป็นเลิศในการวิจัย เป็นแนวทางท าความเข้าใจลักษณะของการท างานวิจัย
ที่เป็นเลิศ ซึ่งแนวคิดนี้ได้ให้ความหมายของความเป็นเลิศ (Excellence) โดยทั่วไปว่าหมายถึง ดีมาก 
ที่สุด โดดเด่น มีศักยภาพดี (Very good and exceptional) ซึ่งสะท้อนถึงการมีคุณภาพและการอยู่
เหนือมาตรฐาน ส่วนความหมายความเป็นเลิศที่เฉพาะเจาะจงแบ่งเป็น 2 นัย ตามจุดประสงค์การใช้ 
กล่าวคือ นัยแรกเป็นการนิยามเพื่อน าไปใช้วัดและประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความเป็นเลิศตามนัยนี้จึงเป็น
จริงเสมอ มีลักษณะเฉพาะ ตัวชี้วัดมีลักษณะแบบวัตถุวิสัย และมีความหมายที่เป็นสากล ในขณะที่อีกนัย
เป็นการนิยามเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ ความหมายจึงเน้นที่กระบวนการพัฒนา แปรเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ
บริบท ตัวชี้วัดมีลักษณะแบบอัตวิสัย สอดคล้องกับที่ Strike (1985) อธิบายว่าความเป็นเลิศ มองได้ 2 
มิติ คือ การอ้างอิงบรรทัดฐาน (Norm-reference) เป็นการนิยามความเป็นเลิศจากการเปรียบเทียบ
ศักยภาพกับผู้อ่ืน การใช้บรรทัดฐานจึงเกิดการแข่งขันและไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุความส าเร็จได้ ส่วนการ
อ้างอิงตามเกณฑ์ (Criterion-reference) เป็นการนิยามความเป็นเลิศโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ซึ่งการวัดแบบนี้จะไม่เกิดการแข่งขัน และทุกคนสามารถประสบความส าเร็จหรือบรรลุเกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดส าหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย
(Research Center, National Institute of Development Administration, 2017) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่ระบุลักษณะและสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานของอาชีพนักวิจัย มาเป็นกรอบเพื่อตอบวัตถุประสงค์เรื่อง
คุณลักษณะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ กรอบมาตรฐานนี้พัฒนาโดยส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เริ่มต้นจากการทบทวนกรอบการพัฒนานักวิจัยของประเทศต้นแบบทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และ
เอเชีย เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ เพื่อยกร่างเป็นกรอบแนวคิดส าหรับ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย ซึ่งร่างกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองมาตรฐานอาชีพ และได้เสนอเป็นกรอบแนวคิดส าหรับมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย ซึ่งสมรรถนะของนักวิจัย ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่
จัดไว้อย่างเป็นระบบ ศักยภาพการวิจัย การสื่อสารงานวิจัย และคุณลักษณะของบุคคล ในแต่ละมิติมี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้  มิติที่  1 ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
ฐานความรู้ การเชื่อมโยงความรู้กับบริบทแวดล้อม และสหวิทยา มิติที่ 2 ศักยภาพการวิจัย ประกอบด้วย 
ระเบียบวิธีวิจัย การประเมินโครงการ การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มิติที่ 3 การสื่อสารงานวิจัย 
ประกอบด้วย การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการวิจัย การเผยแพร่ผลการวิจัย และมิติที่  4 คุณลักษณะ 
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ของบุคคล ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าและการจัดการ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เชาวน์
อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบ ความคิดเชิงรุก และการจัดการตนเอง 
 ส าหรับกรอบท าความเข้าใจเงื่อนไขความส าเร็จของการท าวิจัยที่เป็นเลิศ ผู้วิจัยได้หยิบยกข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาประสบการณ์ของการเป็นนักวิจัย และเงื่อนไขของการเป็นนักวิจัย
ที่ประสบความส าเร็จ มาเป็นแนวทางศึกษา ซึ่งพบว่าความส าเร็จของการท าวิจัยเก่ียวข้องกับแรงจูงใจ 3 
เร่ือง คือ แรงจูงใจในการท าวิจัย แรงจูงใจในการเขียนงานวิจัย และแรงจูงใจในการสอน (Shahrom Md 
Zain et al., 2011) สอดคล้องกับ Xi Chen & Anderson, R.C. (2008) ที่ศึกษาชีวิตและประสบการณ์
ของนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จในการท าวิจัย โดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ือง และถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่ อง
เล่าเพื่อบอกเล่ากระบวนการกลายเป็นนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งพบว่าการประสบความส าเร็จใน
การท าวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับตนเอง และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน กล่าวคือ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
พบว่า การมีแรงปรารถนาในอาชีพ และการมีแรงจูงใจในการท างาน ส่วนมิติที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับผู้อื่น พบว่า การมีความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน การสร้างทีมในการท างาน การบริหาร
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ส่วน Susan (2014) แสดง
ทัศนะเรื่องท าอย่างไรจึงจะกลายเป็นนักวิจัยที่ส าเร็จ โดยเสนอเป็นเทคนิคส าหรับนักวิจัยมือใหม่ ดังนี้ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการตีพิมพ์บทความ การมีพี่เลี้ยงที่ดี การสร้างแรงปรารถนาและแรงจูงใจ
ในการท างาน การวางแผนเส้นทางอาชีพของตนเอง การพัฒนาความเชี่ยวชาญส่วนตัว และการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการทั้งสาขาเดียวกันและต่างสาขา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้วิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับความเป็นเลิศเพื่อท าความ
เข้าใจความหมายของความเป็นเลิศ ส่วนกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย ผู้วิจัยน ามา
เป็นแนวทางอธิบายคุณลักษณะของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ รวมทั้งอาศัยการทบทวนงานวิจัยในอดีต
เก่ียวกับเงื่อนไขความส าเร็จของการเป็นนักวิจัย มาเป็นกรอบค้นหาปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัย
ที่เป็นเลิศ 
 
วิธีกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่รับรอง SWUEC 342/60 ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 
study) ซึ่งก าหนดให้กรณีศึกษาคือนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ การเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูล
แบบเจาะจง มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคัดเข้าเพิ่มเติม ได้แก่ เป็นนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2560 รวม
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา 2 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาขา
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การศึกษา อย่างละ 1 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย มีต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาตราจารย์จนถึงศาตราจารย์ มีประสบการณ์ท างานวิจัยมากกว่า 20 ปี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาจากแหล่งข้อมูล  
ทุติยภูมิ การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งนี้มีแนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น
ตามแนวคิดความเป็นเลิศในการวิจัย และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย มาใช้เป็นกรอบ
กว้าง ๆ ในการก าหนดโครงสร้างของการสัมภาษณ์  ส่วนวิธีการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) ผู้วิจัยค านึงถึงความ
ถูกต้องตรงประเด็นของข้อมูลจึงตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นในมิติด้านความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล 
(Credibility) ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Method triangulation) เป็นการเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคการเก็บข้อมูลหลายวิธีการทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิ ส่วนมิติด้านความไว้วางใจได้ของข้อมูล (Dependability) และมิติด้านความสามารถในการยืนยันผลได้
ของข้อมูล  (Confirmability) ใช้วิธีการถอดบทสัมภาษณ์ (Quotation) และการติดตามกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Audit process) ผ่านการท าบันทึกภาคสนาม 
 

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นประเด็น
เก่ียวกับคุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ส่วนที่สองเป็นประเด็นการให้ความหมายของการท างาน
วิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และส่วนสุดท้ายเป็นประเด็นปัจจัยความส าเร็จของการท างาน
วิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มีสาระส าคัญพอสังเขปดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ 
 มุมมองของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในฐานะคนใน (Emic view) ผู้เป็นเจ้าของความจริงสะท้อน
ความเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจาก 2 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะของบุคคล และคุณลักษณะของ
ผลงาน ปรากฏดังภาพที่ 1 มีสาระสังเขป ดังนี้ 
  1.1 คุณลักษณะของบุคคล คุณลักษณะของบุคคลเป็นลักษณะที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
แสดงออกให้เห็นจากความสามารถ (Ability) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านจิตใจ และด้านทักษะ 
อธิบายได้ว่า 
   1.1.1 ความสามารถด้านปัญญา เป็นคุณสมบัติด้านความคิดของนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ ประกอบด้วย คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในหลักการ และมีความรู้และความเชี่ยวชาญ กล่าวคือ การ
คิดเชิงสร้างสรรค์ในมุมมองของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ แสดงออกจากการตั้งค าถามและข้อเสนอเชิงโต้แย้ง
ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากผู้อ่ืนหรืองานในอดีต รวมทั้งต้องมีพื้นฐานของการเป็นคนช่างคิดจินตนาการเพื่อใช้
ความคิดนั้นสร้างนวัตกรรมทางสังคม  
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“ผมคิดว่าการเกิดจินตนาการมันส าคัญ คุณจะเริ่มต้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มี
จินตนาการก่อนว่างานวิจัยที่คุณจะท ามันตอบโจทย์อะไร ฉะนั้นส าหรับผม
จินตนาการส าคัญมาก…ใครมาพูดอะไรนิดนึงเราก็จินตนาการ เป็นคนชอบ
คิด” (นักวิจัยคนที่ 4) 
 

  นอกจากคิดสร้างสรรค์แล้ว ต้องยึดมั่นในหลักการ หลักการในที่นี้คือ แนวคิดเชิงทฤษฎี
ที่เป็นหลักวิชาการของศาสตร์นั้น ๆ การวิจัยบนฐานแนวคิดทฤษฎีท าให้นักวิจัยสร้างความรู้ต่อยอดที่มี
รากฐานมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมักจะไม่ยอมแพ้ต่อข้อวิพากษ์ที่ปราศจาก
หลักการ และยึดความถูกต้องของหลักวิชาการมากกว่าตัวบุคคล 
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“เราก็ไม่ยอมส่งด้วยจนกว่าฉันจะท าให้มันดีที่สุดอย่างที่เราต้องการให้มันดี
คือเราไม่ยอมแพ้แก่ข้อเรียกร้องของใครที่เราเห็นว่ามันไม่ส าคัญเท่าการ
ท างานนั้นให้ได้มาตรฐานแล้วงานนั้นมันจะอยู่ในโลกนี้นานกว่าคนที่ไป
เรียกร้องเรา นานกว่าตัวเราเองอีก” (นักวิจัยคนที่ 7) 

   
การมีความคิดสร้างสรรค์ และยึดมั่นในหลักการ ต้องควบคู่ไปกับความรู้และความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการท างานวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้แบบรู้รอบและรู้ลึกใน
สาขาวิชาการที่ท าวิจัย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและ
ป้องกันการสรุปผลที่ผิดพลาด 

 
“คนท าก็ต้องมีความรู้ ความรู้ในเชิงทฤษฎี แล้วก็ในเรื่องที่ตัวเองท า คือคุณ
ต้องลงลึก รู้ลึกพอที่จะตอบค าถามได้แล้วไม่ถูกหลอก ไม่ถูกหลอกจากอะไรที่
มันผิวเผินใช่ไหม” (นักวิจัยคนที่ 5) 

 
1.1.2 ความสามารถด้านจิตใจ เป็นคุณสมบัติด้านบุคลิกลักษณะนิสัยของนักวิจัยดีเด่น

แห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ เปิดกว้าง สมบูรณ์แบบ มุ่งมั่นในสิ่งที่ท า และรับผิดชอบ อธิบาย
ได้ว่า  

บุคลิกแบบเปิดกว้าง: เป็นนิสัยแบบเปิดใจกว้างสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่  กระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ และอยากรู้อยากเห็น  

 
“เพราะฉะนั้นการที่เปิดกว้าง คือการเปิดใจให้กว้าง open mind อะไร
ต่างๆมันก็เป็นตัวที่ส าคัญที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้…ที่ส าคัญอีกอันหนึ่งก็คือมันมี
เร่ืองของความอยากรู้อยากเห็นความต้องการค าตอบ แต่ก็ห้ามต้องการมาก
เกินไปจนแบบต้องเอามาให้ได้” (นักวิจัยคนที่ 5) 
 

  นิสัยสมบูรณ์แบบ: ลักษณะสมบูรณ์แบบหรือค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเพอร์เฟคชั่น 
(Perfection) มีลักษณะของความละเอียดรอบคอบ ไม่สุกเอาเผากิน เช่น ตรวจสอบงานอย่างถี่ถ้วนก่อน
เผยแพร่สู่แวดวงวิชาการ  

“ลักษณะเด่นของผมคือ เวลาผมท าอะไร ผมเป็นคนละเอียด ถึงได้ใช้
ประโยคแรกว่าผมท าให้มันดีที่สุด ดีที่สุดของผมคือละเอียด เช็คแล้วเช็ค
อีก” (นักวิจัยคนที่ 4) 
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มุ่งมั่นในสิ่งที่ท า: ความโดดเด่นของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะ
ของความมุ่งมั่นโดยมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่ามุ่งที่รางวัล ความมุ่งมั่นในสิ่งที่ท า แสดงออกจากการ
ท าวิจัยอย่างต่อเนื่องแบบที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อย  

 
“พี่ว่าพี่เป็นคนกัดไม่ปล่อย คือหมายถึงว่าถ้างานไม่เสร็จพี่ก็จะไม่หยุด….
พี่ไม่เคยหยุดท าวิจัยท าทุกปี” (นักวิจัยคนที่ 1)  

   
  รับผิดชอบ: คุณลักษณะหนึ่งที่มีอยู่ในตัวนักวิจัยดี เด่นแห่งชาติ คือ ความรับผิดชอบ 
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ การท า
หน้าที่ตามบทบาทได้อย่างเหมาะสมและส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยไม่บกพร่องต่อหน้าที่และไม่ละ
ทิ้งหน้าที่ เช่น การท าหน้าที่ของนักวิจัยควบคู่ไปกับการเป็นผู้สอน ส่วนความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย 
คือ ด าเนินการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์ เท่ียงตรง ระมัดระวังไม่ให้ผลการวิจัยเกิดความเคลื่อนคลาดจาก
ความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการท างานกับคนต้องลดตัวตนและแสดงความจริงใจ ต้องให้
เกียรติกับกลุ่มตัวอย่างด้วยการแสดงออกถึงความอ่อนโยนและนอบน้อมถ่อมตน 
 

“เราเป็นอาจารย์หน้าที่ของเราก็คือสอนหนังสือกับท าวิจัยถูกไหมแล้วก็ให้
ค าปรึกษาเด็กต่างๆ เพราะฉะนั้นพี่จะต้องท าวิจัยเราจะต้องให้มีประสบการณ์
ที่จะไปสอนเด็กได้” (นักวิจัยคนที่ 1) 
 
“การมีบุคลิกที่โอนอ่อนนอบน้อมแล้วก็เคารพเชื่อฟังผู้ อ่ืนซึ่งจริงๆมันก็ไป
ด้วยกันกับความเข้าใจนะคะ ไม่ใช่จะเอาเรื่องของเราหรือความคิดของเรา
เป็นตัวตั้ง” (นักวิจัยคนที่ 2) 

 
  1.1.3 ความสามารถด้านทักษะ เป็นคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการ
ท างานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติล้วนมีทักษะที่ส าคัญต่อการวิจัย 3 ประการ ได้แก่ 
ทักษะการวิจัย ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเป็นผู้น าและบริหารจัดการทีม สรุปได้ดังนี้  
  ทักษะการวิจัย: เป็นทักษะพื้นฐานของการเป็นนักวิจัยที่จะส่งผลให้เกิดความ
กระตือรือร้นต้องการได้ค าตอบ ได้แก่ การสังเกต ความสงสัยอยากรู้ และการตั้งค าถามเพื่อแสวงหา
ค าตอบ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้งานวิจัยเป็นเลิศได้ต้องขับเคลื่อนด้วยศักยภาพด้านการ
วิจัย ประกอบด้วย ความสามารถด้านการออกแบบการวิจัย ความสามารถในการประมวลเอกสาร และ
ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากหลายสาขา 
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“ต้องละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต โดยเฉพาะเวลาพี่ลงไปภาคสนาม เราก็
ต้องสังเกตไปด้วยว่ามันมีอะไร” (นักวิจัยคนที่ 1) 
 
“สิ่งที่ส าคัญมากๆ คือการรีวิว ตัวนี้ถ้าเราไม่รีวิวให้ดีนะ มันก็จะไม่ได้อะไรที่
ใหม่ ทักษะการรีวิวนี่เป็นสิ่งส าคัญ (นักวิจัยคนที่ 7) 

 
  ทักษะการเป็นผู้น าและบริหารจัดการ: การท างานวิจัยของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติส่วน
ใหญ่มีลักษณะท างานเป็นทีมซึ่งเกิดจากการรวมตัวจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ดังนั้น หัวหน้าโครงการต้อง
มีความสามารถเป็นผู้น าและบริหารจัดการโครงการวิจัยในเรื่องการวางแผนการท างาน การมอบหมาย
งาน และการติดตามการมอบหมายงาน  

“เราก็เลือก  put the right man on the right job เราต้องเลือกคนที่
เหมาะมาร่วมงาน คือการท าวิจัยเราไม่มีทางเก่งคนเดียวได้ ต้องใช้ทีมงาน 
ที่ดีมาก (นักวิจัยคนที่ 3) 
 

  ทักษะการสื่อสาร: ทักษะการสื่อสารเป็นความสามารถสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกในทีมวิจัย ความสามารถสื่อสารเพื่อถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ กลุ่มเป้าหมาย และ
ความสามารถสื่อสารเพื่อแสวงหาเครือข่ายการท างาน 
   

“ในการประชุมจะให้แต่ละคนพูดถึงโครงการของตัวเอง ให้ทุกคนที่ไม่
เกี่ยวข้องต้องรู้ ให้อีกฝ่ายรู้ว่างานของกันและกันเป็นอย่างไร มี  theme 
อะไร เพื่อจะเกิดประโยชน์กับคนไม่เก่ียวข้อง” (นักวิจัยคนที่ 4) 

    
  1.2 คุณลักษณะของผลงำน 

คุณลักษณะของผลงานเป็นลักษณะที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติแสดงออกผ่านผลงานทาง
วิชาการ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม น าเสนอสิ่งใหม่ และงานต่อเนื่อง…มีเครื่อง
ประกันผลงานเป็นรางวัล อธิบายได้ว่า 
   1.2.1 ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ผลงานของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่มุ่งความเป็น
เลิศสะท้อนจากผลลัพธ์ของงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ได้แก่ เกิดนวัตกรรมจากการพัฒนา และเกิดความ
ยั่งยืนในพื้นที่  นวัตกรรมที่เกิดจากการท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมีลักษณะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองเจตคติ 
ความรู้ ทักษะ หรือมีส่วนร่วมท างานเพื่อชุมชนมากขึ้น ส่วนความยั่งยืนในพื้นที่ เช่น กลุ่มเป้าหมาย
สามารถพึ่งพากันเองได้ภายหลังผู้วิจัยออกจากพื้นที่  กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง 
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“เป็นเร่ืองใหม่ที่ท าแล้วมีรูปธรรมเกิดขึ้น มีผลดีเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกว่า 20 ปี
แล้วมันอยู่ได้มาถึงเกือบ 20 ปี แล้วคือมันเป็นเร่ืองที่ไม่มีใครท ามาก่อน แล้ว
ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะท าได้ที่เอาชาวบ้านมาท างานโบราณคดี ดูแลพิพิธภัณฑ์
ชุมชน” (นักวิจัยคนที่ 6) 

 
   1.2.2 น าเสนอสิ่งใหม่ นอกจากผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมแล้ว ผลงานของนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติมีลักษณะที่แตกต่าง ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยในอดีต มีความทันสมัยที่เป็นแนวหน้าทาง
วิชาการ เช่น น าเสนอทฤษฎีใหม่ 
 

“คงชนะกันแค่ตรงที่เราเสนอทฤษฎี แล้วไม่เคยมีใครเสนอทฤษฎีมาก่อน 
แม้แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มี…” (นักวิจัยคนที่ 7) 

 

1.2.3 งานต่อเนื่อง…มีเครื่องประกันผลงานเป็นรางวัล การก้าวสู่นักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติได้นั้น ผลงานวิจัยต้องถูกสะสมมาอย่างต่อเนื่อง และผลงานวิจัยส่วนใหญ่ผ่านเวทีการประกวด
ระดับชาติจนได้รับรางวัลทั้งในระดับดีเด่น ดีมาก และดีจากหน่วยงานและแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

 
“คือผลงานหลายชิ้นก็เคยได้รับรางวัลทางวิชาการ รางวัลการวิจัยดีเด่น
รางวัลที่ TTF Award รางวัลการท าวิจัยต่างๆ มีการยอมรับมาในระดับหนึ่ง
แล้ว” (นักวิจัยคนที่ 6) 
 

 ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติตามมุมมองของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่ยึดระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติและ
ข้อก าหนดส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้ความส าคัญในเรื่องความเป็นนักวิจัยและผลงานวิจัย
(National Research Council of Thailand, 2017) อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
ขององค์ประกอบ กล่าวคือ เกณฑ์มาตรฐานของสภาวิจัยแห่งชาติเป็นองค์ประกอบการพิจารณากว้างๆ 
ดังเช่น ความเป็นนักวิจัย พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประวัติการท างานวิจัย และ
ความคิดริเริ่ม ส่วนผลงานวิจัย พิจารณาจากคุณภาพงานวิจยั และประโยชน์ของผลงานวิจัย องค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็นการอ้างอิงตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากระเบียบและข้อก าหนดซึ่งเป็นมุมมองของผู้ให้รางวัล (Etic 
view) ในขณะที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสะท้อนความเป็นตัวตนจากประสบการณ์การท างาน ท าให้ได้
ค าอธิบายเชิงลึกถึงคุณลักษณะที่เป็นความสามารถของบุคคลแบบรอบด้านทั้งปัญญา จิตใจ และทักษะ 
รวมทั้งยังได้รายละเอียดที่ช่วยอธิบายลักษณะความโดดเด่นของผลงานวิจัย อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบ
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คุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย (Research 
Center, National Institute of Development Administration, 2017) พบว่า คุณลักษณะของบุคคล
ที่พบในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสอดคล้องกับสมรรถนะของนักวิจัย แม้ค าเรียกชื่อคุณลักษณะจะแตกต่างกัน 
เช่น ความสามารถด้านปัญญาที่พบในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เทียบเท่ากับ สมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง และสมรรถนะด้านคุณลักษณะบุคคลของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย ส่วน
ความสามารถด้านทักษะที่พบในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เทียบเท่ากับ สมรรถนะด้านการสื่อสารงานวิจัย
ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย เป็นต้น  
 ส่วนที่ 2 ควำมหมำยของกำรท ำงำนวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ 
 ในส่วนนี้เป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
ซึ่งนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติอธิบายว่า การท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศมี 3 ระดับ คือ ท าให้ดี ท าให้ดีกว่าเดิม 
และท าให้ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขของเวลา ความรู้ความสามารถ งบประมาณ และความถูกต้อง ส่วนการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศนั้นแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ท าให้แตกต่าง ท าแล้วเกิดประโยชน์ และท าอย่าง
ต่อเนื่องปรากฎ ดังภาพที่ 2 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
  2.1 ท าให้แตกต่าง คือ การท างานวิจัยที่ไม่ซ้ าซ้อนกับงานในอดีตและมีความโดดเด่น 
การท างานวิจัยให้แตกต่าง ได้แก่ การเลือกโจทย์ที่ยังไม่มีใครท ามาก่อนหรือท ามาบ้างแล้วแต่ข้อสรุปยังไม่
นิ่ง การน าเสนอองค์ความรู้ที่ไม่ซ้ าเดิม และการคิดต่างด้วยการตั้งค าถามโต้แย้งความรู้เดิม 
 

“จุดเร่ิมต้นของการเป็นเลิศก็คือต้องเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ซ้ าเดิม จะใหม่หรือไม่ก็
คือต้องไม่ซ้ าเดิม คือว่าตัวเองจะไม่ท าเรื่องที่ซ้ ากับคนอ่ืน ท าซ้ าไปซ้ ามาก็ไม่ท า” 
(นักวิจัยคนที่ 3) 

   

2.2 ท าแล้วเกิดประโยชน์ คือ การท างานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ประโยชน์ต่อการพัฒนา และประโยชน์ต่อผู้ท าวิจัย ประโยชน์ต่อวงวิชาการ หมายถึง ข้ อค้นพบจาก
งานวิจัยนั้นน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้เชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ในชุมชนนักวิชาการ ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผลจากการวิจัยส่งผลการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ต่อการพัฒนา คือ 
การน าข้อค้นพบผลักดันสู่นโยบายและการปฏิบัติ ส่วนประโยชน์ต่อผู้วิจัย คือ การน าผลการวิจัยบูรณา
การกับการท างานประจ าตามภารกิจหน้าที่ของผู้วิจัย 
 

“อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ส าหรับเป็นองค์ความรู้ให้กับสาธารณชน แล้วบังเอิญว่า
ประสบความส าเร็จทั้งในเชิงวิชาการหรือสาธารณชนทั่วไป เค้ามองเห็นว่าเร่ืองที่
ท าได้ ตอบโจทย์อะไรบางอย่าง ไม่ใช่แค่ปัจจุบัน” (นักวิจัยคนที่ 4) 
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“งานวิจัยนี้รับใช้สองส่วน ส่วนหนึ่งคือการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งที่ผมคิดมาโดย
ตลอดคือ ทั้งงานวิจัยและงานสอนของผมมันเดินเคียงคู่กันไป” (นักวิจัยคนที่ 4) 

  2.3 ท าอย่างต่อเนื่อง คือ การท างานวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งติดต่อเร่ือย  ๆ ไป โดยไม่
ละทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย เรียกว่ามีลักษณะแบบกัดไม่ปล่อย ทั้งนี้นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจะเกาะติด
ประเด็นวิจัยที่เป็นความถนัดและความเชี่ยวชาญ  
 

“เค้าเห็นภาพงานของผมว่ามันโดดเด่น ปกตินักวิชาการจะท าเร่ืองนั้นเรื่องนี้บ้าง 
หมายถึงหัวข้อวิจัย แต่ของผมมีแต่เร่ืองจีน ท่านเห็นตรงนี้” (นักวิจัยคนที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กล่าวโดยสรุป นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมุ่งท างานวิจัยที่เป็นเลิศใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ท าให้แตกต่าง 
ท าแล้วเกิดประโยชน์ และท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับค าอธิบายของ  European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (2014) แ ล ะ  Suwanwela, Chinajit, Na 
Bangchange, & Phuriwat, P. (1991) ที่กล่าวว่าการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นการวิจัยใน
ระดับที่ก้าวกระโดดทางวิชาการ เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีใครท า และส่งผลกระทบในวงกว้าง 
เช่นเดียวกันกับที่  Panich (1996) กล่าวว่า นักวิจัยที่ ได้ รับการยอมรับให้ เป็นนักวิจัยดี เด่นหรือ
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นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มักเป็นคนที่ท าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท างานวิจัยแบบกัดติด ได้ความรู้
ใหม่ให้ผู้อ่ืนอ้างอิงอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมุมมองของ Bhanthumnavin (2006) ที่อธิบายว่า
องค์ประกอบของการวิจัยที่เป็นเลิศพิจารณาจาก1) ผลการวิจัยที่มีคุณค่าสามารถน าไปใช้พัฒนาบุคคลและ
สังคมได้อย่างยั่งยืน และต้องมีประโยชน์ในวงกว้างทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต และ 2) คุณภาพของหัวข้อวิจัย 
ต้องมีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยในอดีต และเป็นสหสาขาวิชา อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (2560-2579) ก็สนับสนุนการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier 
research) โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
ซึ่งอธิบายว่าลักษณะของงานประเภทนี้เป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
(National Council on Research and Innovation Policy, 2017) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ 
การท างานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเป็นความตั้งใจอย่างสูงที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจะปฏิบัติด้านการ

วิจัยให้บรรลุสู่เป้าหมายใน 3 ลักษณะ คือ การท างานวิจัยให้แตกต่างจากเดิม ท าแล้วเกิดประโยชน์ และท า
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
พบว่า เกี่ยวข้องกับ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม ปรากฏดังภาพที่ 3 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยน า 
ปัจจัยน า คือ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เป็น

องค์ประกอบภายในตัวบุคคล เช่น ความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และค่านิยม ซึ่งพบว่ามูลเหตุที่เป็นปัจจัยน า
ของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 มูลเหตุ ได้แก่ 1) ใช้ความรู้เป็น
ฐาน ใช้ความรักและความสุขขับเคลื่อนงาน 2) รักในการเรียนรู้ 3) มีเจตคติที่ดีต่องาน 4) มีบุคลิกภาพ
แบบเปิดกว้าง และ 5) ยึดมั่นในความเชื่อเชิงวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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   3.1.1 ใช้ความรู้เป็นฐานใช้ความรักและความสุขขับเคลื่อนงาน  การเป็น
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าวิจัย ในขณะเดียวกันต้องรักในสิ่งท า เพราะเมื่อรักในสิ่งที่ท า
แล้วจะส่งผลให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 
 

“ความรู้ยังไม่ส าคัญเท่ากับความรักที่เรามีให้งาน ผมท าเพราะมันมี
ความสุข เพราะความสุขนี้จะท าให้งานของเรามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ” 
(นักวิจัยคนที่ 4) 
 

   3.1.2 รักในการเรียนรู้ ความส าเร็จของการเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เกิด
จากการเป็นคนที่มีลักษณะรักในการเรียนรู้ ประกอบด้วยอยากรู้อยากเห็นต้องการหาค าตอบในสิ่งที่สนใจ 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทัน และใช้การอ่านเพื่อสร้างความรู้  
 

“มันมีเร่ืองของความอยากรู้อยากเห็นความต้องการค าตอบ คือบางครั้ง
งานของเราอาจจะไม่พอในค าตอบในบางเรื่องหรือค าตอบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เผื่ออาจจะต้องมีค าถามที่ยังไม่ได้ค าตอบ อาจจะมีใครเอาไป
ท าต่ออย่างนี้” (นักวิจัยคนที่ 5) 

 

   3.1.3 มีเจตคติที่ดีต่องาน การมีเจตคติที่ดีต่องาน ประกอบด้อย เห็นคุณค่า
ของงานที่ท า ใส่ใจในงานแม้เป็นเร่ืองเล็กน้อย และตั้งใจท าให้ดีที่สุด 
 

“คิดว่างานเรามีคุณค่าในตัวของมันเอง งานก็สนุกนะคะ เป็นเรื่องความ
ใส่ใจกับความรักในงาน ความใส่ใจ ความตั้งใจ ความไม่ท้อถอยแล้วก็การ
มองเรื่องเล็กน้อยนี่มันส าคัญแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของชาวเล”
(นักวิจัยคนที่ 2) 

 
   3.1.4 บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ลักษณะของบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 
ประกอบด้วย ท าตัวให้เป็นน้ าไม่เต็มแก้ว และเปิดใจกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 

“พยายามท าตัวให้เป็นน้ าไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะรู้แม้แต่ทุกวันนี้พี่ก็ยัง
อยากรู้อะไรอีกหลายๆ อย่างที่พี่ไม่รู้แต่เราต้องพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะ
เรียน” (นักวิจัยคนที่ 1) 
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   3.1.5 ยึดมั่นในความเชื่อเชิงวิชาการ การมีค่านิยมหรือยึดมั่นในเชิงวิชาการ 
ประกอบด้วย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ความเคร่งครัดในวิชาการ และตระหนักในประสิทธิผล
ของงานมากกว่ากฎเกณฑ์ 
 

“ความซื่อสัตย์จรรยาบรรณของนักวิจัยต่างๆ คุณธรรมจริยธรรม
ทั้งหลาย คนเป็นครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมี ” 
(นักวิจัยคนที่ 1) 
 
“เราเห็นแก่ประสิทธิผลของงานที่จะให้แก่วิชาการและประชาชน ซึ่ง
เขาจะไม่มีใครรู้เลยว่าเรายอมเป็นศัตรูกับใครต่อใครต่างๆ นี่ก็ยอม” 
(นักวิจัยคนที่ 7) 

 
  3.2 ปัจจัยเอ้ือ 
  ปัจจัยเอ้ือ คือ มูลเหตุที่ เกี่ยวกับความสามารถที่ เอ้ืออ านวยหรือขัดขวางให้เกิด
พฤติกรรม เช่น ทักษะ และความสามารถ เป็นต้น ประกอบด้วย 2 มูลเหตุ ได้แก่ ใช้ความคิด และมีความ
เพียร มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.2.1 ใช้ความคิด นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมีทักษะทางความคิดที่ส่งผลต่อการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย ชอบคิดจินตนาการ และใช้ความคิดเชิงนวัตกรรม 
 

“ผมคิดว่าการเกิดจินตนาการมันส าคัญ เวลาเราต้องมาเขียนของเรา 
คุณจะเร่ิมต้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีจินตนาการก่อนว่างานวิจัยที่คุณจะ
ท ามันตอบโจทย์อะไร ฉะนั้นส าหรับผมจินตนาการส าคัญมาก” 
(นักวิจัยคนที่ 4) 

    

3.2.2 มีความเพียร การประสบความส าเร็จจนได้รับยกย่องเป็นนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ ต้องมีความเพียร ประกอบด้วย มีแรงขับที่จะท าให้ส าเร็จ มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสิ่งยั่วยุ และมีพลังต่อสู้ 

 
“ผมเป็นคนที่มีแรงขับ ที่จะท างานชิ้นนั้นออกมาให้ได้ ส่วนตัวผมก็ไป
ขวนขวายดิ้นรนหาหนังสือมาอ่าน” (นักวิจัยคนที่ 4) 

 

  3.3 ปัจจัยเสริม 
ปัจจัยเสริม คือ มูลเหตุที่ได้รับจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อตนเอง เช่น ญาติ เพื่อน และ

ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นรางวัล ค าชมเชย การยอมรับ การลงโทษ หรือกฎระเบียบที่บังคับให้
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บุคคลปฏิบัติตาม ข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยเสริมของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 4 มูลเหตุ ได้แก่ แรงส่งจากทีม การสนับสนุนจากคนรอบข้าง การมีตัวแบบให้เรียนรู้ และ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.3.1 แรงส่งจากทีม ทีมวิจัยเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการท างานวิจัยที่
เป็นเลิศ แรงส่งจากทีม ประกอบด้วย มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีทีมงานที่รู้ใจ และมีทีมงานที่พร้อม 
 

“การมีทีมงานที่เหนียวแน่น พี่ก็มีน้องผู้ช่วยวิจัยสองสามคนที่เขา
เห็นคุณค่าของงาน คือบางทีมองตากันก็รู้ใจไม่ต้องอธิบายมาก” 
(นักวิจัยคนที่ 2) 
 

   3.3.2 การสนับสนุนจากคนรอบข้าง บุคคลรอบข้างที่สนับสนุนช่วยเหลือ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ ผู้ช่วยวิจัย หน่วยงานต้นสังกัด และครอบครัว ซึ่งสนับสนุนการท างานวิจัยทั้ง
ในเร่ืองการค้นหาข้อมูล การให้ทุนสนับสนุน และเป็นก าลังใจ 
 

“หนี้บุญคุณกับคนที่เป็นผู้ช่วยวิจัย เพราะว่าผมต้องอ่านหนังสือ
หลายๆ เล่ม ผู้ช่วยวิจัยจะช่วยเราผ่อนแรงได้เยอะ (นักวิจัยคนที่ 4) 
 

   3.3.3 การมีตัวแบบให้เรียนรู้ ตัวแบบของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติตลอดช่วงชีวติ
ที่ผ่านมาที่เป็นแบบอย่างในการท างานวิจัย ประกอบด้วย เห็นแบบอย่างจากครูท่ีให้การอบรมสั่งสอน
ในช่วงวัยเรียน เรียนรู้จากคนในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยและมีแรงบันดาลใจจากการอ่าน
งานต้นแบบ 
 

“พี่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันฝังอยู่ในตัว
เราว่า พี่ก็ต้องการที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเด็ก เพราะฉะนั้น พี่พูดเต็มปาก
ว่าลูกศิษย์ทุกคนรักพี่” (นักวิจัยคนที่ 1) 
 
“คิดว่าพี่ได้เรียนรู้เยอะจากชุมชนเองแล้วลักษณะนิสัยเขาเองเราก็เห็น
ความงามในสิ่งเหล่านี้” (นักวิจัยคนที่ 2) 
 

   3.3.4 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กว่าที่จะกลายเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้
นั้นต้องผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จนบ่มเพาะเป็นความเชี่ยวชาญในปัจจบุัน ซึ่งความเชี่ยวชาญได้รบั
การสั่งสมทีละน้อย ประกอบด้วย มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกงาน และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
ผิดพลาด 
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“จะเป็นเรื่องเทรนนิ่งมากกว่านะว่าเราได้รับการฝึกอบรมมาว่าก่อน
ท าอะไรทุกครั้งนี่เราต้องประมวลเอกสารศึกษาว่าปัจจุบันเขาไปถึง
ไหนกันแล้ว” (นักวิจัยคนที่ 7) 

 
 จากข้อค้นพบปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ เมื่อใช้มุมมองทางพฤติกรรม
ศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์อ่ืน  ๆ ตั้งแต่ 2 
สาขาวิชาขึ้นไปมาเป็นกรอบในการพิจารณาสาเหตุภายใต้กลุ่มปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม พบว่า
เป็นสาเหตุจากภายในตัวบุคคล และสาเหตุจากสภาพแวดล้อม (Suwannatat, 2016) สาเหตุจากภายใน
ตัวบุคคลหรือสาเหตุด้านจิตใจ ได้แก่ ใช้ความรู้เป็นฐานและใช้ความรักและความสุขขับเคลื่อนงาน รักใน
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่องาน มีบุคลิกภาพแบบเปิดใจกว้าง ยึดมั่นในความเชื่อเชิงวิชาการ ใช้ความคิด 
และมีความเพียร ส่วนสาเหตุจากสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคล เช่น แรงส่งจากทีม การสนับสนุนจากคน
รอบข้าง มีตัวแบบให้เรียนรู้ และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
 ปัจจัยความส าเร็จที่เป็นสาเหตุภายในตัวบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ Bhanthumnavin 
(2006) ที่ระบุว่าเงื่อนไขของการท าวิจัยเพื่อความเป็นเลิศที่ประยุกต์จากเงื่อนไข 3 ประการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ประการแรก หลักวิชาความรอบรู้กับการวิจัย การท าวิจัยบนพื้ นฐานของหลัก
ทฤษฎีและผลการวิจัยในอดีตที่มีมาตรฐานสูงจะเป็นบันไดให้นักวิจัยสร้างองค์ความรู้ต่อยอดที่มีความ
น่าเชื่อถือ ประการต่อมาคือ ความเพียรกับการวิจัย นักวิจัยที่ประสบความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศ ต้องมี
ลักษณะดังนี้ สร้างองค์ความรู้ที่ดิ่งเดี่ยว มีใจรักงานวิจัยอย่างแท้จริง ท างานวิจัยเพื่อผลงานวิจัย มีความ
อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ต้องมีความเพียร ไม่ท าวิจัยแบบง่ายเพื่อให้ได้ผลเร็ว และใช้ปัญญาคิด
ไตร่ตรองเก่ียวกับงานวิจัย และประการสุดท้าย คือ คุณธรรมจริยธรรมกับการวิจัย คุณธรรมที่ส าคัญคือ 
ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เสนอแนะเพื่อน าสู่การปฏิบัติและวิจัยต่อไป นอกจากนี้ยังเทียบเคียงได้กับข้อสรุปของ Smith, Thorpe, 
Jackson, & Lowe (2008) ที่ระบุว่า แรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านการวิจัย  เป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของการท างานวิจัยให้ประสบความส าเร็จ  
 ส่วนปัจจัยความส าเร็จที่เป็นสาเหตุจากสภาพแวดล้อมตัวบุคคล เป็นสถานการณ์ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติท างานวิจัยที่เป็นเลิศยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น สถานการณ์ที่มาจากบุคคล
ใกล้ชิด ได้แก่ แรงส่งจากทีม การสนับสนุนจากคนรอบข้าง และการมีตัวแบบให้เรียนรู้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Boonpen, Chaijukul, & Yoelao (2018) ที่พบว่า ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการด าเนินงาน
วิจัย ผู้น าในหน่วยงาน ทีมงานร่วมท าวิจัย เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท า
วิจัยให้ประสบความส าเร็จ ส่วนสถานการณ์ที่มาจากตนเอง คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Damsuwarn (1999) ที่พบว่าสถานการณ์ที่ส าคัญต่อการมุ่งวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศ ได้แก่ ประสบการณ์การวิจัย บรรทัดฐานการท างาน โครงสร้างรางวัล และบรรยากาศในการ
ท างาน ซึ่งมีอิทธิผลทางอ้อมต่อการมุ่งวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
 ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัย 
 1) นักวิจัยทั้งรุ่นเก่า รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ที่ปรารถนาจะเป็นนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ 
สามารถน าข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลงานที่โดดเด่น และลักษณะการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ มา
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง (self-learning) ด้านการออกแบบการวิจัย โดยก าหนดเป้าหมายของ
การท างานวิจัยใน 3 ประการ คือ 1) ท าให้แตกต่างด้วยการก าหนดหัวข้อวิจัยที่มีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน
กับงานวิจัยในอดีต และเป็นสหสาขาวิชา 2) ท าแล้วเกิดประโยชน์ โดยค านึงถึงผลการวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถน าไปใช้พัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างยั่งยืน และต้องมีประโยชน์ในวงกว้างทั้งในปัจจุบันหรือ
อนาคต และ 3) ท าอย่างต่อเนื่อง โดยการท าวิจัยในหัวข้อที่สนใจจริง ๆ และให้ท าดิ่งเดี่ยวแบบหลาย
แง่มุม จึงจะกลายเป็นผู้รอบรู้ในหัวข้อนั้น ๆ และเรียกได้ว่ามีความเป็นเลิศ  
 2) ส่วนข้อค้นพบปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะสาเหตุที่มาจาก
ลักษณะด้านจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวนักวิจัยเอง นักวิจัยต้องปรับเปลี่ยนชุดความคิดของตนเองเพื่อมุ่งสู่
การวิจัยที่เป็นเลิศ (Mindset of research excellence) โดยเชื่อว่าตนเองสามารถก้าวสู่การเป็นนักวิจัย
ที่เป็นเลิศได้ เร่ิมจากท าวิจัยด้วยใจรัก (Passion) มีความสนุกและสุขกับสิ่งที่ท า ต้องรักในการเรียนรู้ เปิด
ใจกว้างพร้อมปรับตัวให้ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ยึดมั่นในความเคร่งครัดเชิงวิชาการ 
ท าวิจัยอย่างเต็มที่ไม่ใช่ท าเพียงผ่าน และต้องอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ให้ถึงที่สุดใน แม้ท าผิดพลาด 
ไม่ต้องเสียใจหรือกังวล แต่ต้องกลับมาคิดประเมินการด าเนินงานของตนและวางแผนปรับแก้ไขต่อไป 
(Bhanthumnavin, 2006) 
 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ควรให้
ความส าคัญกับบุคลากรด้านวิชาการ (อาจารย์ และนักวิจัย) โดยสามารถน าข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัย
ความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศโดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้อมของนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ มาเป็นแนวทางเพื่อสนับสนุนบรรยากาศการท าวิจัยของบุคลากร เช่น ส่งเสริมการท างานวิจัย
แบบทีมวิจัยมากกว่าท าวิจัยคนเดียว มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการผ่านกลุ่มนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ค าปรึกษาในฐานะตัวแบบการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการ
ท างานวิจัยร่วมกับเมธีวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเพื่อเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (On the job 
learning)  
 ข้อเสนอแนะต่อแหล่งทุน 
 ข้อค้นพบเร่ืองคุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และลักษณะการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ อาจ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานพิจารณาให้ทุนวิจัยหรือคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
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วิจัยแห่งชาติ สามารถน าค าอธิบายคุณลักษณะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และการท างานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อใช้
เป็นข้อมูลเสริมแนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้ทุนวิจัยหรือรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
 1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งหาค าอธิบายเชิงลึกจากกรณีศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษา
เฉพาะกรณี ซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบหรือพิสูจน์ความเป็นเหตุผลของปัจจัยความส าเร็จของการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศ ดังนั้น ผู้สนใจในประเด็นเดียวกันนีส้ามารถน าข้อค้นพบเร่ืองคุณลักษณะของนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติและปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศร่วมกับการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมจิตลักษณะและทักษะของการท างานวิจัยที่มุ่งความเป็นเลิศ โดย
ออกแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองหรืออาจใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การท างานวิจัยที่มุ่งความเป็นเลิศของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นต้น 
 2. ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลเฉพาะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ค้นหาแก่นประสบการณ์และ
ลักษณะการท างานที่เป็นเลิศที่เป็นประสบการณ์จริงของกลุ่มนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในทุกสาขาวิชา  
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