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บทคัดยMอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคD 1) เพื่อศึกษาสภาพการนํางานวิจัยมาใชOในการพัฒนางานของ
หนSวยงานภาครัฐ จังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและความตOองการของบุคลากรทOองถิ่น
ภาครัฐในดOานการวิจัย 3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝZกอบรมนักวิจัยทOองถิ่นภาครัฐ โดยการสัมภาษณD
หัวหนOาหนSวยงานภาครัฐ 6 หนSวยงาน และสํารวจศักยภาพและความตOองการพัฒนาดOานการวิจัย
ของบุคลากรภาครัฐ จํานวน 89 คน 
 ผลการวิจัยพบวSา 1) สภาพการใชOงานวิจัยเพื่อพัฒนางานของหนSวยงานภาครัฐมีระดับ
นOอย และความตOองการพัฒนาดOานการวิจัยมีระดับมาก 2) ศักยภาพการทําวิจัยอยูSในระดับนOอย
ถึงแมOนจะเคยมีประสบการณDการทําวิจัยในสมัยเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 3) ลักษณะหลักสูตรที่ใชO
ในการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากรทOองถิ่นประกอบดOวยเนื้อหา    
ภาคบรรยาย 12 ช่ัวโมง และการฝZกปฏิบัติวิจัยที่ใชOระยะเวลามากกวSาคือ 48 ช่ัวโมงโดยเนOน   
การฝZกทําวิจัยในปbญหาที่เปdนความตOองการของทOองถิ่นอยSางแทOจริง ผลพลอยไดOจากการพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยทOองถิ่นไดOผลงานวิจัยจํานวน 3 เรื่อง ขOอเสนอแนะควรมีการจัดทําคูSมือ   
การฝZกอบรมในรูปเอกสารและการใชOสื่อ E-learning  

 คําสาํคัญ : ศักยภาพนักวิจัย นักวิจัยทOองถิ่นภาครัฐ  
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Abstract 
 

 The objectives of this research are; to study the utilization of various existing 
researches in developing the work of local government agencies, to discover current 
research capacities of local government officers and needs to improve their abilities in 
conducting research and to develop training curriculum for local government researchers,  
The research was carried out by interviewing chiefs of 6 local government and questioning 
89 local government officers through questionnaires. 
 The research found that; there was a few utilization of various researches in 
developing the work of local government agencies and the needs for research development 
was very high, their research capacity was low even though they had experienced 
conducting research during Graduate School, and appropriate training curriculum for 
developing local government researchers should comprise totally 12 hours theoretical lectures 
and totally 48 hours field research exercises focusing on problems arisen in the local 
community. By product, the research got 3 research concerning reports and suggested that 
training manual and E-learning training program should be developed. 
 Keywords : Researcher Capacity, Local Government Researcher  
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บทนํา 
  นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนับสนุนและสSงเสริมใหOทําวิจัยในพื้นท่ีจังหวัด
ชัยนาทเพื่อใหOเปdนไปตามบันทึกขOอตกลงความ
รSวมมือ(MOU)ดOานการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยลงนาม
รSวมกับจั งหวัดชัยนาท ตามนโยบายรัฐบาล         
“ หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด ” และการอนุมัติ
ทุนวิจัยใหOนักวิจัยดําเนินการวิจัยในพื้นท่ีจังหวัด
ชัยนาทมีจํานวนมากขึ้นและการดําเนินงานวิจัย
ประสบปbญหามากทําใหOการทําวิจัยเสร็จลSาชOาหรือ
ขาดความสมบูรณDครบถOวนและจากขOอเสนอแนะ
ของนาฏสุดา เชมนะสิริ (2556) โครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการทSองเท่ียวเชิง
เกษตรอยSางย่ังยืน : กรณีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
ชลบุรี ไดOใหOขOอเสนอแนะวSาการใหOการวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนอยSางตSอเนื่องเพื่อใหO
สอดคลOองกับการเปลี่ยนแปลง การจะพัฒนา    
ศักยภาพชุมชนไดOตOองพัฒนาศักยภาพของทุกสSวน
ในทOองถิ่นรวมท้ังดOานการวิจัยดOวย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีแนวคิดท่ีจะ
สSงเสริมการทําวิจัยใหOมีประสิทธิภาพโดยรับสมัคร
นักวิจัยทOองถิ่น เขOารSวมโครงการวิจัยในฐานะผูOรSวม
วิจัยหรือผูOชSวยนักวิจัย เพื่อชSวยใหOงานวิจัยสามารถ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการประสานบุคลากรในทOองถิ่น 
การนําทางประสานงานกับสถานท่ีดําเนินการวิจัย
ในพื้นท่ีอําเภอตSาง ๆ จึงเห็นสมควรใหOมีการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของนักวิจัยทOองถิ่นภาครัฐกSอน
เพื่อใหOสามารถรSวมงานกับนักวิจัยสSวนกลางอยSาง
มีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค=ของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาสภาพการนํางานวิจัยมาใชO
ในการพัฒนางานของหนSวยงานภาครัฐ 

 2. เพื่อสํารวจศักยภาพการวิจัยของ
บุคลากรและความตOองการพัฒนานักวิจัยของ
หนSวยงานภาครัฐในทOองถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 3 .  เ พื่ อ ส รO า ง แ ละ พั ฒนา ห ลั ก สู ต ร
ฝZกอบรมนักวิจัยทOองถิ่นภาครัฐ จังหวัดชัยนาท 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ดOานประชากรคือบุคลากรทOองถิ่นภาครัฐ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงาน
วัฒนธรรมจั งห วัด  สํ า นักง านพัฒนา ชุมชน  
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยD องคDการ
บริหารสSวนทOองถิ่น  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยน้ีเปdนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development : R&D)  ดําเนินการ
ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท มีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่  1  ข้ันการสํารวจข�อมูล
พื้นฐาน 
 สํารวจจากเอกสาร เกี่ยวกับหลักสูตร
การฝZกอบรมท่ีจัดขึ้นสําหรับนักวิจัยใหมS เชSน 
สํา นักงานคณะกรรมการวิจัยแหSงชาติ  และ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 สํารวจสภาพการทําวิจัยและความ
ตOองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดOานการวิจัยของ
หนSวยงาน 13 หนSวยงาน 
 ประชากรคือหัวหนOาหนSวยงานในสังกัด
ภาครัฐจังหวัดชัยนาท 
 การเลือกตัวอยSางโดยเจาะจงเฉพาะ
หนSวยงานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาดOานสังคมจํานวน 
13 หนSวยงานและสSงแบบสอบถามใหOหัวหนOา
หนSวยงานตอบ พรOอมสัมภาษณDเพ่ิมเติมเฉพาะ
หนSวยงานมีความตOองการใชOงานวิจัยในการพัฒนา
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งานและมีความตOองการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
ซึ่งมีอยูSจํานวน 6 หนSวยงาน  

 ข้ันตอนที่ 2  ข้ันการสร�างและพัฒนา
หลักสูตรฝVกอบรมนักวิจัยท�องถิ่นภาครัฐ 
 นําขOอมูลพื้นฐานจากท่ีสํารวจไดOในขั้นท่ี 1 
มา ใ ชO ป ระ กอบกา รรS า ง ห ลั ก สูต รฝZ กอบรม       
(ฉบับรSาง) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ  

ผูOท่ีมีประสบการณDในการทําหลักสูตรฝZกอบรม       
และมีประสบการณDในการสอนเกี่ยวกับการวิจัยแกS
นักวิจัยใหมS จํานวน 5 คน วิพากษDและปรับปรุง
หลักสูตร  

ไดOหลักสูตรใหมSประกอบดOวยภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมหลักสูตรการฝZกอบรมการวิจัยเบ้ืองตOน 

ระยะที ่ ระยะเวลา เนื้อหาทฤษฏ ี กิจกรรมภาคปฏิบัต ิ
1 2 วัน ความรูOเบ้ืองตOนการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย 
การกําหนดประเด็นปbญหาวิจัย 

วิเคราะหDและเลือกปbญหาการ
วิจัย 
กําหนดวัตถุประสงคDการวิจัย 

2 2 วัน การวางแผนและออกแบบการ
วิจัย 
การเลือกตัวอยSาง 
การสรOางเคร่ืองมือวิจัย 
การเขียนโครงรSางการวิจัย 

สรOางเคร่ืองมือการวิจัย 
ทดลองใชOเคร่ืองมือการวิจัยและ
วิเคราะหDตรวจสอบคุณภาพ 

3 3 วัน การเก็บรวบรวมขOอมูล สัมภาษณDกลุSมตัวอยSาง 
4 3 วัน การวิเคราะหDขOอมูล 

การเขียนรายงานวิจัย 
วิเคราะหDขOอมูลและเขียนรายงาน
วิจัย 

 

    
 

ภาพท่ี 1 ประชุมวางแผนการวิจยั   ภาพท่ี 2 ฝZกปฏิบัติวิเคราะหDขOอมูล
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ผลการวิจัย 
 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ขO อ มู ล พื้ น ฐ า น จ า ก        
การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในหนSวยงาน
ภาครัฐและหัวหนOาหนSวยงานและพัฒนาหลักสูตร
ฝZกอบรมนักวิจัยทOองถิ่นจังหวัดชัยนาทหลักสูตร
ประกอบดOวยภาคทฤษฏีจํานวน 12 ช่ัวโมงและ
ภาคปฏิบัติจํานวน 48 ช่ัวโมง รวม 60 ช่ัวโมงใน
ภาคปฏิ บัติ น้ันผูO เขOา รับการอบรมใหOสามารถ
ปฏิบัติการวิจัยเนOนการพัฒนาทOองถิ่นไดOภายใตO 
การควบคุมของคณะวิทยากรท่ีใหOความรูOดOาน  
การวิจัยและสอนปฏิบัติการวิจัยพัฒนาทOองถิ่น
ภายใตOโครงการวิจัยน้ี จํานวน 3 เร่ือง ปรากฏ
ผลงานวิจัย 
 รายงานวิจัยเร่ืองท่ี 1 การกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมท่ีสSงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เยาวชนศูนยDการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดชัยนาท ผูOวิจัยประกอบดOวย 
นายพรหมมินทรD พานิช นายชัยฤทธ์ิ ป��นทอง 
นายกร เจริญภูวดล นายอดุลยD  ศรีคลOาย และ 
นายกิตติศักดิ์  ป��นแกOว  
 การวิจัย น้ี  มี วัตถุประสงคD เพื่อศึกษา
สภาพคุณธรรมของเยาวชนในศูนยDการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อวิเคราะหD
ปbจจัยท่ีสSงเสริมการมีคุณธรรมของเยาวชน และ
เพื่อศึกษากิจกรรมท่ีสSงเสริมคุณธรรมของเยาวชน 
เปdนการวิจัยผสมระหวSางการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ ซึ่ งแบบสอบถามและ      
แบบสัมภาษณDเชิงลึก ไดOผSานการตรวจสอบจาก
ผูOเช่ียวชาญมาแลOว  ผลการวิจัยพบวSา ผูOปกครอง 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพคุณธรรมจริยธรรม
อยูSในระดับปานกลางถึงระดับมาก ไดOแกS ความ
กตัญ�ูกตเวที ความสะอาด ความสามัคคี ความ  
มีนํ้าใจ ความซื่อสัตยD ความขยัน และความสุภาพ 
สSวนในดOานการประหยัดอยูSในระดับนOอยถึงระดับ

ปานกลาง และกิจกรรมท่ีสSงเสริมคุณธรรม เชSน 
การเขOาคSายพุทธบุตรในวัดเปdนตOน 

รายงานวิจัยเร่ืองท่ี 2 แนวทางการมีสSวน
รSวมเพื่อป�องกันการต้ังครรภDกSอนวัยอันควรของ
เด็กและเยาวชน จังหวัดชัยนาท ผูOวิจัยประกอบดOวย 
นางจุฬารัตนD  นิธากรณD นางสาวิตรี วรรณกาล 
นางสาวสุมาลี  วิทโยภาส และนางจิราภรณD  เขียวนOอย 
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคDเพื่อแสวงหา
แนวทางการมีสSวนรSวมในการป�องกันการต้ังครรภD
กSอนวัยอันควรของเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท 
เปdนการวิจั ย เ ชิ งคุณภาพ เค ร่ืองมือวิจั ยคือ      
แบบสัมภาษณDเชิงลึกชนิดมีโครงสรOาง ซึ่งผSานการ
ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยจากผูOเช่ียวชาญแลOว  
3 ทSาน ไดOเก็บขOอมูลท่ีอําเภอเมือง ดOวยการเลือก
แบบเจาะจง ท่ีเปdนผูOใหOขOอมูลสําคัญ 4 กลุSม ๆ ละ 
5 คน ไดO แกS  พSอแมS /ผูOปกครอง ค รูอาจารยD 
เจOาหนOาท่ีทOองถิ่น/ผูO นํา ชุมชน รวมท้ังเด็กและ
เยาวชน โดยคณะผูOวิจัยไดOเก็บขOอมูลภาคสนามเอง 
แลOวทํามาวิ เคราะหD เ ชิงเนื้อหาแบบพรรณนา
วิเคราะหD ผลการวิจัยพบวSาแนวทางการมีสSวนรSวม
ในการป�องกันการต้ังครรภDกSอนวัยอันควรตOองทํา
ใหOครอบคลุมท้ัง 5 ดOาน คือทุกฝ�ายตOองรSวมคิด 
รSวมปรึกษากันอยSางเปdนกันเอง แลOวรSวมวางแผน
อยSางเปdนรูปธรรมและดําเนินการรSวมกันตามแผน
ท่ีวางไวO และไดOรับผลประโยชนDรSวมกันท้ังทางลบ
และทางบวก รวมท้ังมีการติดตามประเมินผล   
เพื่อปรับปรุงแกOไขใหOเกิดประโยชนDท้ังพSอแมS เด็ก
และเยาวชนตSอไป 
 เร่ืองท่ี 3 การกําหนดเสOนทางการไหวOพระ 
9 วัด เพื่อสSงเสริมการทSองเท่ียว จังหวัดชัยนาท
ผูO วิ จั ย ป ร ะ ก อ บ ดO ว ย  ด ร . อ ภิ ญ ญ า  เ งิ น ดี            
ดร.สุชินชยันตD เพ็ชรนิล นางรัชตDดา กลํ่ารักษD    
นางบุษกร สมัครเขตการณD และนายกฤษดา ดอกพุฒ
 การวิจัยน้ี มี วัตถุประสงคDเพื่อสํารวจ
ความตOองการไหวOพระ และเพื่อพัฒนาเสOนทาง 
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การไหวOพระ 9 วัดของจังหวัดชัยนาท ใชOเคร่ืองมือ
วิ จั ยคื อแบบ สํ า รวจ  แบบ สัมภาษณD เ ชิ งลึ ก       
แบบสังเกตการณDและแบบบันทึก ทําการสัมภาษณD
ผูOใหOขOอมูลสําคัญคือ เจOาอาวาสและกรรมการวัด 
แลOวนํามาวิเคราะหDเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวSา
ชาวกรุงเทพท่ีตอบแบบสํารวจ มีความตOองการไหวO
พระ 9 วัดท่ีจังหวัดชัยนาท คือไปไหวOหลวงปู�ศุข 
รองลงมาเกจิอาจารยDตSางๆ และวัดพระบรมธาตุ
วรวิหาร สSวนเจOาอาวาสและกรรมการวัดยินดี
ตOอนรับสาธุชนจากท่ัวสารทิศในการมาไหวOพระ
รวม 9 วัดคือ วัดเทพหิ รัณยD  วัดพิชัยนาวาส       
วัดมหาธา ตุ  วัดพระยาแพรก  วัดพระแกO ว          
วัดปากคลองมะขามเฒSา วัดธรรมมามูลวรวิหาร 
วัดป�าเจOาพระยา และวัดพระบรมธาตุวรวิหาร  
ดOวยการป�ดทองไหวOพระ ทําบุญใสSบาตรพระ
ประจําวัน รับนํ้าพระพุทธมนตD แผSเมตตาและต้ัง
อธิษฐานจิต 
 ซึ่งผลการวิเคราะหDขOอมูลการวิจัยจาก
เคร่ืองมือวิจัยซึ่งเปdนแบบสอบถามปลายเป�ด   
แบบสัมภาษณD และแบบประเมินผลการฝZกอบรม 
จํานวน 5 ชุด ปรากฏผลดังน้ี  
 1 .  หนS วยงานภาครัฐจั งหวัด ชัยนาท        
มีการนํางานวิจัยมาใชOในการพัฒนางานระดับนOอย
มากและมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการวิจัยระดับ
นOอยเชSน เดียวกันแตSมีความตOองการพัฒนา
ศักยภาพดOานการวิจัยใหOแกSบุคลากรระดับมาก 
และหัวหนOาหนSวยงานสSวนใหญSยินดีใหOบุคลากรเขOา
รSวมฝZกอบรมดOานการวิจัย 
 2 หลักสูตรฝZกอบรมประกอบดOวยภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยกําหนดเปdน 4 ระยะ 
ระยะท่ี 1 เปdนการอบรมพื้นฐานความรูOและเลือก
ประเด็นปbญหาการทําวิจัยพรOอมพัฒนาโครงรSาง
การวิจัย ระยะท่ี 2 ออกแบบการวิจัยและสรOาง
เคร่ืองมือการวิจัยและเลือกกลุSมตัวอยSาง ระยะท่ี 3 

เปdนการเก็บรวบรวมขOอมูล ระยะท่ี  4 เขียน 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณDและบทความวิจัย  
 2. ผลการประเมินการฝZกอบรมผูOเขOารับ
การฝZกอบรมพึงพอใจตSอโครงการฝZกอบรมและ
สามารถเรียนรูOไดOจริงดังผลการทดสอบกSอนหลัง
การอบรมซึ่งปรากฏวSาความรูOหลังการอบรม
เพ่ิมขึ้น 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีพบวSาหลายหนSวยงาน 
มีการนํางานวิจัยไปใชOในการพัฒนางานนOอยมาก
อาจเนื่องจากหนSวยงานตSาง ๆ น้ันปฏิบัติงานท่ีไมS
เกี่ยวขOองกับการวิจัยเหมือนเชSนสถาบันวิจัยขOาว 
หรือศูนยDตSาง ๆ ท่ีตOองมีการทําวิจัยทางการทดลอง 
ในขณะท่ีหนSวยงานท่ีไมSเกี่ยวกับการทดลองจึงไมSไดO
ใชOงานวิจัย แตSการท่ีบุคลากรตOองการพัฒนา
ศักยภาพดOานการวิจัยเพื่อจะไดOทําการวิจัยเพื่อ 
การแกOปbญหาหรือพัฒนางาน 
 การพัฒนาหลักสูตรฝZกอบรม ท่ี เนOน
ภาคปฏิบัติเปdนไปตามหลักทฤษฏีการเรียนรูOและ
แนวคิดของสุวัฒนD  วัฒนวงศD (2545 ) ท่ีเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนผูOใหญSโดยเนOนการสอน
แบบผูO เรียนเปdนศูนยDกลาง ผูOสอนเปdนผูO อํานวย
ความสะดวก ซึ่งในการฝZกอบรมท่ีเนOนภาคปฏิบัติ
โดยผูOเขOารับการอบรมเปdนคนเลือกหัวขOอวิจัยเอง
และไดO เลือกปbญหาวิจัยตรงกับลักษณะงาน         
ท่ีรับผิดชอบทําใหOมีแรงจูงใจในการปฏิบัติการวิจัย
เพื่อจะไดOนําผลการวิจัยไปใชOประโยชนDในงาน      
ท่ี รั บผิ ด ชอบซึ่ ง ส อด ค ลO อ ง กั บ แ นว คิ ด ข อ ง      
สมคิด อิสระวัฒนD (2543) เร่ืองวิธีการท่ีใชOในการ
สอนผูOใหญSวิธีท่ีไดOผลประการหน่ึงคือการแบSงกลุSม
ยSอย (small group) โดยใหOงานกลุSมต้ังแตS 2 คน  
ขึ้นไปเพื่อใหOแตSละกลุSมแสดงความคิดเห็นแสดง
ความรูOสึกและลงมือปฏิบัติตามความเห็นของกลุSม 
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 ผูOเขOารับการฝZกอบรมมีคะแนนความรูO
ดOานการวิจัยหลังการอบรมสูงกวSากSอนการอบรม
ท้ังน้ีอาจเนื่องจากการท่ีไดOรับฝZกปฏิบัติการวิจัย
จริงทุกขั้นตอนทําใหOมีความเขOาใจลึกซึ้งมากขึ้นใน
กระบวนการวิจัย ดังเห็นไดOจากการประเมินผล 
การฝZกอบรมท่ีผูOเขOารับการฝZกอบรมสSวนใหญSพึง
พอใจตSอการอบรมระดับมากท้ังท่ีการฝZกอบรมมี
ปbญหามากมายท้ังเร่ืองสถานท่ีและเร่ืองวันวSางไมS
ตรงกันแตSทางผูOจัดอบรมสามารถหาสถานท่ีหOอง
ประ ชุม ท่ี ใหมS ท่ีสะดวกอยS างตSอ เนื่ อง  มีการ
ปรับเปลี่ยนวันเวลาอบรมเพื่อไมSกระทบการงาน
ของทุกคน รวมถึงไดOสรรหาวิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญมาเปdนพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัยท้ัง 3 กลุSม
และสรOางความพึงพอใจแกSผูOเขOารับการอบรมอยSาง
มาก และในการฝZกอบรมคร้ังน้ีไดOมีผูOเขOารับการ
ฝZกอบรมขอถอนตัวออกกลางคันจํานวน 5 คน 
เนื่องจากมีภารกิจสําคัญท่ีหนSวยงานไมSสามารถ
เขOารับการฝZกอบรมตลอดระยะเวลาการฝZกอบรม
ไดO จึงทําใหOกลุSมวิจัยมีจํานวนนOอยลงจากกลุSมละ 6 
คน เหลือกลุSมละ4-5 คน แตSก็สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจไดOสําเร็จ ซึ่งแตกตSางจากการฝZกอบรม
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหSงชาติท่ีคาด
โทษแกSผูOเขOารับการฝZกอบรมท่ีออกกลางคันจะ    
มีการตัดสิทธ์ิบุคลากรในหนSวยงานเดียวกันท่ีสมัคร
เขOารับการฝZกอบรมในรุSนถัดไป ซึ่งในการฝZกอบรม
คร้ังน้ีมีความแตกตSางจากหลักสูตรการฝZกอบรม
ระดับชาติท่ีมีผูOวิจัยมีความสนใจมาก 
 จากผลการทําวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับดี
ท้ัง 3 โครงการอาจเนื่องจากการเลือกหัวขOอปbญหา
วิจัยตรงกับปbญหาของหนSวยงานและผูOเขOารับการ
ฝZกอบรมมีความรูOในเนื้อหาอยSางดีจึงสามารถทํา
วิจัยในปbญหาท่ีตัวเองถนัดจึงไดOรSวมมือเปdนอยSางดี

และการท่ีผลงานวิจัยสําเร็จดOวยดีน้ันอาจเนื่องจาก
นักวิจัยท่ีเขOารับการฝZกอบรมมากกวSารOอยละ 70  
ท่ีจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเคยมี
ประสบการณDการทําวิทยานิพนธDมาแลOว การเขOา
รับการฝZกอบรมคร้ังน้ีจึงถือวSามาฝZกประสบการณD
เพ่ิมเติมตSอยอดความรูO เดิม และผูO เขOารับการ
ฝZกอบรมท่ีไมSมีประสบการณDไดOเรียนรูOจากผูOมี
ประสบการณDดOวยจึงนับวSาเปdนการพัฒนาศักยภาพ
ท่ีดีท่ีมีการคณะกลุSมผูOมีประสบการณDตSางกัน 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1 .  เ นื่ อ ง จ าก ห ลั ก สู ตรอบรม น้ี เนO น
ภาคปฏิบัติมากกวSาภาคทฤษฏีการนําหลักสูตรน้ีไป
ใชOกับท่ีอื่นควรจัดทําเอกสารคูSมืออบรมใหOครบถOวน
เพื่อใหOผูOอบรมสามารถศึกษาเนื้อหาดOวยตนเอง
ดOวย 
 2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพดOานการ
วิจัยวิธีอื่นเสริมดOวยนอกจากเปdนการอบรมในหOอง
อยSางเดียว เชSน จัดพาไปศึกษาดูงานดOานการวิจัย 
ท่ีหนSวยงานอื่น ๆ ไปรSวมประชุมการนําเสนอ
งานวิจัยของหนSวยงานตSาง ๆ ท่ีจัดขึ้นเปdนประจํา
ทุกป� 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตMอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตสื่ออื่น
เพ่ิมเติมนอกจากเอกสาร เชSน นําเนื้อหาลงใน
สื่อคอมพิวเตอรDชSวยสอน (CAI) หรือการสอนแบบ 
E-learning เพื่อใหOผูOเขOารับการฝZกอบรมสามารถ
นําไปทบทวนเองท่ีบOานไดO หรือกรณีท่ีติดภารกิจ
จากการอบรมวันใดวันหน่ึงก็สามารถเรียนตามไดO
ผSานสื่อ CAI 
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