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Abstract
The objectives of this research were to study the development process of
behavioral science researchers and to explore approaches to the enhancement of
behavioral science researchers following the research and innovation directions
of the country. The qualitative case study was adopted. The key informants were
selected using purposive sampling based on criterion. The first group consisted
of graduate students with outstanding research and the second group consisted
of program committees, lecturers, and employers. The data were collected
through in-depth interview. A content analysis was used to analyze the data. The
results found that behavioral science researchers went through the development
process comprised of three stages. The first stage is called “Study Stage” in which
students are trained by lecturers both inside and outside the classroom. The
second stage is called “Research Stage” in which students prepare to conduct
research through self-learning. The last stage is called “Research Publication
Stage” in which students are trained after they have finished their research. For
the strengthening of curriculum and teaching management was suggested by
related parties as a pathway to the enhancement of behavioral science researchers
following the research and innovation directions of the country. Based on
knowledge yielded by this research can be applied by faculty/institute/bureau and
lecturers responsible for graduate programs in different fields of social sciences
to teaching and learning in each field’s context.
Keyword: behavioral science researcher, behavioral sciences, applied behavioral
science research
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และค้นหา
แนวทางเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดรับกับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ออกแบบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง
ตามคุณสมบัติ กลุ่มแรกเป็นบัณฑิตที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น และกลุ่มที่สองเป็น คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า นักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ผ่านกระบวนการบ่ มเพาะใน 3 ช่วง ได้แก่ “ช่วง
การเรียน” เป็นช่วงที่ได้รับการบ่มเพาะจากอาจารย์ผู้สอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
“ช่วงการทาวิจัย ”เป็นช่วงที่ผู้เรียนเตรียมพร้อมที่จะทาปริญญานิพนธ์ ใช้การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และ “ช่วงเผยแพร่ผลงานวิจัย ” เป็นการบ่มเพาะผู้เรียนภายหลังการทาวิจัยแล้ว มี
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเป็ น แมวมอง และพยายามเรี ย นรู้ จ ากงานต้ น แบบ ส่ ว นแนวทางการ
เสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดรับกับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า การบริหารจัดการด้านหลักสูตร และการบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอน เป็นจุดที่หลักสูตรควรพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแข็งที่มีอยู่ ผล
จากการวิจัยทาให้ได้องค์ความรู้เชิงลึกที่ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์สามารถนาข้อค้นพบไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชา
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หนึ่งในความท้าทายของการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ถูกระบุว่า ประเทศไทย
ยังขาดแคลนนักวิจัย วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคลากรรายสาขาอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้
สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ทั้งนี้สถาบันการศึกษาต้องวางแผนการผลิตบุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และในขณะเดียวกัน
ต้ อ งพั ฒ นาเส้ น ทางอาชี พ นั ก วิ จั ย ให้ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ ดึ ง ดู ด บุ ค ลากรที่ มี สมรรถภาพสู ง (National Research and
Innovation Council, 2017) เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาพันธกิจของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็น
สถาบันทางการศึกษาเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะ
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พบว่า มีพันธกิจหลักทั้งด้านการวิจัย ด้านการผลิต
บัณฑิต และด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยบู รณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่อดีตมุ่งเน้นการ
สร้างนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัยที่
ถูกต้องลึกซึ้ง มีความเพียบพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน จวบจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทิ ศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตามแนวยุทธศาสตร์ด้านนี้
แนวทางสาคัญคือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิดทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ (Office of the National
Economic and Social Development Board, 2018) จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ตลอดช่ ว งเวลาที่ ห ลั ก สู ต รบ่ ม เพาะ
ความเป็นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มากกว่า 300 คน และเผยแพร่งานวิจัยมากกว่า 300 เรื่อง เป็นเครื่องประกันได้
ว่าผลผลิตของหลักสูตรสามารถสร้างนักวิจัยและนักพัฒนาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยแก่บุคคล ชุมชน และ
สังคมได้ (Suwannatat, 2016) ดังนั้น การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ผ่าน
มุมมองของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และมีความโดดเด่นด้าน
ผลงานวิจัย จึงเป็นประเด็นสาคัญที่ควรแสวงหาความจริงเพื่อนามาสร้างความรู้ต่อไป
นอกจากนี้ จ ากการสั ง เคราะห์ เ อกสารและงานวิ จั ย ในอดี ต พบว่ า แม้ จ ะมี ง านวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศที่ศึกษาประเด็นการทางานวิจัย ความสาเร็จในการทาวิจัย คุณลักษณะที่จาเป็นของนักวิจัย แต่
งานวิจัยเหล่านั้นส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาคาตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการทางานวิจัย แรงจูงใจในการทา
วิจัย และความสาเร็จในการทาวิจัย เช่น เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
( Jankingthong, 2008; Naksewee et al. , 2010; Puseerit et al. , 2015) เ พื่ อ ศึ ก ษ า ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความสาเร็จในการทาวิจัย (Tantisriyanuraks et al., 2007) เพือ่ พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการ
ทาวิจัย (Sriprom, 2011) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Boonpen, 2007) และ
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เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งเสริมการทาวิจัยของอาจารย์ (Traibutra et al., 2013) ซึ่งผู้วิจัยมองว่าปัญหาการ
วิจัยดังกล่าวยั งขาดความลุ่ ม ลึ กในค าตอบเรื่ อ งอย่า งไร (how) ของกระบวนการพัฒ นานัก วิจัยและแนวทาง
เสริมสร้างนักวิจัย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า กระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เป็นอย่างไร และมีแนวทางเสริมสร้างลักษณะนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อย่างไรให้สอดรับกับทิศทางการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ข้อค้นพบจากการวิจัยจะเสริมสร้างสมรรถนะของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์รุ่นใหม่ให้มี
ความสามารถในการทาวิจัยสู่ระดับสากล รวมทั้งองค์ความรู้นี้สามารถนาไปเผยแพร่สู่เครือข่ายนักวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์และนักวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของบัณฑิต ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมของประเทศไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และเพื่อ
ค้นหาแนวทางเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดรับกับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นเครื่องมือนาทางสาหรับทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่จะศึกษา โดยไม่ละเลย
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นจากสนามวิจัย ในส่ว นนี้จึงทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ใน 3 ประเด็น คือ การพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มุมมองทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคคล และกรอบแนวคิดสาหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย มีสาระพอสังเขปดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นความรู้หลัก 2 ด้าน คือ ด้านระเบียบวิธีวิจัยและ
ด้านเนื้อหาพฤติกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้
ความสามารถในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ และมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและ
ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ทั้งนี้มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาค้นคว้า การทางานกลุ่ม การฝึกประสบการณ์ตรงในรายวิชา การฝึกเป็นผู้ช่วย
วิจัยในโครงการวิจัยของสถาบัน และการฝึกเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ส่วนการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาเอกมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นาในวิชาชี พสาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถทาวิจัยและปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์
จากการวิ จั ย ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลและสั ง คม และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ใ นสาขาวิ ช าการวิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มเติมจากระดับปริญญาโท คือ การฝึกให้
นิสิตคิดหัวข้อวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การฝึกให้นิสิตสร้างโครงการ/กิจกรรมเพื่อทา
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ประโยชน์ต่อสังคม จัดให้มีเวทีการนาเสนอผลงานวิชาการ และจัดสัมมนาวิชาการและนาเสนองานวิจัยในการ
ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นที่สอง มุมมองทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคล จิตวิทยาเป็นมุมมอง
ระดับปัจเจกบุคคลที่เป็นลักษณะภายในบุคคลหรือคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ผู้วิจัยนาทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของ Bandura (1985) มาใช้เป็นแนวทางในการทาความเข้าใจและเทียบเคียงกับกระบวนการพัฒนานักวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งสาระสาคัญของทฤษฎีนี้จุดเน้น 3 ประการ คือ ประการแรก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม Bandura เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนด้วยสิ่งแวดล้อม
อย่างเดียว จะต้องมี ปัจจัย 2 ปัจจัยร่วมด้วย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor หรือ P) และ ปัจจัย
สภาพแวดล้อม (Environment condition หรือ E) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรม (Behavior condition หรือ
B) ประการที่สอง เรื่องตัวแบบ การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเรานั้นเกิดขึ้นจากการสังเกตจากตัวแบบ ได้แก่ การมี
ตัวแบบทางพฤติกรรม การมีแบบทางวาจา การมีตัวแบบสัญลักษณ์ การมีตัวแบบสัมผัส ซึ่งกระบวนการเรียนรู้โดย
การสังเกตจากตัวแบบ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ เริ่มจากกระบวนการตั้งใจ กระบวนการเก็บจา กระบวนการ
กระทา และกระบวนการจูงใจ
ส่วนมุมมองทางสังคมวิทยา เป็นแนวคิดที่นามาใช้สาหรับมองปรากฏการณ์ทางสังคมในระดับมหภาคเชิง
โครงสร้ า งที่ ก าหนดความคิ ด ความเชื่ อ และการแสดงออกของบุ ค คล ซึ่ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ คือ แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม สาระสาคัญของแนวคิดนี้สรุปได้
ว่า การถ่ายทอดทางสังคมเป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลเข้ากับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้บุคคลเรียนรู้
และซึมซับเอาความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม บรรทัดฐาน โดยวิธีการถ่ายทอดทางสังคมมีทั้งทางตรง (แบบจงใจ) และ
ทางอ้อม (แบบไม่จงใจ) วิธีการถ่ายทอดทางสังคมทางตรง (Intentional Socialization) เป็นการถ่ายทอดที่บอก
กล่าวอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย เนื่องจากมีการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติโดยเจตนา เพื่อให้
มี ก ารวางตั ว ให้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ส่ ว นวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดทางสั ง คมทางอ้ อ ม (Unintentional
Socialization) เป็นการถ่ายทอดที่เกิดจากการอบรมสั่งสอนโดยผู้ถ่ายทอดไม่รู้ตัว แต่ผู้รับการถ่ายทอดรับรู้ได้จาก
การสังเกตเห็น และซึมซับเข้าไปในจิตใจ และนาไปปฏิบัติ หรือมีผลต่อบุคลิกภาพ ทั้งนี้มีตัวแทนการถ่ายทอดทาง
สังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน โดยบุคคลจะรับ
เอาวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมที่ได้รับการถ่ายทอดจากตัวแทนเหล่านี้ มายึดถือปฏิบัติให้เกิดบุคลิกภาพ
ในแต่ละบริบททางสังคม สาหรับผลที่ได้จากการถ่ายทอดทางสังคมนั้น จะสร้างค่านิยม คือความเชื่อที่ถูกมองว่า
เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา มีคุณค่าและมีความสาคัญ สร้างทัศนคติที่เป็นแนวโน้มของความรู้สึก การเห็นคุณค่า และ
ความพร้อมที่จะแสดงออกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Maccoby, 2016)
ประเด็นที่สาม กรอบแนวคิดสาหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชี พสาขาวิจัย (Research Center,
National Institute of Development Administration, 2017) เป็นมาตรฐานที่ระบุลักษณะและสมรรถนะที่
เป็นมาตรฐานของอาชีพนักวิจัย ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ
ศักยภาพการวิจัย การสื่อสารงานวิ จัย และคุณลักษณะของบุคคล ในแต่ละมิติมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ มิติที่ 1
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ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ฐานความรู้ การเชื่อมโยงความรู้กับบริบทแวดล้อม
และสหวิทยากร มิติที่ 2 ศักยภาพการวิจัย ประกอบด้วย ระเบียบวิธีวิจัย การประเมินโครงการ การนาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ มิติที่ 3 การสื่อสารงานวิจัย ประกอบด้วย การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการวิจัย การเผยแพร่ผลการวิจัย
และมิติที่ 4 คุณลักษณะของบุคคล ประกอบด้วย ความเป็นผู้นาและการจัดการ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เชาวน์อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบ ความคิดเชิงรุก และการจัดการตนเอง ผู้วิจัยนาแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบกว้างๆ เพื่อสร้างแนวคาถามสัมภาษณ์และทาความเข้าใจแนวทางการเสริมสร้างนักวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการรับรองให้ดาเนินการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ SWUEC/E-076/2561 ระหว่างการวิจัยผู้วิจัยตระหนักถึงการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้
ข้อมูล เช่น ขอความยินยอมการให้ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ หลีกเลี่ยงการรบกวนชีวิ ตและการทางานตามปกติของ
ผู้ให้ข้อมูล รักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล และปกปิดชื่อและลักษณะส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลโดยการใช้ชื่อสมมติ
แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case study) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งทาความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนานักวิ จัยพฤติกรรมศาสตร์ของสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จึ งเป็นบริบทที่มี
ขอบเขตเฉพาะเจาะจงเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ภายใต้การดาเนินการ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบกรณี ศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย เลื อ กกรณี ศึ ก ษาแบบ Instrumental case เนื่ อ งจากเป็ น การเลื อ ก
กรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ครบทุก
ประเด็นอย่างลึกซึ้ง
ผู้ให้ข้อมูลและกำรเลือกผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมี 2 กลุ่ม จาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ กลุ่มที่ 1
คือ บัณฑิตที่เป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 เลือกแบบ
เจาะจงตามคุณสมบัติและยินดีให้ข้อมูล ได้แก่ 1) เป็นศิษย์เก่าระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต 2) เป็นบัณฑิตที่
เคยได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยหรือผลงานปริญญานิพ นธ์จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งระดับชาติหรือ
นานาชาติ พิจารณาจากผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ และ 3) ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย
ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิตเพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ มีรายละเอียดดังนี้ ในกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ที่ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และทาหน้าที่หลักในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน จานวน 2 คน ในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบ
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สอนในหมวดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย คัดเลือกได้จานวน 1 คน ส่วนผู้ใช้บัณฑิต เป็นผู้ประกอบการหรือทางานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย คัดเลือกได้จานวน 2 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่สาคัญคือ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ในระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นมุมมองจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
วิ ธี ก ำรเก็ บ รวบรวบข้ อ มู ล และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้ เ ทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth
interview) เพื่อค้นหาและทาความเข้าใจประสบการณ์และมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ สาหรับเครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แนวคาถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง จานวน 2 ฉบับ ฉบับแรกสาหรับบัณฑิตที่เป็นศิษย์เก่าของ
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ส่วนฉบับที่สองสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรของสาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้มีขั้นตอนการสร้างแนวคาถามสัมภาษณ์เริ่มต้นจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาร่างแนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง พร้อมกรอบการสร้างแนวคาถาม
สัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ และด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร จานวน 3
ท่าน ตรวจให้ข้อเสนอแนะ และนาข้อสังเกตจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมี
ตัวอย่างแนวคาถามเช่น นักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตามมุมมองของท่านทาหน้าที่อะไร และแตกต่างจากนักวิจัย
สาขาอื่น ๆ อย่างไร คุณลักษณะใดในตัวท่านที่สะท้อนความเป็นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และท่านได้รับการพัฒนา
หรือได้รับการถ่ายทอดความเป็นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อย่างไรบ้าง เป็นต้น ส่วนแนวคาถามเกี่ยวกับแนว
ทางการเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เช่น หลักสูตรจะมีแนวทางการเสริมสร้างความเป็นนักวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์อย่างไรให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทิศทางการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องตรงประเด็นของข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพด้วย
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) (Yoddumnern-Attig & Tangchonlatip, 2009) ดังนี้ 1) การ
จัดการข้อมูล คือ การจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมและสะดวกสาหรับการวิเคราะห์ 2) การแสดงข้อมูล
คือ การนาข้อมูลที่ได้ให้รหัสไว้แล้วมาจาแนกเป็ นประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา และ 3) การหาข้อสรุป การ
ตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาข้อสรุปและตีความข้อ
ค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมู ล รวมทั้ ง ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของข้อมูลในด้านการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method triangulation) กล่าวคือ การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลายวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วนามาพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้สอดคล้องกันหรือไม่ โดยในที่นี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกร่วมกับการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบด้านการยืนยันผลวิจัย (confirmability) ผู้วิจัยถอดคา
สัมภาษณ์คาต่อคา และบันทึกภาคสนาม รวมถึงมีการอ้างอิงคาพูดของผู้ให้ข้อมูลในการนาเสนอข้อมูล
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการพรรณนาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ส่วนที่สอง
เป็นการนาเสนอกระบวนการพัฒนานักวิ จัยพฤติกรรมศาสตร์ และส่วนที่สามเป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสร้างลักษณะนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดรับกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ มีสาระพอ
สังเขปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต จานวน 4 คน และบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน 3 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัย และนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ มีรายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ลาดับ

ผู้ให้ข้อมูล

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

อาชีพ
ปัจจุบัน
นักวิจัย
อาจารย์
นักวิจัย
นักวิจัย
อาจารย์

หลักสูตรที่สาเร็จ
การศึกษา
วท.ม.
วท.ม.
วท.ม.
วท.ม.
ปร.ด. (เน้นวิจัย)

ปีที่เข้า
ศึกษา
2552
2550
2550
2550
2555

ปีที่ได้รับ
รางวัล
2558
2557
2557
2556
2560

1
2
3
4
5

หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า

6
7

หก
เจ็ด

หญิง
หญิง

อาจารย์
อาจารย์

ปร.ด. (มีวิชาเรียน)
ปร.ด. (เน้นวิจัย)

2555
2548

2559
2555

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลบทความวิจัยระดับดี
รางวัลบทความวิจัยระดับดี
รางวัลบทความวิจัยระดับดี
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชนะเลิศ
และรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น
Best Presentation Award
รางวัลบทความวิจัยระดับชมเชย

ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ในส่วนนี้เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการขัดเกลาและบ่มเพาะผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่ปรับพื้นฐานจนกระทั่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์พบว่า กระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3
ช่วง ได้แก่ การพัฒนาในช่วงการเรียน การพัฒนาในช่วงการทาวิจัย และการพัฒนาในช่วงเผยแพร่ผลงานวิจัย ดัง
ภาพประกอบ 1 มีสาระสาคัญดังนี้
วำงรำกฐำนให้มั่นคง: กำรพัฒนำในช่วงกำรเรียน วางรากฐานให้มั่นคง เป็นการบ่มเพาะผู้เรียนในช่วงต้น เริ่มต้น
นับตั้งแต่นิสิตเข้ามาเป็นสมาชิกของหลักสูตรจนถึงการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวนิสิตจะได้รับ
การบ่มเพาะจากอาจารย์ผู้สอนในหลายวิชาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
การเรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการเรียนรู้จากอาจารย์ประจาวิชา ซึ่งมีวิธีการสอน 3 ลักษณะ คือ เรียนรู้
จากงานวิจัยเป็นหลัก ทาความรู้จักกับแนวคิดหลักการ และฝึกการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ขยายความได้ว่า
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เรียนรู้จากงานวิจัยเป็นหลัก: ผู้สอนส่วนใหญ่หยิบยกงานวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มาเป็น
ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายทั้งในวิชาเนื้อหาและวิชาวิจัย หรือผู้สอนบางวิชามอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าอ่าน
งานวิจัยหรืองานปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการยอมรับเพื่อนามาแลกเปลี่ยนในห้องเรียน ดังคาสัมภาษณ์ทวี่ ่า
“อาจารย์เอางานธีสิสหรือเอกสารที่เกี่ยวกับจิตพอเพียงมาหมดเลย รวมทั้งงานธีสิสที่ได้รับการ
ยอมรับ เอามาดูกันเลย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)
“ส่วนใหญ่ก็จะยก case นะ เป็นลักษณะของ story telling” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)
ภาพประกอบ 1
กระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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ทาความรู้จักกับแนวคิดเชิงหลักการ: วิชาที่มีเนื้อหาแนวคิดเชิงหลักการส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของ
หลักสูตร โดยธรรมชาติของวิชาประเภทนี้จะมีเนื้ อหาค่อนข้างมากและมีความเป็นนามธรรมสูง แต่ผู้สอนสามารถ
ทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเทคนิคที่เฉพาะ วิธีการสอนของผู้สอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนิสิต เช่น การ
ทดสอบก่อนเรียน การตั้งคาถามให้คิด การอธิบายด้วยตัวอย่างสถานการณ์จริง ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“อาจารย์มีเทคนิคการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย ให้ความรูเ้ ราก่อน ให้ความรู้ที่เข้าใจง่าย ทุกคนสามารถเข้าถึง
ความรู้นั้นได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)
“อาจารย์สอนสนุก ไม่ได้สอนตามหนังสือ จะมีการทดสอบความรู้ทุกครั้งที่เข้าเรียน ก่อนเรียนหลังเรียน
ทาให้กระตุ้นการเรียนตลอดเวลา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)
ฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง: ในรายวิชาที่เป็นสัมมนา และวิชาบูรณาการ ผู้สอนใช้วิธีการสอนให้ผู้เรียนฝึกคิด
แบบวิเคราะห์และเชื่อมโยง กล่าวคือ มอบหมายงานให้อ่านเอกสารล่วงหน้าก่อนเรียน เมื่อถึงเวลาเรียนจะให้ทุก
คนวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ และตั้งคาถามแบบกลับไปกลับมา ดังคาสัมภาษณที่ว่า
“อาจารย์ฝึกให้เราอ่านเยอะมาก แล้วอาจารย์เขาจะถามว่าไปอ่านอะไรมา ได้อะไรมาบ้าง คนนี้ได้อะไร
คนนั้นได้อะไร อย่างนี้ครับ อ่านแล้วก็สรุปความ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)
“อาจารย์สอนให้มองแบบองค์รวม ให้เราคิดอย่างเป็นระบบว่ามาจากพฤติกรรม จากตัวแปรอะไร แบบ
ไหน อะไรแบบนี้ ทาให้เราคิดอย่างเป็นระบบ” (ผู้ให้ข้อมูล คนที่ 1)
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่วนใหญ่เป็นวิชาฝึกปฏิบัติหรือวิชาเลือกที่มีงานมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่ม
หรื อ เดี่ ย ว ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นว่ า การเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นเป็ น การเรี ย นรู้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ ท าด้ ว ยตนเอง
(Learning by doing) และนามาแลกเปลี่ ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน เช่น การฝึกปฏิบัติวิจัยเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ การฝึกประสบการณ์ภาคสนามวิจัยเชิงคุณภาพ การฝึกปรับพฤติกรรมบุคคล และการฝึกเป็นผู้ช่วยวิจัย
ของคณาจารย์ ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“แต่ละท่านจะชอบให้เรา learning by doing โดยตัวเราเอง คือจะให้โจทย์เราก่อนแล้วให้เราหา ให้
เราไปศึกษามาวิเคราะห์ว่าเป็นยังไง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)
“อาจารย์มีโครงการวิจัย อาจารย์จะชวนเราไปสร้างแบบสอบถามเก็บข้อมูลหรือคีย์ข้อมูลอะไรอย่างนี้
ครับเพราะฉะนั้นตรงนีม้ ันจะถูกหล่อหลอมเหมือนกับว่าเป็นนักวิจัยในตอนนั้น เป็นผู้ช่วยนักวิจัย” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 2)
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ต่อเติมให้แข็งแกร่ง: กำรพัฒนำในช่วงกำรทำวิจัย เป็นการบ่มเพาะผู้เรียนภายหลังจากที่ผู้เรียนลงทะเบียนครบ
ตามสารับรายวิชาที่หลักสูตรกาหนด เป็นช่วงที่ผู้เรียนเตรียมพร้อมที่จะทาปริญญานิพนธ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวนิสิต
จะเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับได้รับการบ่มเพาะจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลัก
เรียนรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการทาปริญญานิพนธ์ นิสิตจะใช้เวลาอยู่กับหัวข้อวิจัยของตนเอง การเรียนรู้จึงมี
ลักษณะแบบนาตนเอง วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ลงมือทาแบบลองผิดลองถูก และแลกเปลี่ยน
กับผู้รู้ อธิบายได้ว่า
ลงมือทาแบบลองผิดลองถูก: การลองผิดลองถูก เป็นลักษณะการลงมื อทาแบบกลับไปกลับมา ถ้าทาแล้ว
ได้ผลดี ก็จะทาต่อไป ในทางกลับกันหากพบว่าทาแล้วไม่ได้ผลก็จะเปลี่ยนวิธีการใหม่ที่ทาแล้วได้ผลดี ดังคา
สัมภาษณ์ที่ว่า
“ที่นี่สอนให้เป็นนักวิจัย คือ ค้นกลับไปกลับมา เป็นนักค้น แล้วค้นอย่างไม่ลดละ ถูกฝึกให้สืบค้นแบบ
นั้น ทั้งในแง่ของสืบค้นจากหนังสือแล้วก็ค้นหาเบาะแสจากบุคคลก็ทา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7)
แลกเปลี่ยนกับผู้รู้: ผู้รู้ของผู้ให้ข้อมูล หมายถึง รุ่นพี่ และรุ่นเพื่อนที่อยู่ระหว่างการทาปริญญานิพนธ์
ด้วยกัน การแลกเปลี่ยนเป็นการพูดคุยและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
บ้างก็ช่วยกันอ่านและให้ข้อสังเกตในฐานะ Peer reviewer บ้างก็ให้กาลังใจในการทางาน ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“พวกที่มีวิชาเรียน เขาก็ไม่ได้มาเฉพาะวันเรียน วันไม่เรียนเขาก็มา ก็จะมาแตะมือกับเพื่อนๆ มานั่งคุย
มาแลกเปลี่ยนกัน แล้วก็แยกย้ายกันไปทางาน ได้ทั้งความรู้ทั้งวิธีการเทคนิค ฉันไม่รู้อะไร ฉันก็ถาม
เขา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7)
มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นโค้ช ในระหว่างการทาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้มีบทบาทดูแล
รับผิดชอบ ทาหน้าที่เป็นโค้ชคอยอบรมสั่งสอนและเป็นตัวแบบในการเรียนรู้ วิธีการสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ใช้
เพื่อการถ่ายทอดในช่วงนี้ ได้แก่ ชี้แนะให้ลงมือทา สาธิตให้ดู อธิบายให้กระจ่างหลังลองผิดลองถูก ดังคาอธิบาย
และคาสัมภาษณ์ ดังนี้
ชี้แนะให้ลงมือทา: วิธีการโค้ชของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการชี้แนะให้นิสิตลง
มือทามากกว่าบอกตรงๆ ซึ่งการชี้แนะนี้มีลักษณะเป็นการตั้งคาถามชวนให้คิดในแต่ละขั้นตอนการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ เช่น การเขียนเชิงสังเคราะห์เพื่อกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติ การสร้างข้อคาถามของแบบ
วัด เป็นต้น
“อาจารย์บอกว่าลองอ่านดู ถ้าอ่านมันน่าเบื่อแสดงว่ามันไม่โอเค อาจารย์ก็จะให้เราอ่าน แล้วอาจารย์ก็
จะถามว่าเป็นยังไงน่าเบื่อไหมอะไรอย่างนี้ ฉะนั้นคุณต้องมีลูกเล่น เช่น เชื่อมคา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)
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ใช้เทคนิคสาธิตให้ดู: อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของผู้ให้ข้อมูลบางท่านจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง
ก่อนที่จะปล่อยให้ลงมือทา ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านตัวแบบ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมีแนวทางการทางานวิจัยอย่างถูกต้อง
ตัวอย่างการสอนแบบทาให้ดู เช่น การเขียนด้วยลายมือ ก่อนพิมพ์ การทาตารางวิเคราะห์เพื่อแยกองค์ประกอบตัว
แปร การอ่านแบบดึงคาสาคัญ เป็นต้น
“ทุกอย่างจะไม่ได้ว่าให้ไปท านะ จะมีสาธิตก่อนตลอดเวลาเป็นอย่างนี้นะ แนวทางเป็นอย่า งนี้ นะ
แนวทางจะไปหาข้อมูลจากแหล่งนี”้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)
อธิบายให้กระจ่างหลังลองผิดลองถูก: ภายหลังนิสิตลงมือทาจริงแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะ
ประเมินว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดทาผิด พร้อมอธิบายให้นิสิตเกิดความกระจ่างในสิ่งที่ถูกต้อง
“โค้ช คือแบบดูแลเราหมดเลย คือ ฝึกให้เราทานู่นนั่นนี่จริงๆ เลย อันไหนที่เราทาไม่ได้ เขาก็ต้องบอก
อันนี้คือแบบความหมายโค้ช” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)
เสริมแต่งให้น่ำสนใจ: กำรพัฒนำในช่วงกำรเผยแพร่ผลงำน เป็นการบ่มเพาะผู้เรียนภายหลังการทาวิจัยแล้ว
ในช่วงนี้ผู้ให้ข้อมูลเตรียมเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิจัยหรือนาเสนอปากเปล่าในเวทีการประชุม
วิชาการ แม้จะเป็นกิจกรรมที่ต้องทาเพื่อสาเร็จการศึกษา แต่ผู้ให้ข้อมูลยังคงมุ่งมั่นตั้งใจผลิตผลงานวิชาการในช่วง
สุดท้ายอย่างเต็มที่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นแมวมอง และพยายามเรียนรู้จากงานต้นแบบ ดังนี้
มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นแมวมอง แมวมองในที่นี้ หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ช่วยหาเวทีการ
ประกวด ดึงจุดเด่นของงานให้ปรากฎ และติดตามประเมินว่างานมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์การได้รับรางวัล ดังคา
สัมภาษณ์ที่ว่า
“อาจารย์วางแผนว่าอยากให้ได้รางวัล เลยพยายามก้าวไปสู่การได้รางวัลให้ได้ เลยให้ใช้สถิตินี้ เราก็จะ
เอาสถิติไปสู้เขา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)
“อาจารย์ก็แนะนาว่า ที่นิด้ามีประกวดบทความวิจัย ลองไปประกวดดูสิ หนูก็เลยไป” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)
เรียนรู้จากงานต้นแบบ เมื่อผู้ให้ข้อมูลทราบว่าผลงานของตนเองน่าจะ “มีแวว” คุณสมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกวด ก็จะเตรียมตัวเองและผลงานให้พร้อม ส่วนใหญ่เตรียมตัวด้วยการทบทวนงานเด่นๆ ที่ผ่านมา
ในอดีตเพื่อหาจุดเด่นที่แตกต่างจากงานทั่วไป
“พออาจารย์บอกให้ไปประกวด หนูก็ไปค้นว่าผลงานเก่า ๆ ของคนที่ได้รางวัลเป็นงานประเภทไหนหัวข้อ
อะไรก็เลยมองว่าเรามีจุดขายอะไร ถ้าคิดจะส่งจะเขียนให้มันดี เขียนให้มันน่าสนใจ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)
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ส่วนที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดรับกับ ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ
กลุ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมองว่า “พฤติกรรมศาสตร์ในอนาคต” ต้องก้าวข้ามพรมแดน
ของศาสตร์เดิม และออกแบบงานตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้น คุณลักษณะของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่ถูก
คาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย คิดเป็น (head) ปฏิบัติได้ (hand) และใจพร้อม (heart) ในแต่
ละลักษณะมีแนวทางการเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สรุปได้ดังภาพประกอบ 2 มีสาระสาคัญดังนี้
ภาพประกอบ 2
แนวทางเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่สอดรับกับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

คิ ดเป็น (head) หมายถึง ความสามารถด้านการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง ได้แก่ คิดเชิงวิพากษ์ (critical
thinking) คิดเชิงระบบ (systematic thinking) คิดสร้างสรรค์ (creative thinking) และคิดเชิงออกแบบ (design
thinking) ทั้งนี้การคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงออกแบบจะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดขั้นสูงที่จะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ควรใช้การสอนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (constructivism) ทั้งฝึกการคิด และฝึกการอ่าน ในส่วนฝึกการคิดขั้นสูงที่สาคัญ ได้แก่ การฝึกคิดเชิง
วิพากษ์งานวิจัย การฝึกคิดเชิงระบบจากการลงพื้นที่สารวจ การฝึกคิดออกแบบงานสร้างสรรค์ ตัวอย่างการฝึกคิด
ขั้นสูง เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ ผู้สอนควรมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านงานวิจัยในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัยเชิงสารวจ
งานวิจัยเชิงประเมิน และงานวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น แล้วจัดให้มีการสนทนากับผู้รู้ และตั้งคาถามกระตุ้นความคิด
ให้ผู้เรียนวิพากษ์บทความวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อสรุปจากงานวิจัยมีข้อจากัดอะไรที่มิได้กล่าวถึงในขอบเขต
ของงานวิจัย ข้อจากัดนี้ส่งผลต่อข้อสรุปอย่างไร เราจะมีวิธีการอะไรที่จะทดสอบว่าผลการวิจัยนี้อาจเป็นตรงกัน
ข้าม และเราจะแก้ไขปัญหาก็เป็นข้อจากัดของงานวิจัยนี้อย่างไร ส่วนการคิดเชิงระบบ ผู้สอนควรมอบหมายให้
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ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนด้วยการค้น หาสาเหตุ และระบุแนวทางการ
แก้ไข จากนั้นให้คิดออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
“คิดอันดับแรกที่ต้องคิด critical เอางานมา แล้วให้เด็กฝึกคิด critical จากงานวิจัยนี้ เราจะ critical
เรื่องอะไรบ้างเรื่อง research design สองเรื่อง instrument เราฝึกเป็นเรื่องๆ ไป พอเด็กคิดเป็นปุ๊บ
เราก็ฝึกเด็กให้คิดเป็นระบบ เอาทฤษฎีเชิงระบบไปจับ แล้วเอา critical system มาผนวกกับ creative
ว่าจะสร้างอะไรใหม่ เด็กก็จะคิดใหม่ออกมา การคิดอันนี้ในเชิงนี้ เป็น creative ถ้าเป็น innovation
ต้องคิดแบบ design thinking ไม่ต้องมานั่งสอน มาบรรยาย พวกผู้เรียนเป็นคนสร้างความรู้ตอนที่คิด
ไปแสวงหาความรู้ แต่ละคนก็ไปหาจาก google” (อาจารย์ผู้สอน)
ปฏิบัติได้ (Hand) หมายถึง ความสามารถที่แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญใดเรื่องในเรื่องหนึ่ง ทักษะของนักวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ในอนาคตที่ควรจะมี ได้แก่ ความสามารถในการสังเกต ความสามารถในการทางานเป็นทีม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์อย่างยืดหยุ่น ความสามารถในการแปลงข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ และ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเสริมสร้างทักษะนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ในด้านนีต้ ้องเน้น
การลงมือปฏิบัติฝึกให้ทาจริง เช่น ฝึกการเป็นผู้นากลุ่มหรือวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ในวิชาสัมมนา จะ
ทาให้ได้ทั้งทักษะการฟัง ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการจับประเด็น ทักษะการสรุปความ รวมทั้งยัง ได้ฝึกทักษะ
ด้านสังคมที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
การเป็นผู้นา เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการพัฒนา โดย
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการประยุกต์ใช้พฤติกรรม
ศาสตร์ไปเปลี่ยนคนได้อย่างยืดหยุ่น ดังเช่น ให้ผู้เรียนอ่านกรณีศึกษาแล้วระดมความคิดวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาจากกรอบ FILA เพื่อค้นหาคาตอบ เริ่มต้นจากค้นหาความจริงที่ปรากฎในสถานการณ์ (fact) จากนั้น
ตั้งสมมติฐานเพื่อพิสูจน์คาตอบ (idea) พร้อมกับระบุสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อนาไปสรุปความถูกต้องของสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ (learning issue) และท้ายสุดร่วมกันวางแผน แบ่งงานหาข้อมูลความรู้ (action plan) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของ
การเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องใช้ความคิดขั้นสูงและการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา
“เราจะเห็นว่าเรามีกระบวนการในการฝึกความเป็น facilitator เป็นผู้นาการสัมมนา…..ถ้าเด็กจะไป
สร้างนวัตกรรมได้ เด็กจะต้องถูกฝึก การเรียนแบบสัมมนา ต้องสร้างให้เด็กเกริ่นนาเป็น ฟัง จับประเด็น
และสรุปได้ เราจะสร้างให้เด็กเป็นอย่างจริงจัง ดังนั้น คนรุ่นใหม่ต้องทาได้” (อาจารย์ผู้สอน)
“ต้องมีความสามารถดึงศาสตร์ของพฤติกรรมศาสตร์ไปเปลี่ยนคนได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ได้ว่าทุกคนต้อง
ปั๊มจากทฤษฎีเดียวกัน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการพัฒนา วิเคราะห์
ได้อย่างขัดเจน เช่น ใช้ FILA” (อาจารย์ผู้สอน)
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ใจพร้อม (heart) เป็นคุณลักษณะด้านจิตใจ ประกอบด้วย เปิดใจกว้าง รับฟังผู้อื่น กล้าทาสิ่งใหม่ และมีไฟใน
การทางาน ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวจะเป็นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทาวิจัยที่ได้มาตรฐาน สาหรับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อหล่อหลอมให้ผู้เรียนเปิดใจกว้างและรับฟังผู้อื่น เริ่มต้นจากจูงใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของเนื้อหาใหม่ๆ และใช้การปฏิบัติสลับกับทฤษฎี เนื่องจากเมื่อผู้เรียนรู้สึกว่าเนื้อหานั้นเข้าใจง่าย เห็น
คุณค่าและประโยชน์ในการทาสิ่งนั้น ท้ายสุดก็จะเปิดใจพร้อมรับฟัง ส่วนการหล่อหลอมให้ผู้เรียนกล้าทาสิ่งใหม่
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีเวทีนาเสนอผลงาน รวมทั้งใช้กลไกของการบริหารจัดการหลักสูตรกาหนดให้แต่ละวิชา
เน้นการนาเสนอปากเปล่าที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือให้ผู้เรียนจัดสัมมนาวิชาการแล้วเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
ฟัง สาหรับการหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีไฟในการทางาน หลักสูตรต้องมีวิธีคัดเลือกผู้ที่มีแรงปราถนาที่จะเรียนและทา
วิจัยอย่างจริงจัง และเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตแล้วอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยจุดประกายให้ทาในสิ่งที่
ท้าท้าย รวมทั้งเป็นตัวแบบในการเรียนรู้ให้แก่นิสิต
“เราอาจต้องสลับเริ่มจากการปฏิบัติการ ให้ทาเป็นก่อน สร้างความเข้าใจรู้สึกว่าว้าวก่อน เค้าชอบอะไร
ผมก็พยายามมองจากตัวเองว่าไม่ชอบสถิติ แต่พอมาเข้าใจก็เกิดความรู้สึกว้าวขึ้นมา ก็คิดว่าน่าจะทา
อะไรให้เค้าไม่รู้สึกต่อต้าน ถ้าเค้าพร้อมที่จะเปิดกว้าง แล้วรับฟัง” (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 2)
“การแสดงออกนี่ดีนะ เพราะฝึกการเป็นผู้นา เราเชื่อว่าเด็กเราเป็นผู้นา lead ตัวเองได้ เราเขียนใน
คุณลักษณะว่าต้องเป็นผู้นา” (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1)
“ใช้กลไกของการบริหารหลักสูตร กาหนดว่ากิจกรรม 20% จะต้อง perform ให้นิสิตจัดสัมมนาให้คน
อื่นๆ มาฟัง สร้างประสบการณ์ในเชิงบังคับให้มี skill” (อาจารย์ผู้สอน)
นอกจากแนวทางการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนแล้ว ต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตร เริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การประเมินและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ ซึ่งรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUNQA สะท้อนว่า จุดที่หลักสูตรฯ ควรพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแข็งที่มีอยู่ มี 3 ประเด็น ได้แก่ การ
ให้ความสาคัญกับวิชาบูรณาการ การกาหนดโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย และการประยุกต์พฤติกรรม
ศาสตร์สู่สาขาอื่น
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่ามี ข้อค้นพบ 2 ประการที่ควรนามาอภิปรายผ่านมุมมองเชิง
วิพากษ์และตีความโดยเทียบเคี ยบกับแนวคิดทฤษฎี เชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา
ร่วมกับประสบการณ์เดิมของผู้วิจัย มีสาระสาคัญดังนี้
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ประการแรก ข้อค้นพบเรื่องกระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดเผยให้เห็นว่าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ มีขั้นตอนการพัฒนาบัณฑิต 3 ช่วง คือ ช่วงการเรียน
ช่วงการทาวิจัย และช่วงการเผยแพร่ผลงานวิจัย แต่ละช่วงของการพัฒนามีกลวิธีและตัวแทนถ่ายทอดความรู้ที่
แตกต่างกันไป เมื่อผู้วิจัยประยุกต์ทัศนภาพเชิงแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม เพื่อมองกระบวนการพัฒนานักวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์นี้ ทาให้เทียบเคียงได้ว่ากระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อยู่ในขอบข่ายของการ
ถ่ายทอดทางสังคม ซึ่งผู้วิจัยสามารถตีความข้อค้นพบจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยในอดีตเป็นประเด็นย่อยๆ
ได้ดังนี้
แนวคิดนี้มองว่าการถ่ายทอดทางสังคมเป็นกระบวนการทางสังคมที่เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับสังคมวัฒนธรรม
บุคคลจะเรียนรู้ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานในการกาหนดแนวความคิด
และพฤติกรรม ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมจะเกิดขึ้นกับบุคคลตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ โดยมี
ตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนให้กับบุคคล เช่น ครอบครัว ครูอาจารย์ เพื่อน สถานที่ทางาน ศาสนา
สื่อมวลชน ทั้งนี้เป็นกระบวนการสลับกลับสองทิศทางระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดต่างมีอิทธิพลต่อกัน
และกัน (Maccoby, 2015; Vanindananda, n.d.) ดังที่กล่าวว่าการถ่ายทอดทางสังคมเกิดขึ้นตลอดช่วงวัย เมื่อ
ถึงวัยเรียน วัยทางาน บุคคลจึงเกี่ยวข้องกับตัวแทนของการถ่ายทอดทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังที่ Michener and
Delamater (1999) ได้แบ่งกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในช่วงการเข้าสู่อาชีพออกเป็น การถ่ายทอดที่เกิดขึ้ น
ในชั้นเรียน การถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในบริบทของการทางาน การถ่ายทอดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ และการ
ถ่ายทอดเพื่อปรับเปลี่ยน สาระสาคัญของแนวคิดนี้ เมื่อนามาพิจารณากับกระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ พบว่า การพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เทียบเคียงได้กับการถ่ ายทอดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน (classroom
socialization) ซึ่งเนื้อหาของการถ่ายทอดถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าและดาเนินการไปตามหลักสูตร (Klayprayong,
2015) อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และเพื่อนร่วมรุ่น เป็นกลุ่มตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่
สาคัญในสถาบันการศึกษา กล่าวคือ ในช่วงการเรียน อาจารย์ผู้สอนมีบทบาทสาคัญที่อบรมสั่งสอนทั้งทางตรง
(การว่ากล่าวตักเตือน การบอก) และทางอ้อม (การเป็นตัวแบบ) ส่วนในช่วงการทาวิจัย และช่วงการเผยแพร่
ผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือดูแลระหว่างการทาวิจัย สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องมีบทบาทในการแนะนาและให้คาปรึกษา บทบาทด้านการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา บทบาทด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และประสานงาน และบทบาทด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ศึ ก ษา
(Iyakorn, 2016)
กลวิธีการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยความเป็นสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์และการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา จึงให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active
learning) ได้แก่ การใช้การวิจัยเป็นฐาน (research-based learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ผ่านการลง
มือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายร่วมกัน แม้จะมีการสอนแบบบรรยายบ้างแต่ก็มีสัดส่วนน้อยเมื่อ
เทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ข้อค้นพบในประเด็นนี้เทียบเคียงได้กับหลักการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งผู้ สอนเป็นผู้ใ ห้คาแนะนา เป็นพี่เลี้ ยง และเป็นผู้อานวยความสะดวกคอยสร้าง
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แรงจูงใจภายใน กระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น และความรับผิดชอบ สาหรับวิธีการสอนที่สอดรับกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย (researchbased instruction) การสอนแบบกลุ่ ม สื บ สวน (group investigation model) การสอนแบบอภิ ป ราย
(discussion) การสอนโดยใช้ ก รณี ตั ว อย่ า ง (case study) การสอนโดยการอธิ บ ายและถามตอบ (Lecture
recitation) และการสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (problem-based instruction) (Ma-oon, 2016) และเมื่ อ
ทบทวนจากงานวิจัยในอดีตจานวนหนึ่งก็พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอัน
พึงประสงค์สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาควรให้นิสิตฝึกคิดและลงมือปฏิบัติมากกว่าฟังคาบรรยายจากผู้สอน
ดังเช่น Thongthai (2014) ค้นพบขั้นตอนการสอนแบบ 5 จ ได้แก่ จูงใจ จักแจ้ง จัดการ แจกแจง และจริงจัง ใน
แต่ละขั้นมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ “ขั้นจูงใจ” ผู้สอนจูงใจเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนผลงานของนิสิต สะท้อนอนุทิน
อธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาใหม่กับประสบการณ์เดิมของนิสิตและความสาคัญของการเรียนรู้เนื้อหา
ใหม่ “ขั้นจักแจ้ง” นาเสนอบทเรียนใหม่โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้การวิจัยด้วยการใช้การ
อธิบาย อภิปราย และการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ต่อมา “ขั้น
จัดการ” ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว โดยกาหนดสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อให้
นิสิตฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาตามประเด็นหรือหัวข้อที่เรียน ถัดมา “ขั้นแจกแจง” ผู้สอนให้ผู้เรียน
นาเสนอผลงานและสะท้อนผลการเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ และให้นิสิตเขียนอนุทินการเรียนรู้ของตน และ
สุ ด ท้ า ย “ขั้ น จริ ง จั ง ” ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยให้ นิ สิ ต น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปพั ฒ นา
โครงการวิจัยเป็นรายบุคคล นอกจากนี้งานวิจัยของ Wongwichian and Mitranun (2018) เสนอการจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ใช้กิจกรรม สถานการณ์จาลอง หรือกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และอภิปรายร่วมกันภายในชั้นเรียน และฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ
รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะนักวิจัยในขณะจัดการเรียนการสอน
ประการที่สอง แนวทางการเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดรับกับ ทิศทางการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศ พบว่า คุณลักษณะของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่ถูกคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้ ว ย คิ ด เป็ น (head) ปฏิ บั ติ ไ ด้ (hand) และใจพร้ อ ม (heart) ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ทีย บเคีย งและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย (Research Center, National Institute
of Development Administration, 2017) ที่ ร ะบุ คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐานของอาชี พ
นักวิจัยว่าควรประกอบด้วย ความเป็นผู้นาและการจัดการ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เชาวน์อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบ ความคิดเชิงรุก และการจัดการตนเอง จากคุณลักษณะทั้งด้านการคิด การ
ปฏิบัติ และจิตใจ เมื่อพิจารณาโอกาสของการพัฒนาเพื่อเสริมความเข็มแข็งของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ในอนาคต
จากต้นทุนเดิมของหลักสูตรนั้นเกี่ยวข้องกับ 2 เรื่อง คือ การบริหารจัดการด้านหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
ขยายอาณาบริเวณของพฤติกรรมศาสตร์สู่สาขาอื่น รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ผู้วิจัย
มีความเห็นในทิศทางที่สอดคล้อง เนื่องจากมีหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า การบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน เป็นระบบกลไกและปัจจัยนาเข้าสาคัญที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี กล่าวคือ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2563 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา ( Office of the Higher Education
Commission, 2017) ได้ระบุมาตรฐาน 3 ด้าน รวม 12 ตัวบ่งชี้ คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต (3 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา (7 ตั ว บ่ ง ชี้ ) และมาตรฐานด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ (2 ตัวบ่งชี้) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเจาะเฉพาะไปที่ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา (ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา) ตัวบ่งชี้ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องพิจารณาคือ การมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น เน้นการเรียนรู้และสร้างงานด้วยตนเอง
ตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน รวมทั้งมีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการบริ หาร
จัดการหลักสูตร
นอกจากนี้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น
(ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ที่พิจารณาคุณภาพภายใน 3 มิติ คือ ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ ซึ่งปัจจัยนาเข้าในที่นี้เกี่ ยวข้องกับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ คุณภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน คุณภาพและการสนับสนุนแก่ผู้เรียน และสิ่งอานวยความสะดวกและโครสร้างพื้นฐาน
โดยรูปแบบเริ่มต้นจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่โปรแกรมการศึกษาและวิธีที่จะ
ทาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ASEAN University Network,
2015) จากเกณฑ์ดังกล่าวมีนัยว่าคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของมีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีข้อพึงพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เสนอโดย Dulkasem (2014) ว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรที่ไม่
จาเป็นต้องแบ่งเป็นรายวิชาบังคับหรือวิชาเลือก แต่ให้ออกแบบหลักสูตรเป็น “3 Area” ได้แก่ (1) Substantive
หรือ Content area เป็นรายวิชาทางเนื้อหา ซึ่งจานวนรายวิชาจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับสาขาวิชาแต่ให้ครอบคลุม
มิติที่สาคัญและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ (2) Methodological area เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิควิธีการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ Substantive area เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นต้น รวมทั้ง
เทคนิควิธีการทางการวิจัย จานวนรายวิชาในด้านนี้จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสาขาวิชา และ (3)
Normative area เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกั บสาขาวิชารวมทั้งเกี่ยวกับปรัชญาด้วย
ซึ่งจานวนรายวิชาจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สิ่งสาคัญที่พึงตระหนักในกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนต้องให้มีการบูรณาการและมีปฏิสัมพันธ์กันให้มากที่สุด
ประเด็นการปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น มีนัก วิชาการที่แสดงทัศนะในประเด็นนี้ไว้ว่า การ
พัฒนานักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ทั้งสามกลุ่มจึง
เป็นกลุ่มผู้มีบทบาทสาคัญร่วมกันพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะบทบาทของผู้สอนใน
ฐานะเป็นตัวแทนการถ่ายทอดของการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กล่าวคือ ผู้สอนควรใช้เทคนิคการสอนอิง
การวิจัย การสอนโดยการแก้ปัญหา การกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ รวมทั้งกระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยควรมี การจัดการเรียนที่พัฒนา
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จากการวิจัย การสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง การฝึกทักษะการนาเสนอผลงานวิจัย การอ่านและ
วิพากษ์บทความวิจัย การนาบทความวิจัยที่เผยแพร่มาวิพากษ์เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน การสังเคราะห์หรือจัดการความรู้
จากบทความวิจัย (Sacchanand, 2011)
ในประเด็ น การขยายพรมแดนของพฤติ ก รรมศาสตร์ สู่ ส าขาอื่ น ๆ นั้ น สอดคล้ อ งกั บ ทั ศ นะของ
Sacchanand (2011) ที่มองว่า ทิศทางการวิ จัยระดับบัณฑิตศึกษามีลักษณะการบูรณาการและความเป็นสห
วิทยาการระหว่างศาสตร์เพิ่มขึ้น มีความเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพในศาสตร์เดียวกัน และกับ
นักวิชาการและนักวิชาชีพในศาสตร์อื่น มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันทางวิชาชีพ
หน่วยงานวิจัย และองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ จากทัศนะดังกล่าวหลักสูตรที่
เรียกตัวเองว่าบูรณาการศาสตร์อย่างพฤติกรรมศาสตร์ควรขยับเขยื้อนพรมแดนของตนเองก้าวข้ามสู่พรมแดนของ
ศาสตร์อื่นเพื่อขยายฐานความรู้ทั้งในเชิงลึกและกว้าง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้องค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในมิติ
กระบวนการพัฒนา และแนวทางเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ดังนั้น ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สานัก และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์อื่นๆ สามารถนาข้อค้นพบดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชา ดังนี้
ประการแรก ผู้ออกแบบหลักสูตรสามารถประยุกต์ใช้ข้อค้นพบเรื่องกระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมบ่มเพาะทักษะนักวิจัยให้ครอบคลุมทั้งในช่วงการเรียนรายวิชา ระหว่างทาปริญญานิพนธ์
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยอาจออกแบบกิจกรรมเป็น 3 โมดูล ตามช่วงเวลา ได้แก่ โมดูลที่หนึ่ง การพัฒนา
นักวิจัยรุ่นเยาว์ เหมาะสาหรับนิสิตที่ยังมีรายวิชาเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นผลลัพธ์
เรื่องทักษะการคิดขั้นสูง (คิดเชิงวิพากษ์ คิดเชิงระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงออกแบบ) ผ่านวิธีการเรียนการ
สอนเชิงรุก เช่น การใช้การวิจัยเป็นฐาน การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกเป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ รวมทั้ง
ผู้สอนต้องเน้นการใช้คาถามกระตุ้นความคิด ส่วนโมดูลที่สอง การพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง และโมดูลที่สาม การ
พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่สู่มืออาชีพ เหมาะสาหรับนิสิตที่อยู่ระหว่างการทาปริญญานิพนธ์ หรือกาลังตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัย เน้นผลลัพธ์เรื่องทักษะการอ่านและการเขียน ผ่านวิธีการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติและการ
เรียนรู้จากกรณีศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างใกล้ชิด
ประการที่สอง จากข้อค้นพบชี้ให้เห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีบทบาทสาคัญในการให้คาชี้แนะ
ทางวิชาการ และสนับสนุนด้านจิตใจโดยเฉพาะการจุดประกายไฟในการทางาน ดังนั้น ควรมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เริ่มต้นเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาหรือเพิ่งได้รับมอบหมายให้
ควบคุมปริญญานิพนธ์ ให้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และส่งเสริมสมรรถนะการ
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เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เช่น การตั้งคาถามกระตุ้น ความคิด การให้คาชี้แนะ การให้ข้อมูลกระตุ้นการ
เรียนรู้ (feed up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed forward)
เป็นต้น
ประการที่สาม จากข้อค้นพบในประเด็นกระบวนการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สะท้อนว่าการเรียนรู้
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องเรียนรู้แบบนาตนเองได้ ดังนั้น ผู้เรียนควรปรับวิธีการเรียนรู้ของตนเองจากผู้เรียน
เชิงรับสู่ผู้เรียนเชิงรุก (Active learner) ทั้งช่วงการเรียนรายวิชาและช่วงการทาปริญญานิพนธ์ ผู้เรียนไม่เพียงแต่
เป็นผู้ฟังเท่านั้น ต้องอ่านแบบสังเคราะห์ ถามเชิงวิพากษ์ อภิปรายด้วยหลักการ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ผู้เรียนควรรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ด้านทักษะคัดกรอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประการที่สี่ ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสามารถนาข้อค้นพบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้น
ความคิด เน้นการปฏิบัติ และหล่อหลอมจิตใจ ไปจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตหรือปรับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง กิจกรรมอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการ กิจกรรม
การนาเสนอผลงานวิจัยในยุคดิจิทัล (Pitching) เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะสาคัญให้แก่บัณฑิต
ที่จะเติบโตสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพให้มีความรู้เท่าทันแนวโน้มของงานวิจัยแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้มุ่งหาคาอธิบายเชิงลึกโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณี ศึกษา ซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อ
ทดสอบหรือพิสูจน์ความเป็นเหตุผลของกระบวนการและผลลัพธ์ของการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ดังนั้น
ผู้สนใจในประเด็นการพัฒนานักวิจัยสามารถนาข้อค้นพบเรื่องกระบวนการพัฒนานักวิจัยที่ให้รายละเอียดของ
กิจกรรม วิธีการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อค้นพบแนวทางการเสริมสร้างลักษณะนักวิจัย นาไปออกแบบกิจกรรม
หรือโปรแกรมฝึกอบรมทักษะนักวิจัยโดยออกแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองหรือใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเสริมสร้างการทาวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาข้ อ จ ากั ด การของการวิ จั ย ในประเด็ น กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาและผู้ ส อนในอดี ต จึ ง ท าให้ ข าดการวิ เ คราะห์ ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งของกระบวนการพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้การวิจัยอนาคต (future
research) ขยายมุมมองเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้เห็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงสู่การฉายภาพทิศของหลักสูตรในอนาคตที่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก
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