รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
เรื่อง
คุณลักษณะของความเปนเลิศและปจจัยความสําเร็จของการทํางานวิจัยที่
เปนเลิศของนักวิจัยที่ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
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บทคัดยอ
นักวิจัยดีเดนแหงชาติมีคุณูปาการตอการพัฒนาประเทศ การมีองคความรูเกี่ยวกับการทํางาน
วิจัยที่เปนเลิศสามารถชี้แนวทางเสริมสรางนักวิจัยรุนใหม การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคการ
วิจัย 3 ประการ คือ เพื่อทําความเขาใจการใหความหมายของความเปนเลิศและการทํางานวิจัยที่เปน
เลิศ เพื่อศึกษากระบวนการทํางานวิจัยที่เปนเลิศ และเพื่อคนหาเงื่อนไขความสําเร็จของการทํางาน
วิจัยที่เปนเลิศจากมุมมองของนักวิจัยที่ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับ
นักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขาสังคมศาสตรที่ได รับรางวัลระหวางป พ.ศ.2539-2561 จํานวน 7 คน ซึ่ง
เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ผูวิจัยกําหนด ผลการวิเคราะหเชิงเนื้อหา พบผลดังนี้
ประการแรก การเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติสะทอนจาก 2 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะของ
บุคคลเปนความสามารถใน 3 ดาน ไดแก ดานปญญา ดานจิตใจ และดานทักษะ สวนคุณลักษณะของ
ผลงานเปนความโดดเดน 3 ลักษณะ คือ ผลลัพธเปนรูปธรรม นําเสนอสิ่งใหม และงานตอเนื่อง…มี
เครื่องประกันผลงานเปนรางวัล ในประเด็นการทํางานวิจัยที่เปนเลิศ พบความหมายใน 3 ลักษณะ
คือ ทําใหแตกตาง ทําแลวเกิดประโยชน และทําอยางตอเนื่อง
ประการที่สอง กระบวนการทํางานวิจัยที่เปนเลิศ แบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเริ่มตนกอรูป
ระยะตอเติมและดําเนินการ และระยะเผยแพรและขยายผล กลาวคือ ระยะเริ่มตนกอรูป เปนชวง
กอนดําเนินการวิจัยและเปนจุดเริ่มตนของการทําวิจัยใหโดดเดน กิจกรรมที่นักวิจัยดีเดนแหงชาติให
ความสําคัญ ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก ตั้งเปาหมายชัด ออกแบบงานใหโดดเดน และเตรียม
ทีมใหมีประสิทธิภาพ ระยะตอเติมและดําเนินการ เปนชวงระหวางดําเนินการวิจัย กิจกรรมที่นักวิจัย
ดีเดนแหงชาติใหความสําคัญในระยะนี้ ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ไดแก บริหารจัดการโครงการได
และกํากับงานดวยวินัย สวนระยะเผยแพรและขยายผล เปนชวงปลายทางของการทําวิจัยซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อดําเนินการวิจัยสิ้นสุดลง กิจกรรมที่นักวิจัยดีเดนแหงชาติใหความสําคัญในระยะนี้ ประกอบดวย 3
กิจกรรมหลัก ไดแก นําผลวิจัยไปใชประโยชน คิดโจทยวิจัยเพิ่ม และเริ่มวางแผนวิจัยใหม
และประการสุดทาย เงื่อนไขความสําเร็จของการทํางานวิจัยที่เปนเลิศ แบงเปน 3 เงื่อนไข
ไดแก เงื่อนไขนํา ประกอบดวย 5 มูลเหตุ คือ ใชความรูเปนฐาน ใชความรักและความสุขขับเคลื่อน
งาน รั กในการเรี ยนรู มี เจตคติที่ดีตองาน มีบุ คลิ กภาพแบบเป ดกวาง และยึ ดมั่นในความเชื่อเชิง
วิชาการ เงื่อนไขเอื้อ ประกอบดวย 2 มูลเหตุ คือ ใชความคิด และมีความเพียร ส วนเงื่อนไขเสริม
ประกอบดวย 4 มูลเหตุ คือ แรงสงจากทีม การสนับสนุนจากคนรอบขาง การมีตัวแบบใหเรียนรู และ
การเรียนรูเชิงประสบการณ ขอคนพบสามารถเปนขอเสนอแนะสําหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัย และ
แหลงทุน เพื่อการทําวิจัยสูความเปนเลิศ
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Abstract
National award-winning researchers have made valuable contribution towards
nationwide development. Knowledge about research excellence can point out the ways
to strengthen young researchers. This qualitative study aimed to: a) study the
characteristics of Thai national award-winning researchers, and examine the meaning
of research excellence; b) explain the process of research excellence; and c) explore 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 1996-2018. Data was analyzed by using content analysis.
The results revealed that firstly, the key characteristics of research excellence
were discernable through cognitive ability, psychological traits, and skill. The
meaning of research excellence covered three elements: uniqueness, utility, and
continuation of research. Secondly, the process of conducting excellent research
comprised of three stages namely, initial stage, operational stage, and diffusion and
prolonged stage. The activities of in the initial stage included setting clear goals,
designing a unique research, and building effective research teams. The operational
stage covered two activities: project management, and regulation with discipline. As
for the diffusion and prolonged stage, it comprised of three main activities that were
the applicability of the research findings, thinking new research problems, and stating
new research designs. Finally, the key success factors contributing to research
excellence can be categorized in three groups of factor: 1) the predisposing factors that
consisted of knowledge-based passion, spirit of inquiry, positive attitude toward work,
open minded personality, and persistence in rigorous academics; 2) the enabling
factors comprised of demonstrating various types of thinking, and perseverance; and
3) the reinforcing factors included the collaboration from research team, social support
from others, learning from role model, and experiential learning. Based on findings,
policy and practical recommendations are proposed to grantors, universities, and
researchers.

