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บทคัดยอ
 งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนานักวจิยัรุนใหม โดยใชเครือ่งมอื

ทางการจัดการความรู ไดแก ระบบพ่ีเล้ียงงานวิจัยในการเพ่ิมทักษะงานวิจัยแกบุคลากรสายวิชาการของ     

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแมโจ   วิธีการวิจัยใชเคร่ืองมือทางการจัดการความรูคือ การสรางชุมชน             

นักปฏิบัติและการใชระบบพ่ีเลี้ยง มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้น ดังนี้ 1) การจัดกลุมนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัย         

พี่เลี้ยงจากอาจารยคณะบริหารธุรกิจที่สมัครใจเขารับการพัฒนาทักษะงานวิจัย 2) ดําเนินกิจกรรมการวิจัย

แบบพี่เลี้ยง 3) การประเมินผลการวิจัยโดยการสัมภาษณและวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

และ 4) การสัมภาษณเชิงลึก  ผลการวิจัยพบวา  จัดกลุมนักวิจัยได จํานวน 14 คน รวมจํานวน 7 คูในแตละ
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สาขาของคณะ  ในระหวางดําเนินโครงการระยะเวลา 3 เดือน มีการพบปะอยางไมเปนทางการ เฉลี่ย 1-4 ครั้ง 

ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง โดยใชสถานท่ีภายในและใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยแมโจ  โดยพบวา นักวิจัยที่ไดรับ         

การดูแลในการใหความรูเก่ียวกับการวิจัยท่ีตนเองตองการ ไดแก 1) การกําหนดหัวขอวิจัยจากการพัฒนา

โจทยจากกิจกรรมการจัดการความรูของคณะบริหารธุรกิจ 2) การขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก                       

3) การเขียนบทความวิจัยและการนําเสนองานวิชาการในระดับนานาชาติ 4) การทบทวนวรรณกรรมและ

ทฤษฎีเพื่องานวิจัย 5) การกําหนดหัวของานวิจัยจากการลงพื้นที่บริการวิชาการซึ่งเปนการบูรณาการพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยไดแก  การวิจัยและการบริการวิชาการ และ 6) แนวทางการกําหนดระเบียบวิธีวิจัย                  

ซึ่งการวิจัยเร่ืองน้ีนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลสามารถกําหนดหัวขอความตองการเร่ืองงานวิจัยไดดวยตนเอง          

สงผลใหเกิดการทําวิจัยตามความสามารถและตามความสนใจของนักวิจัย อีกทั้งยังทําใหนักวิจัยพี่เลี้ยง         

ไดเครือขายผูวิจัยเพิ่มอีกดวย   ทั้งนี้งานวิจัยนี้จะทําไดดีหากมีความตอเนื่องของงานวิจัยและมีการติดตาม  

ผลการดําเนินงานดานการวิจัยในระยะเวลามากกวา 1 ปขึ้นไป  นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวสามารถนําไป

ประกอบแผนการจัดทํานโยบาย กลยุทธในการบริหารงานวิจัยของหนวยงานตอไป

คําสําคัญ
 การวิจัย  ระบบพี่เลี้ยง  การจัดการความรู  

Abstract
 This research aims to explore how to improve academic competencies of the researchers 

by using  the mentoring system at the Faculty of Business Administration, Mae Jo University,       

Thailand. The study utilizes the community of practice, a knowledge management approach, which 

involved 4 steps as follows: 1) matching new researchers to the mentors by using volunteer         

technique from lecturers in the Faculty of Business Administration; 2) research meetings organized 

by mentors; 3) research evaluation by interviewing the participants and the statistical analysis;        

4) in-depth interviews. The researchers and mentors were separated into seven pairs and the       

average frequency of the meets was between 1-4 times with each time lasting for 1-2 hours.            

The results of research indicated that the knowledge about how to improve research competencies 

were transferred to the research mentees which include 1) defining topics of research from the 

project of knowledge management at the Faculty of Business Administration Mae Jo University;     

2) applying for research funds from resources outside the university; 3) writing and presenting 

research papers in international conferences; 4) critically writing literature reviews and understanding 

research theories; 5) defining research topics with integrated research and academic service;         

6) employing proper methods. This research believes that a continuous collaboration lasting more 
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than 1 year between the mentors and mentees can improve the academic competencies. Moreover, 

results highlighted the aspects of need areas which can serve for strategic planning and organization 

of future workshops at education institutes to promote researches in future.

Keywords
 Research, Mentoring System, Knowledge Management

บทนํา
 ปจจุบันเปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ไดแก ความรูเปนฐาน   

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก  องคกรที่มีการจัดการความรูมีการรักษาและถายทอดความรูกันภายใน

จะเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและสงผลถึงความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว   สําหรับสวนราชการของ

ประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนหนวยงานราชการที่มีหนาท่ี

หลักในการสงเสรมิและสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบราชการใหมขีดีความสามารถและสมรรถนะสงู 

สามารถเรียนรูและปรับตัวตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลง ไดเสนอเครื่องมือในการชวยสงเสริมการเรียนรู

สาํหรบัองคความรูทีจ่าํเปนตอการพัฒนาศกัยภาพการปฏบิตังิานใหกบัขาราชการเมือ่ป พ.ศ. 2557 เครือ่งมอื

ดังกลาวคือ การจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งชวยในการบริหารจัดการรวบรวมองคความรู

ทีม่อียูในองคกร ไดแกความรูในตวับคุลากรและความรูทีเ่ปนเอกสารตาง ๆ  มาพฒันาเพ่ือใหมรีะบบการจดัการ

ที่ดีสําหรับทุกคนในองคกรใหสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมถึงการปฏิบัติงานใหมี

ประสทิธิภาพอนัสงผลใหองคกรมคีวามสามารถในการแขงขันท่ีสงูข้ึน (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2548) ทั้งนี้ ณพศิษฎ จักรพิทักษ (2552) ไดใหความหมายของความรู (Knowledge) วาหมายถึง

ประสบการณจริงท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบตัดิวยตนเองหรืออาจหมายถึงประสบการณทีท่าํใหสามารถทาํงาน

ไดประสบความสําเร็จซ่ึงตางจากสารสนเทศ (Information) เพราะความรูเปนความเชื่อท่ีพิสูจนแลว                   

โดยไดทําการทดลองแลวหรือมีประสบการณจริง ดังนั้นความรู คือ สารสนเทศที่ใชในการทํางานซึ่งทําใหคน     

ที่มีความรูสามารถใชสารสนเทศมาประกอบการทํางาน การตัดสินใจและการแกปญหา สําหรับการจัดการ 

(Management) หมายถงึ การบรหิารองคกรเพือ่ใหเกิดการเพ่ิมผลผลติ (Productivity) และพฒันาภาพลักษณ

ขององคกร ดงันัน้การจัดการความรู (Knowledge Management) คอื การบริหารจดัการองคกรโดยใชความรู   

และประสบการณของคนทํางาน รวมถึงสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกร   

ใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ และเพื่อการดํารงอยูขององคกร รวมถึงชีวิตและครอบครัวของ     

คนที่ทํางานในองคกรรวมกัน 

  การใชระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) เปนเคร่ืองมือในการจัดการความรูทีช่วยสงเสริมใหเกดิทนุ

ทางปญญาในองคกร (Intellectual Capital) ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู การถายทอด การจัดเก็บองคความรู         

ในองคกร เพราะผูทีต่องการเรยีนรู (Mentee) เปนผูทีต่องการเรียนรูเร่ืองทีต่นเองกําหนดโดยมพีีเ่ล้ียง (Mentor) 
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ซึ่งมีประสบการณเปนผูถายทอดความรูที่ตนเองถนัด เปนการถายทอดองคความรูจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก

บุคคลหนึ่ง (Karkoulian, Halawi & McCarthy, 2008 & Swap, Leonard, Shields & Abrams, 2001)           

ทั้งน้ี การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือท่ีชวยรวบรวมความรูที่มีอยูในองคกรมาใชพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

ในองคกรใหมีประประสิทธิภาพ  จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูในสถาบันการศึกษาของ

จังหวัดเชียงใหมพบวา การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ี  

การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในระดับสูง และมีการแบงปนความรูอยูในระดับสูงเชนกัน   

ในขณะที่การแบงปนความรูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมองคกรและกระบวนการจัดการความรูในสถาบนัอุดมศึกษาท้ังของรฐับาลและเอกชนอยูใน

ระดับปานกลาง (Songsangyos, 2012) ดังจะเห็นไดวาการจัดการความรูถกูนําไปใชในสถาบันอุดมศึกษา

ในระดบัปานกลางแมวาจะมีประโยชนตอองคกรก็ตาม สาํหรับทฤษฎกีารสรางความรู (Knowledge Creation) 

ของ Ikujiro & Hirotaka (1995) ไดกลาวถึงความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งเปนความรู               

ทีอ่ยูในผูเช่ียวชาญและผูปฏิบตังิานจริงจึงจะเกิดประสบการณเฉพาะตัวซ่ึงหน่ึงในลักษณะของความรูประเภทน้ี

ไดแก  ความรูจากการลอกเลยีน (Analog Knowledge) เปนการฝกฝนลอกเลียนแบบพฤติกรรมทีด่ ีเปนความรู

ที่เกิดจากการฝกฝน (Practice) เพื่อใหไดทักษะในการทํางาน ทฤษฎีการสรางความรูดังกลาวสอดคลองกับ

การสรางระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ซึ่งเปนกระบวนการในการพัฒนาความรูโดยยกระดับความรู     

จากบุคคลสูกลุม  ประกอบดวยการพัฒนาและยกระดับใหเกิดความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)             

ไดแกการขยายปริมาณความรู การคนหาและเรียนรูเพ่ิมเติมความรูใหมไปสูระดับกลุมคนและระดับองคกร 

องคกรจึงตองจัดกระบวนการรวบรวมความรู (Combination) โดยนําความรูชัดแจงตาง ๆ ที่มีอยูในบุคลการ

มารวมกนัเพือ่สรางความรูใหม นอกจากน้ียงัมกีารขยายความรูและพฒันาหรอืแบงปนความรูทีอ่ยูในตวับคุคล

ไปสูระดับกลุมคนและระดับองคกร องคกรจึงตองจัดกระบวนการสรางสังคม (Socialization) สําหรับ               

การพัฒนาความรูในระดับองคกรโดยแบงเปนความรูในตัวบุคคลที่ไดสรางกระบวนการสรางสังคมซึ่งองคกร

จะตองเปลี่ยนความรูในตัวบุคคลใหเปนความรูที่ชัดแจงในลักษณะตาง ๆ เชน แผนภาพกระบวนการทํางาน 

หลักการแกไขปญหาหรือการตัดสินใจเพื่อกระจายความรูแกบุคลากรอื่น ๆ  ในองคกร โดยขั้นตอนนี้เรียกกวา 

กระบวนการอธิบายความรู (Externalization) จากบุคคลไปสูองคกร นอกจากน้ีความรูชัดแจงตาง ๆ  ที่ไดจาก

ขั้นตอนการรวบรวม องคกรจะตองใหบุคลากรแตละบุคคลนําไปทดลองปฏิบัติฝกฝนและปรับปรุงแกไข       

อยางตอเน่ืองเพ่ือใหความรูทีไ่ดเหลานัน้สามารถนําไปใชในการปฏบิตังิานในสถานการณจรงิได ซึง่ขัน้ตอนน้ี

เรียกวา กระบวนการฝกฝนซึมซับความรู (Internalization) เขาสูตัวบุคคลเพื่อใหมีประสบการณจริงและ

สามารถสรางความรูเพิ่มเติมจากประสบการณหนางานได 

 จากการทีม่หาวทิยาลยัมพีนัธกิจสาํคญัสีป่ระการ ไดแก การจดัการเรยีนการสอน การวจิยัการบรกิาร

วิชาแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานวิจัยถือเปนพันธกิจที่สําคัญที่มีสวนชวยผลักดัน     

ใหเกิดองคความรูใหมและเครือขายการทํางานอันจะสงผลดีตอพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การจัด       

การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ไดองคความรูใหมที่นําไปใชถายทอดในหองเรียนและเปนการสรางการ                
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จัดการความรูจากการปฏิบัติงานจริงของอาจารยและนักศึกษารวมกัน การวิจัยนับเปนพันธกิจท่ีสําคัญ          

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยแมโจ ไดเลง็เห็นถงึความสาํคญัของการจดัการความรู โดยไดแตงตัง้

คณะกรรมการจัดการความรูและจัดกิจกรรมเพื่อนําระบบการจัดการความรูมาใชใหเกิดประโยชน อยางไร

ก็ตามการพัฒนากระบวนการจัดการความรูในชวงหลายปที่ผานมายังไมสามารถวัดความสําเร็จในการนํา

กระบวนการจัดการความรูมาใชเพือ่การพัฒนาบคุลากรไดอยางเปนรปูธรรม ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการทีบ่คุลากร

ยังไมเขาใจกระบวนการจัดการความรูอยางแทจริง และไมทราบผลสําเร็จหรือประโยชนที่จะไดรับจาก

กระบวนการจัดการความรู ดังน้ันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจจึงคนหาปญหาเพ่ือใชในการจัดการ

ความรูภายใตโครงการการจัดการความรูเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู โดยพบวา บคุลากรสายวิชาการ

รุนใหมทีท่าํงานไมเกินหาป ขาดความเชีย่วชาญงานวจิยัโดยมีสาเหตุหลักไดแก การขาดวสิยัทัศนของบุคลากร 

ไมสามารถทํางานเปนทีมไดและขาดความสนใจในการทํางานวิจัยเพราะเปนเรื่องเสียเวลา หรือมีภาระ

ครอบครัว เปนตน  ดงัน้ันผูวจิยัจึงมีความสนใจท่ีศกึษาการประยกุตใชระบบพีเ่ล้ียงเพ่ือการจดัการความรูและ

สงเสริมทักษะงานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ทั้งน้ีเพ่ือนําผลท่ีไดจาก         

การวิจัยไปขยายผลตอในการดําเนินการโครงการบริหารงานวิจัยตาง ๆ ของคณะ

วัตถุประสงค
 วตัถุประสงคของงานวิจยัเพ่ือศกึษาแนวทางในการสงเสริมและพฒันานกัวจิยัรุนใหม โดยใชเคร่ืองมือ

ทางการจัดการความรูไดแก ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย (Research Mentoring System) 

วิธีการวิจัย
 การวจิยัดงักลาวใชวธิกีารจดัการความรู โดยการสรางชมุชนนกัปฏิบตังิานวจิยั มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1. ประชากร ไดแกบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติราชการปกติของคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ จงัหวัดเชียงใหม จาํนวน 36 คน ทัง้น้ีไมสามารถใชประชากรท้ังหมดในการวจิยัได เน่ืองจาก

มีบุคลากรสายวิชาการบางรายไมสมัครใจเขารวมโครงการดังกลาวจึงเลือกใชวิธีการทางสถิติในการเลือก    

กลุมตัวอยาง ดังปรากฏขอ 1.2

  1.2. กลุมตวัอยาง การกาํหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละของจาํนวนประชากรในกรณี

ที่ประชากรมีจํานวนไมเกิน 100 คน โดยกําหนดเกณฑเปนรอยละ 25 ของประชากร (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

ดังนั้น กลุมตัวอยางรอยละ 25 ของประชากร 36 คน คือจํานวนอยางนอย 9 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ

เลอืกกลุมตวัอยางโดยการสุมตวัอยางทีไ่มใชความนาจะเปน  โดยใชความสมคัรใจหรอือาสาสมคัร (Voluntary 

Selection) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553) โดยขออาสาสมัครอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท

ที่ตองการพัฒนาทักษะดานการวิจัยอยางนอย 5 คนจากแตละสาขาวิชา และขออาสาสมัครอาจารยที่มี          
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วฒุกิารศกึษาในระดับปรญิญาเอกท่ีสามารถทําหนาทีพ่ีเ่ลีย้งนกัวจิยัอกีอยางนอย 5 คนท้ังจากในมหาวิทยาลยั

แมโจและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงใหแกอาจารยที่ตองการพัฒนาทักษะดานการวิจัย         

รวมจาํนวนกลุมตวัอยางทัง้สิน้ 7 คู รวม 14 คน ไดแกบคุลากรจากสาขาการบญัช ี2 คน สาขาการจดัการ 2 คน 

สาขาการเงิน 1 คน สาขาการตลาด 1 คน และสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 คน และอาสาสมัครอาจารย

ที่ทําหนาท่ีนักวิจัยพ่ีเล้ียง  7 คน เปนอาจารยจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 6 คน และ                

อาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1 คน  รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 7 คู 14 คน โดยแบง

เปนสาขาในแตละคูดงันี ้1) คูที ่1 สาขาการบญัช ี(AC 1) 2) คูที ่2 สาขาการบญัชี (AC 2) 3) คูที ่3 สาขาการจดัการ 

(MG 1)  4) คูที่ 4 สาขาการจัดการ (MG 2)    5) คูที่ 5 สาขาการตลาด (MK 1)  6) คูที่ 6 สาขาระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ (BIS 1)  7) คูที่ 7 สาขาการเงิน (FN 1) ทั้งนี้การวิจัยดังกลาว มีบคุลากรสมัครใจที่ประสงคจะเขา

รวมโครงการจํานวนมากกวาจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณได จํานวน 2 คู รวม 4 คน โดยนักวิจัยและพี่เลี้ยง

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขซึ่งเปนผลดี จึงดําเนินการวิจัยตอไปได

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  2.1. แบบบันทึกกิจกรรมโครงการวิจัยแบบมีพี่เล้ียงรายคร้ัง เปนตารางแบบบันทึกปลายเปด 

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการนัดหมายระหวางนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลและนักวิจัยพ่ีเล้ียง และบันทึกกิจกรรม       

ที่เกิดขึ้นและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยที่ไดรับการดูแล 

  2.2. แบบประเมินการวิจัยแบบมีพี่เล้ียงสําหรับนักวิจัยท่ีตองการพัฒนาทักษะการวิจัย เพ่ือ

ประเมินระดับการพัฒนาดานความรูความสามารถ การพัฒนาความเปนนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญงานวิจัย 

โดยกําหนดประเด็นคําถามหลัก 7 คําถาม และคําถามยอย 43 คําถาม แสดงคะแนนระดับการพัฒนา ดังนี้ 

6 คะแนนคือ มากที่สุด   5 คะแนนคือ มาก  4 คะแนนคือ คอนขางมาก 3 คะแนนคือ ปานกลาง  2 คะแนน

คือนอย และ 1 คะแนนคือ นอยที่สุด

  2.3 แบบประเมินผูวิจัยที่ตองการพัฒนาทักษะงานวิจัยประเมินโดยนักวิจัยพี่เลี้ยงภายหลัง

เสรจ็สิน้โครงการ เพือ่ประเมนิระดับความสาํเรจ็ของโปรแกรมการวจิยัแบบมีพีเ่ลีย้งโดยประเมินประสบการณ

การทําวิจัยแบบมีพี่เลี้ยงของนักวิจัยที่ไดรับการดูแล  กําหนดประเด็นคําถามหลัก  2 คําถาม และคําถามยอย

จํานวน  22 คําถาม ทั้งนี้ระดับคะแนนแบบประเมินผูวิจัยตองการพัฒนาทักษะงานวิจัย ซึ่งประเมินโดย             

นักวิจัยพี่เลี้ยงภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ แสดงคะแนนระดับความตองการดังนี้ 6 คะแนนคือ ยอดเยี่ยม              

5 คะแนนคือ ดีมาก   4 คะแนนคือ  ดี 3  คะแนนคือ  ปานกลาง   2 คะแนนคือ  นอย  1 คะแนนคือ นอยที่สุด

  2.4 การสัมภาษณและสังเกตพฤตกิรรมระหวางการดาํเนนิการแลกเปลีย่นกจิกรรมการเรยีนรู

งานวิจัยระหวางนักวจิัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยที่ไดรับการดูแล

 3. การวิเคราะหขอมูล

  3.1 การวิเคราะหจากแบบบนัทกึกจิกรรมการพฒันาทักษะงานวจิยัโดยการวจิยัแบบมพีีเ่ลีย้ง

รายครั้ง เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา เนนเร่ืองกระบวนการจัดการความรู วิธีการถายทอดความรูและ             

ผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการดังกลาว
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  3.2 การวิเคราะหแบบประเมินการวิจัยแบบมีพี่เล้ียงสําหรับนักวิจัยที่ตองการพัฒนาทักษะ   

การวิจัย และแบบประเมินผูวิจัยที่ตองการพัฒนาทักษะงานวิจัยประเมินโดยนักวิจัยพี่เลี้ยงภายหลังเสร็จสิ้น

โครงการ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean)

  3.3 การแปลความหมายระดบัคะแนนการประเมนิ โดยพจิารณาจากคาเฉลีย่การใชชวงคะแนน

จากพิสัย ตามเกณฑของเบสท  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ ศุภร เสรีรัตน, 2542) ดังนี้

          คํานวณชวงการวัด  =   คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนตํ่าสุด   =  6 – 1  =  0.83

                                                                            จํานวนชั้น                          6

  สําหรับการแปลความหมายคาเฉลี่ย มีดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 5.16 - 6.00  หมายถึง  ระดับการประเมินมากที่สุด  

  คะแนนเฉลี่ย 4.33 - 5.15  หมายถึง  ระดับการประเมินมาก  

  คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.32  หมายถึง  ระดับการประเมินคอนขางมาก   

  คะแนนเฉลี่ย 2.67 - 3.49   หมายถึง  ระดับการประเมินปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ย 1.84 - 2.66  หมายถึง  ระดับการประเมินนอย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.83  หมายถึง  ระดับการประเมินนอยที่สุด

ผลการวิจัย
 ผลวิจัยจากโครงการการใชระบบการจัดการความรูโดยใชระบบการมีพี่เลี้ยงพบวา คาเฉล่ียระดับ  

การประเมินดานการพัฒนาความรูความสามารถของนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลเทากับ 4.64 ระดับมาก                  

โดยมีประเด็นรายละเอียดดังนี้ 1) การพัฒนาทางดานความรูความสามารถมีการกระตุนใหนักวิจัยที่ไดรับ    

การดแูลสามารถกาํหนดหัวของานวิจยัใหมและกาํหนดวิธกีาร  เคร่ืองมือทางการวิจยัใหม มคีาเฉลีย่เทากบั 4.67  

อยูในระดับมาก  2) นักวิจัยที่ไดรับการดูแลมีความเปนอิสระ มีการกระตุนใหสืบคนขอมูลการพัฒนา              

ความสามารถทางการวจิยัของนักวิจยัท้ังทางดานทฤษฎกีารวิจยั เหตุผลและขอมูลสนับสนุน มคีาเฉล่ียเทากับ 

4.83 อยูในระดับมาก  3) การชวยเหลือใหนักวิจัยที่ไดรับการดูแลสามารถคิดและบงชี้วัตถุประสงคของ          

งานวิจัยดวยความคิดของนักวิจัยเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50  อยูในระดับมาก  4) การชวยนักวิจัยพี่เลี้ยง          

ทีม่ตีอนกัวจิยัทีไ่ดรบัการดแูล สามารถกําหนดปญหางานวิจยัและควบคุมงานวิจยัจนสามารถตีพมิพเผยแพร

ผลงานวจิยัได มคีาเฉล่ียเทากับ 4.33 อยูในระดบัมาก  5) นกัวิจยัพีเ่ลีย้งมกีารจดัใหคาํแนะนําหลังการออกแบบ

งานวิจัยของนักวิจัยท่ีไดรับการดูแล มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 อยูในระดับมาก  6) นักวิจัยพ่ีเล้ียงมีการจัดเตรียม

คําแนะนําในการวิจัยของนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลเพ่ือใหมีความกาวหนาและไดผลการวิจัยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.67 อยูในระดับมาก 

 ผลการวจิยัการพฒันาความเปนนักวิจยัท่ีมคีวามเชีย่วชาญ พบวา นกัวิจยัพ่ีเล้ียงมกีารจัดเตรียมการ

ใหคาํแนะนําการเปนนักวิจยัท่ีเช่ียวชาญ  สามารถตัดสินใจในงานวจิยัไดด ีมคีาเฉล่ียเทากับ 4.00  อยูในระดับ

คอนขางมาก โดยมีประเด็นยอยดังนี้  1) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีเวลาใหคําปรึกษาอยางเพียงพอทั้งแบบเปนทางการ
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และไมเปนทางการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 อยูระดับคอนขางมาก  2) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีการรักษาความสมดุล

ระหวางการสนับสนนุการวจิยัและการพฒันางานวิจยัของนกัวิจยัท่ีไดรบัการดแูลไดด ี มคีาเฉล่ียเทากับ 3.38 

อยูในระดับปานกลาง  3) นักวิจัยพ่ีเล้ียงชวยใหนักวิจัยท่ีไดรับการดูแลวางแผนการวิจัยไดในระยะยาว               

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  อยูในระดับคอนขางมาก  4) นักวิจัยพ่ีเล้ียงมีการจัดเตรียมและพัฒนาแนววิธีการ      

ในการแสดงผลงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยตอสาธารณะชน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67  อยูในระดับ           

คอนขางมาก  5) มีการจัดเตรียมการอบรมและพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัยพ่ีเล้ียงรวมกับนักวิจัยพ่ีเล้ียง       

คนอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  อยูในระดับคอนขางมาก  

 ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยมีระดับการประเมินการพัฒนาทักษะ            

ความสามารถในการวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 อยูในรระดับคอนขางมาก ทั้งนี้มีประเด็นหัวขอยอย ไดแก 

1) นกัวจิยัทีไ่ดรบัการดแูลสามารถทํางานไดอยางมปีระสิทธภิาพและทาํงานรวมกนัผูอืน่ไดด ี มคีาเฉลีย่เทากบั 

4.67 อยูในระดับมาก  2) นักวิจัยที่ไดรับการดูแลมีทักษะการตอรองดานงานวิจัยไดดีขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.67 อยูในระดับคอนขางมาก  3) นักวิจัยท่ีไดรับการดูแลมีทักษะดานการเขียนงานวิจัยและการนําเสนอ     

งานวิจัยที่ดีขั้นกระตุนใหทานไดนําเสนอผลงานวิจัยของทานอยางเปนขั้นเปนตอน  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.67     

อยูในระดับมาก  4) นักวิจัยพ่ีเล้ียงไดรวมเปนผูเขียนบทคัดยอและเขียนบทความทางวิชาการกับนักวิจัย            

ที่ไดรับการดูแล  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 อยูในระดับคอนขางมาก 

 ผลของการสื่อสารระหวางกันพบวาระดับการประเมินดานการส่ือสารระหวางนักวิจัยพ่ีเล้ียงและ       

นักวิจัยที่ไดรับการดูแล คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ทั้งนี้มีประเด็นยอย ไดแก ระดับมากนักวิจัยพี่เลี้ยงมีการรับฟง

คาํถามเกีย่วกับการวิจยัของนกัวจิยัทีไ่ดรบัการดูแลเปนอยางด ีคาเฉลีย่เทากบั 5.00 ระดบัมาก นกัวจิยัพีเ่ลีย้ง

ที่ทํางานรวมกับนักวิจัยที่ไดรับการดูแลอยางสมํ่าเสมอ ติดตามความกาวหนาในการทํางานตามตารางเวลา

การวิจัยและแนวทางการวิจัย คาเฉลี่ยเทากับ  4.17 ระดับคอนขางมาก  นักวิจัยพี่เลี้ยงมีจริยธรรมการวิจัย    

ทีส่งูและเนนใหนกัวจิยัทีไ่ดรบัการดูแลทาํงานวจิยับนพ้ืนฐานจรยิธรรมงานวจิยั คาเฉลีย่เทากบั 4.50 ระดบัมาก 

นักวิจัยพี่เลี้ยงแสดงการใหเกียรติและไมเอาเปรียบเรื่องงานวิจัยตอนักวิจัยที่ไดรับการดูแล คาเฉล่ียเทากับ 

4.83 ระดับมาก 

 สาํหรบัผลกระทบทีไ่ดรบัการทําวิจยัจากโครงการวิจยัแบบมีพีเ่ล้ียง รวมระดบัการประเมนิผลกระทบ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44  อยูในระดับมาก ทั้งนี้พบรายละเอียดยอยหัวขอดังกลาว ดังนี้  1) นักวิจัยพี่เลี้ยงมี      

การชวยทานใหมีความรับผิดชอบตอการทํางานวิจัย เชน การทํางานเปนทีม การสงเสริมใหเกิดการทํางาน       

ที่เนนการทํางานวิจัยแบบมืออาชีพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50  อยูในระดับมาก 2) นักวิจัยพี่เลี้ยงเปนตนแบบ  

นกัวจิยัของนักวจิยัทีไ่ดรบัการดูแล  มคีาเฉล่ียเทากบั 4.67  อยูระดับมาก 3) นกัวจิยัพีเ่ลีย้งมจีรยิธรรมมาตรฐาน

การทําวิจัยอยางสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50  อยูในระดับมาก  4) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีการเนนและกระตุนใหเกิด

การทํางานเปนทีมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67  อยูในระดับมาก   5) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีทักษะ

เปนนักวิจัยพ่ีเล้ียงท่ีดี  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83  อยูในระดับมาก  6) นักวิจัยพ่ีเล้ียงมีเวลาในการรวมทํา               

โครงรางการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม การทาํรางบทความทางวชิาการ  มคีาเฉลีย่เทากบั 4.33  อยูในระดบัมาก
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7) นักวิจัยพี่เลี้ยงมีการสนับสนุนขอมูลและแนวทางในการทําวิจัย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.67  อยูในระดับมาก  

8) สภาพแวดลอมการวิจัยไดแก อุปกรณอํานวยความสะดวก สถานที่เพียงพอตอการวิจัย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.33  อยูในระดับมาก  9) สภาพแวดลอมการวิจัยไดแก ผลผลิตจากงานวิจัย   การรวมมือกันระหวางนักวิจัย

หรอืการทาํวิจยัระหวางหนวยงานมคีวามเหมาะสม  มคีาเฉล่ียเทากบั 3.83 อยูในระดบัคอนขางมาก  10) เม่ือ

งานวิจัยประสบผลสําเร็จมีการรวมมือในการตีพิมพผลงานวิจัยรวมกัน  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 เทากับ                

อยูในระดับคอนขางมาก 11) นักวิจัยที่ไดรับการดูแลรูสึกพอใจกับผลงานที่ได เปรียบเทียบกับกอนการเขา

ระบบการวิจัยแบบมีพี่เลี้ยง  มีคาเฉลี่ยเทากัย 4.17  อยูในระดับคอนขางมาก 12) นักวิจัยที่ไดรับการดูแลมี

สังคมและเครือขายในการทําวิจัยท่ีหลากหลายข้ึน  มีคาเฉล่ีย 4.33  อยูในระดับมาก  13) นักวิจัยรูสึกถึง   

ความสะดวกและสบายใจเมื่อจะทํางานวิจัย  มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.50  อยูในระดับคอนขางมาก 14) นักวิจัยมี

ความรูสกึมัน่ใจในการทํางานวิจยั  มคีาเฉลีย่เทากบั 4.17  อยูในระดบัคอนขางมาก  15) นกัวจิยัรูสกึวาตนเอง

มีคุณคาตอองคกร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อยูในระดับมาก 16) นักวิจัยมีความสามารถและเทคนิคในการทํา

วิจัยเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อยูในระดับมาก 

 ผลจากการบันทึกกิจกรรมการจัดการความรูจากแบบบันทึกกิจกรรมการพัฒนาทักษะงานวิจัยโดย

การวิจยัแบบมพีีเ่ลีย้งรายครัง้ พบวา นกัวจิยัแตละคูมกีารนัดหมายกันอยางไมเปนทางการเพ่ือขอรับคาํปรึกษา

เฉลี่ย 1-4 ครั้งในระหวางการดําเนินการโครงการระยะเวลา 3 เดือน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง โดยสถานที่นัดหมาย

เปนหองสมุดคณะบริหารธุรกิจ หรือรานกาแฟบริเวณ มหาวิทยาลัยแมโจ 

 ผลการสัมภาษณนักวิจัยที่ไดรับการดูแลและนักวิจัยพี่เลี้ยงพบวา นักวิจัยที่ไดรับการดูแลไดรับ      

ความรูเกี่ยวกับการวิจัยที่ตนเองตองการ ไดแก 1) นักวิจัยคูสาขาบัญชี (AC 1) เรื่อง การกําหนดหัวขอวิจัย

จากการพัฒนาโจทยจากกิจกรรมการจัดการความรูของคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 หัวขอ เพราะนักวิจัย         

ที่ไดรับการดูแลตองการทดลองทําวิจัยโดยเร่ิมตนจากภาระงานที่คณะใหรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการ        

ความรูแมวานักวิจัยจะตองการทําการวิจัยเก่ียวกับสาขาบัญชี แตเพื่อใหทราบแนวทางการทําวิจัยที่ถูกตอง

จงึขอสมัครใจเร่ิมตนการวิจยัจากภาระงานดังกลาวกอน อกีทัง้นกัวจิยัพีเ่ลีย้งเปนผูเชีย่วชาญท้ังสาขาการบัญชี

และการจัดการความรูจึงสามารถใหคําแนะนําได สงผลใหนักวิจัยสามารถกําหนดหัวของานวิจัยไดจํานวน     

1 หัวขอ 2) นักวิจัยคูสาขาบัญชี (AC 2)  สามารถเขียนขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 1 หัวขอรวม

กับนักวิจัยพี่เลี้ยง จากการที่นักวิจัยพี่เลี้ยงเล็งเห็นความสามารถของนักวิจัยที่ไดรับการดูแลและมอบโอกาส

ใหลงพื้นท่ีการทําวิจัยรวมกัน 3) นักวิจัยคูการจัดการ (MG 1) นักวิจัยท่ีไดรับการดูแลสามารถทบทวน

วรรณกรรมและการแกไขปญหาระหวางการเก็บรวบรวม ขั้นตอนและบุคคลที่ควรติดตอเพื่อประสานงานใน

การเก็บขอมูล วธิกีารสมัภาษณและตวัอยางคาํถามท่ีควรใช รวมถงึการกําหนดหัวของานวิจยัจากการลงพ้ืนท่ี

บริการวิชาการซ่ึงเปนการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดแก การวิจัยและการบริการวิชาการ 4)                

นักวิจัยคูการจัดการ (MG 2) ไดรับการพัฒนาเรื่อง การตีพิมพผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเนนเรื่อง

การทบทวนวรรณกรรมเพือ่สรางสรรควจิยัใหมในอนาคต 5) นกัวิจยัสาขาการตลาด (MK 1) ไดรบัการพฒันาเร่ือง 

การระบุหัวขอวิจัยใหสอดคลองกับแหลงทุน การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ การเขียน              
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กรอบแนวคิดงานวิจัย การออกแบบสอบถาม และการปรับแกโครงรางงานวิจัยหลังจากการตรวจสอบของ             

ผูทรงคณุวุฒ ิ6) นกัวจิยัสาขาระบบสารสนเทศทางบริหารธรุกจิ (BIS 1) ไดรบัการพัฒนาดานการเขียนบทคัดยอ

และบทความวิชาการฉบับสมบูรณเพ่ือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเตรียม      

ความพรอมการนําเสนอผลงานใหกระชับเปนไปตามขอกําหนดของการนําเสนองาน 7) นักวจิัยสาขาการเงิน 

(FN 1) ไมไดรับการพัฒนาเนื่องจากเปนการทํางานรวมกันครั้งแรก นักวิจัยยังไมเคยรูจักกัน รูสึกไมสนิทสนม

ทําใหเกิดความเกรงใจ จึงไมกลาขอคําแนะนํา ผลการสัมภาษณความตองการในอนาคตเพ่ือสงเสริมให         

การจัดทําการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จพบวา นักวิจัยเสนอใหมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ    

การจัดการความรู (Knowledge Management System)

อภิปรายผลการวิจัย
  การประยุกตใชระบบพี่เลี้ยงในการวิจัยชวยใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)            

เพ่ือการบรหิารงานวิจยัในคณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยแมโจ สงผลใหการพัฒนาทักษะความสามารถและ

ความสัมพันธสวนบุคคลของนักวิจัยพี่เล้ียงและนักวิจัยที่ขอรับคําปรึกษาที่ไดรับการดูแลระหวางโครงการ      

ดังนั้นงานวิจัยดังกลาวจะดําเนินการไดดียิ่งขึ้น และพบวา นักวิจัยยังตองการใหจัดทําระบบสารสนเทศ          

เพื่อการจัดการความรูงานวิจัย (Knowledge Management System) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีระพงศ 

จันทรสนาม (2554) ที่ศึกษาปจจัยความสําเร็จในอนาคตเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัติเสมือนวา ปจจัยที่สําคัญ

ไดแก ดานคน ดานวัตถุประสงค ดานนโยบายและดานระบบคอมพิวเตอร โดยแนวทางการวัดความสําเร็จ

ของชมุชนนกัปฏิบตัสิามารถนาํผลการจดัทํามาพฒันาปรับปรุงเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการความรูในองคกร

ใหประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนตอองคกรอยางย่ังยืนตอไป หากมีการเก็บขอมูลการวิจัยตอไปและ  

มีการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูเขามาชวยสนับสนุนดังเชน งานวิจัยของ  

วลัยพร สิงหคําฟู (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูหนวยวิจัย งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ

ความรูโดยใชโปรแกรม Jumla! เพื่อจัดเก็บความรู แบงปนประสบการณ ลดเวลาและขั้นตอนในการจัดการ

การบริหารงานวิจัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายขององคกรที่วางไว

 อนึง่การประยกุตใชระบบพ่ีเลีย้งเพ่ือการจัดการความรูและสงเสริมทกัษะงานวจิยัในคณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยแมโจ จงัหวัดเชยีงใหมนี ้มขีอจาํกดั ไดแก จาํนวนนกัวจิยัทีใ่ชในการศกึษามีขนาดเลก็และไมได

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันของนักวิจัยภายนอกกลุมของตนเอง อีกทั้งระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด

เพียง 3 เดือน ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการแสดงผลในเชิงปริมาณของจํานวนผลงานตีพิมพที่เกิดขึ้นในโครงการ 

อีกทั้งยังพบวากลุมนักวิจัยบางกลุมไมเคยไดรวมงานกัน จึงไมเกิดความคุนเคยแมวานักวิจัยพี่เลี้ยงจะมี

คุณสมบัติครบถวนและตรงกับคุณสมบัติที่สามารถใหคําปรึกษาแกนักวิจัยที่ตองการไดรับการดูแลก็ตาม  

ทําใหกลุมดังกลาวไมมีกิจกรรมในการแลกเปล่ียนประสบการณ ดังนั้นการทําวิจัยนี้ควรมีระยะเวลาตั้งแต   

หนึ่งปขึ้นไป เนื่องจากระยะเวลาวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยสวนใหญจะใชระยะเวลามากกวาหนึ่งป       
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อกีท้ังงานวจิยับางประเภทจะไดจากการบริการวิชาการซ่ึงมีพีเ่ล้ียงบางคูทีใ่หนกัวิจยัรวมเขากลุมบริการวชิาการ

และถายทอดใหนักวิจัยรุนใหมเขาใจการทําวิจัยภายใตงานบริการวิชาการซึ่งเปนการบูรณาการพันธกิจของ

คณะและมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี นอกจากน้ีนักวิจัยรุนใหมหลายทานยังตองการพัฒนาตนเองโดย            

การเนนการอานงานบทความวิจัยท่ีเปนภาษาตางประเทศซ่ึงการใชภาษาอังกฤษในการทํางานวิจัยเปน           

อีกทักษะที่ตองไดรับการพัฒนาควบคูไปกับวิธีการวิจัยเพื่อใหไดงานที่ไดรับการยอมรับในมาตรฐานสากล   

สาํหรบัสิง่ทีน่กัวจิยัพีเ่ลีย้งใหขอเสนอแนะตอนกัวจิยัรุนใหม ไดแก ความมัน่ใจในตวัเองเพือ่นาํไปสูการเริม่ทาํวจิยั 

ความเพยีรพยายามในการทาํวจิยัเพือ่นาํไปสูการบรหิารงานวิจยั การทบทวนรรณกรรมทีเ่กีย่วของใหทนัสมยั

อยูเสมอ การบูรณาการรวมกันระหวางศาสตรเพื่อการทําวิจัย และการทําวิจัยเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่กําหนด

ไวลวงหนา หากตองการใหระบบวิจัยพี่เล้ียงมีความตอเนื่องควรมีระบบโปรแกรมพี่เล้ียงในรูปแบบระบบ        

การจดัการความรูทีเ่ปนทางการขององคกรมากกวาการใชสือ่สังคมออนไลน  โดยการจัดต้ังกลุมในเฟสบุคหรอื

ไลน อีกทั้งยังควรมีการประชาสัมพันธขอมูลการจัดทําโครงการนักวิจัยพ่ีเล้ียงและจัดอบรมแนวทางการเปน

นักวิจัยพี่เลี้ยง พรอมทั้งประชุมรวมกับคณะผูเปนอาสาสมัครทั้งกอนและหลังการเขารวมโครงการเพื่อให       

นกัวิจยัท่ีไดรบัการดูแลและนักวิจยัพ่ีเล้ียงทราบถึงกระบวนการปฏิบตัใินระดบันกัวิจยัพ่ีเล้ียงเพ่ือเพิม่ผลสมัฤทธ์ิ

ของการเขารวมโครงการมากยิง่ขึน้ อกีทัง้การกาํหนดประเดน็ปญหาการวจิยัอาจจะตองมกีารกําหนดประเดน็

ทีม่คีวรคลายคลงึกันและมีความสอดคลองกนัสําหรบัทุกคูนกัวิจยัและนักวิจยัพ่ีเล้ียง เพ่ือจะสามารถวเิคราะห

ปญหาและแนวทางแกไขของปญหาไดดีที่สุด หรือมีปญหานอยท่ีสุดเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)        

เพื่อถายทอดความรูและแนวทางแกไขปญหาที่ดีใหแกนักวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัยคูอื่น

สรุป
 จากผลการวิจัยที่พบวา  มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัย ไดแก วิธีการจับคูนักวิจัยโดย 

การสมัครใจและเปนนักวิจัยสาขาที่ตรงกันทําใหสามารถปรึกษางานวิจัยรวมกันไดเปนอยางดี เปนการสราง

ชมุชนนักปฏบิตัทิีเ่กดิจากความสมัครใจจากนักวจิยัทีม่ปีระสบการณทีพ่รอมจะใหคาํแนะนําและจากนักวจิยั 

รุนใหมที่ตองการเรียนรูการทําวิจัย  อยางไรก็ตามก็ยังพบปญหาเร่ืองความคุนเคย ความเกรงใจระหวาง          

นักวิจัยท่ีไมเคยรูจักเปนการสวนตัวมากอนจึงเปนปจจัยสําคัญทําใหนักวิจัยบางคูไมสามารถรวมงานวิจัยน้ี 

ไดจริงจํานวนหนึ่งราย ผลการวิจัยจึงพบวานักวิจัยท่ีมีความคุนเคยกันมากอนและอยูสาขาเดียวกันสามารถ

แลกเปลีย่นเรยีนรูจนทาํใหนกัวจิยัรุนใหมไดประสบการณทาํงานวจิยัเพิม่ขึน้เปนผลทีน่าพอใจ มจีาํนวน 1 ราย

ทีส่ามารถขอทนุวจิยัระดับชาตริวมกบันกัวิจยัพ่ีเลีย้งซ่ึงจะทาํใหในอนาคตคณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัแมโจ  

มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นและมีนักวิจัยรุนใหมที่ไดรับทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้นจากการใชระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย

 ดังนั้น การประยุกตใชระบบพ่ีเลี้ยงเพื่อการจัดการความรูและสงเสริมทักษะงานวิจัย ควรมีการจัด

กจิกรรมใหนกัวิจยัท่ีสมัครใจเขารวมโครงการไดทาํกิจกรรมละลายพฤติกรรมรวมกันกอนท่ีจะทําการจัดชุมชน

นกัปฏิบตังิานวจิยัและหากมรีะบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรูเพือ่ชวยสนบัสนนุทกัษะงานวจิยัเพือ่ชวย

เก็บขอมูลการใหคําปรึกษา สามารถประมวลผลและติดตามการเขารวมโครงการวิจัยน้ีจะชวยใหมีขอมูลใน
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การประมวลผลความสําเร็จและเปนแนวทางในการทํางานวางแผนกิจกรรมสงเสริมงานวิจัยในอนาคต  

นอกจากนี้ควรมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของนักวิจัยเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกนักวิจัยเปนการระบุตัว                     

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยใหนักวิจัยหนาใหมไดรูวาควรไปพบนักวิจัยทานใดและเปนการใหกําลังใจนักวิจัย      

ที่ทําวิจัยที่มีคุณภาพวาองคกรเห็นความสามารถและเชิดชูนักวิจัย ทั้งนี้ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวม

การวจิยัดังกลาวสรางความรูและความสัมพันธในการทําวิจยัใหแกคณะอาจารยทีเ่ขารวมโครงการไดเปนอยางดี  

                                                                                               

กิตติกรรมประกาศ
 งานวจิยันีไ้ดรบัการสนบัสนนุทนุจากกองทนุสนบัสนนุงานวชิาการ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยแมโจ

เอกสารอางอิง
ณพศิษฎ  จักรพิทักษ. (2552). ทฤษฎีการจัดการความรู. กรุงเทพฯ: ธนาเพลส.

ธีรวุฒิ  เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี: 

 สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.

ศิริวรรณ เสรีรัตน และ ศุภร เสรีรัตน. (2542). การวิจัยตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

สมชาย วรกจิเกษมสกลุ. (2553). ระเบยีบวธิวีจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตร. (พมิพคร้ังที ่2).  

 อุดรธานี: อักษรศิลปการพิมพ. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2548). คูมือการจัดการความรู: ทฤษฎีสูการปฏิบัติ. 

 กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

วลยัพร สงิหคาํฟ.ู (2555). การจดัการความรูหนวยวจิยั งานบริหารงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ วทิยาลยั    

 ศลิปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การคนควาอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 การจัดการความรู  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วรีะพงศ จนัทรสนาม. (2554). ปจจัยความสําเร็จและขอเสนอการวจิยัในอนาคตเกีย่วกับชุมชนนกัปฏิบตัเิสมือน. 

 วารสารสารสนเทศศาสตร. 29(3). 256-283.

Ikujiro, N. & Hirotaka, T. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies 

 Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press.      

Karkoulian, S.; Halawi, A. L. & McCarthy, V. R. (2008). Knowledge management formal and informal 

 mentoring: An empirical investigation in Lebanese Banks. The Learning Organization. 15(5), 

 409 – 420.

Songsangyos, P. (2012). The knowledge management in higher education in Chiang Mai: 

 A comparative review. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 69, 399-403.

Swap, W.; Leonard, D.; Shields, M. & Abrams, L. (2001). Using mentoring and storytelling to transfer 

 knowledge in the workplace. Journal of Management Information Systems. 18(1), 95-11.




