
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

การวจิยัสถาบนัเป็นด้านหน่ึงที่มคีวามสําคญัที่สถาบนัอุดมศกึษาควรมกีารนําไปใช้ใน

การบรหิารองค์กร/สถาบนั ทรงธรรม ธรีะกุล และคณะ (2558) อธบิายว่า การวจิยัสถาบนัเป็น

เสมอืนกระจกส่องดตูนเองว่าไดป้ฏบิตัหิรอืบรหิารจดัการสถาบนัตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

และยุทธศาสตร์ ที่สถาบันได้กําหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มคีวามสอดคล้องกับนโยบายและ

ยทุธศาสตรข์องภาครฐั หรอืหน่วยงานเจา้สงักดัของสถาบนันัน้หรอืไม่ อย่างไร ทัง้น้ี เพื่อจะไดม้ี

ขอ้มลูสําหรบัใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันางานของสถาบนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ

เกิดประสทิธผิล รวมทัง้เป็นวงจรของการพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง จงึกล่าวได้ว่าการวจิยั

สถาบนัเป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการปรบัปรงุและพฒันาองคก์ร และขณะเดยีวกนัยงัเป็นช่องทาง

ในการส่งเสรมิให้บุคลากรผู้ทํางานวิจยัสถาบนัได้พฒันาศักยภาพทางวิชาการและมโีอกาส

ความกา้วหน้าในวชิาชพีของตนเองควบคูไ่ปดว้ยกนักบัการพฒันาองคก์รดว้ย  

การวิจยัสถาบนัหากจะกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การวิจยัในงานประจําของสถาบนัและ

องค์กรนัน่เอง ซึ่งจะมปีระโยชน์ในแง่ของการปรบัปรุงและพฒันางานประจาํที่ทําอยู่ทุกวนั โดย

สามารถนํางานทีท่าํอยูม่าใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูสาํหรบัการวางแผนการวจิยั หากมกีารวางแผนการ

วิจ ัยอย่างเป็นระบบ ป้องกันอคติได้อย่างรัดกุม มีการตัง้คําถามวิจัยอย่างชัดเจน มีการ

ประมวลผลอย่างน่าเชื่อถอื และได้ขอ้สรุปใหม่จากงานวจิยั ก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ

สถาบนัได ้

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิมกีารบญัญตัไิวโ้ดยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ 

ตอ้งดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก ในความหมายของการประกนั

คุณภาพการศึกษา ได้ให้ความหมายว่า การวิจยัสถาบนัเป็นการดําเนินงานวจิยัเชงิประเมนิ

เกีย่วกบัองคก์ร เพื่อใชผ้ลการวจิยัเชงิประเมนินัน้ มาประกอบการตดัสนิใจในการจดัทํานโยบาย

และแผน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตรข์ององคก์รนัน้ (ทรงธรรม ธรีะกุล และคณะ, 2558) 

ซึ่งกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาต้องอาศยัการวจิยัสถาบนัเข้ามาช่วย ทัง้น้ีเน่ืองจาก

การประกนัคุณภาพการศกึษาจะไม่สามารถดําเนินการไดอ้ย่างสมบูรณ์ถ้าขาดเรื่องของการวจิยั

สถาบนั (วจิติร ศรสีอา้น, 2542) ซึง่เป็นเรือ่งทีม่หาวทิยาลยัใหก้ารสนับสนุนมาอย่างต่อเน่ือง แต่

การวิจ ัยสถาบันก็ยังมีปญัหาอยู่มาก ประเด็นปญัหาแรกก็คือ งานวิจัยสถาบันในระดับ

สถาบนัอุดมศึกษายงัขาดการวเิคราะห์ภาพซึ่งเป็นทิศทางในอนาคต งานวิจยัส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาสถานภาพที่เป็นอยู่ และมกัจะตอบคําถามว่าเกิดอะไรขึน้ในปจัจุบนั ดงันัน้ จงึเป็น



2 

 
 

หน้าทีท่ีม่หาวทิยาลยัตอ้งตระหนกัและใหค้วามสนใจในการวางแผนพฒันามหาวทิยาลยั/สถาบนั

เพิม่มากขึน้  

ผลที่ได้จากการวจิยัสถาบนันอกจากจะนําไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันา

สถาบันแล้วยังเป็นผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปใช้ในการขอรับการประเมินเพื่อ

ความกา้วหน้าในวชิาชพีของผูท้าํวจิยัไดอ้กีทางหน่ึง เหน็ไดว้่าความสาํคญัของการวจิยัสถาบนัที่

เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบนั/องค์กรที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการให้เกิดการปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองและยงัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองคก์ร เพื่อใหห้น่วยงานมกีารพฒันาความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง ซึ่งปจัจุบนัองค์กรยุคใหม่ได้นําเทคนิควิธีการของการวิจยัสถาบันไปใช้เป็น

เครื่องมอืในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองค์กรได้เป็นอย่างดทีีส่ามารถนําผลมาใชใ้นการพฒันาองค์กร 

เพื่อให้องค์กร/ส่วนงานได้รบัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (วจิติร ศรสีอ้าน, 

2545) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ทองอนิทร ์วงศ์โสธร (2535) ได้กล่าวว่า การวจิยัสถาบนัเป็น

การศกึษาเกี่ยวกบัสถาบนั เพื่อเอื้อประโยชน์การบรหิารจดัการและการดําเนินการของสถาบนั 

ฉะนัน้ จะเหน็ไดว้่าการศกึษาของการวจิยัสถาบนัจาํเป็นต้องคดักรองหวัขอ้และ/หรอืปญัหาการ

วิจ ัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวทางการพัฒนาของสถาบัน งานวิจยัจึงจะเป็นงานที่ท้าทาย

ความสามารถของนักวจิยั เพราะผลที่ได้จากข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ทัง้โดยตรง

และ/หรอืทางอ้อมต่อการตดัสนิใจและการวางแผนขององค์กร/สถาบนัได้ (สุวมิล ว่องวานิช, 

2545) กล่าวได้ว่าภายใต้การบรหิารสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาในปจัจุบนัมแีนวทางการวจิยั

สถาบันค่อนข้างที่จะเป็นระบบ ซึ่งมีการนําไปใช้ในการบริหารจัดการของสถาบัน แต่

สถานศกึษาในระดบัอื่นๆ ยงัขาดการนําไปใช้ทีข่าดความเชื่อมโยงกนัอย่างต่อเน่ือง หากมกีาร

นําไปใช้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยทําให้มขีอ้มูลสารสนเทศในการกําหนดนโยบาย การวางแผน

การจดัการโครงการพฒันาต่างๆ การบรหิารงบประมาณ เพื่อพฒันาหน่วยงานตามภารกจิของ

สถานศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ภารด ีอนันต์นาว,ี 2550) การวจิยัสถาบนัยงัเป็นเครื่องมอื

หน่ึงที่สามารถนํามาใช้ในการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการโดยใช้ผลการวจิยัสถาบนั

เป็นผลงานทางวชิาการให้กบับุคคลากรกลุ่มเหล่าน้ี ได้พฒันาศกัยภาพและทกัษะการปฏบิตังิาน

ของตน รวมถึงสมรรถนะ กอปรกบัความเข้าใจงานของตนเองได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น 

(วบิูลย ์วฒันาธร และเสมอ ถาน้อย, 2550) ดงันัน้ สิง่สําคญัที่สุด คอื บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการในสถาบนัอุดมศกึษาที่จะขบัเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล ฉะนัน้ การจะพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการใหบ้รรลุเป้าหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ องคก์รจะต้องมกีารพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่ทกัษะความชํานาญในงาน

เพื่อการพฒันางาน กระบวนการอย่างหน่ึงนัน่คอืการพฒันางานประจําสู่งานวจิยั (Routine to 

Research หรอื R2R) ซึง่มลีกัษณะเป็นการศกึษาวจิยัจากงานประจาํทีม่อียู่ โดยมุ่งเน้นทีจ่ะนํา

ผลการวิจยัไปพัฒนาการทํางานประจําของตนเองและองค์กร ดังนัน้ ผลงานการวิจยัจึงมี

ความสาํคญัและประโยชน์อยา่งยิง่ 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ถอืเป็นสถาบนัการอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564) 

มหาวทิยาลยัมแีนวทางการดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การปฏริูปการวจิยัและการ

บรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัโดยมแีนวทางตามพระราชดําร ิดว้ยกระบวนการบูรณาการการ

วจิยัและพฒันาเพื่อการแกไ้ขปญัหาทอ้งถิน่ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความสําคญัของการทํา

วจิยัสถาบนัที่นับเป็นภารกจิหน่ึงที่จะเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนการพฒันาการวจิยัสอดรบัต่อ

ประเดน็ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั ซึง่ผลงานการวจิยัทีไ่ดม้าสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้

เชงิการบรหิารและ/หรอืนโยบายเพื่อการวางแผน  

การวิจยัสถาบนัของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม เป็นการดําเนินงานวิจยัเชิง

วเิคราะหเ์สยีส่วนใหญ่ ซึง่จากการดําเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามในช่วงที่ผ่านมา 

แมว้่าจะมมีาตรการสนับสนุนและส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทําวจิยัสถาบนัเพื่อ

พัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ที่รบัผ ิดชอบ แต่ยงัไม่ได้รบัการตอบสนองจากบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเท่าที่ควร จากงานวจิยัของ ปรารถนา อเนกปญัญากุล และศศินิภา 

ศรกีลัยานิวาท (2557) บุคลากรทีไ่มเ่คยทาํวจิยัมมีากกว่าทีเ่คยทําวจิยั ซึง่กลุ่มผูท้ําวจิยัส่วนใหญ่ที่

ทําวจิยัจะเป็นงานวจิยัที่ทําเป็นกลุ่มและเป็นงานวจิยัที่ทําเพื่อพฒันางานวชิาการตามสาขาที่

สงักดั และจากงานวจิยัของ จริารตัน์ ภสูฤีทธิ ์และคณะ (2558) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการทํา

วจิยัของบุคลากรสายสนับสนุนระดบัพนักงานปฏบิตักิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า 

ดา้นปจัจยัในการทําวจิยัของบุคลากรสายสนับสนุน ระดบัพนักงานปฏบิตักิารโดยรวมและราย

ปจัจยั มรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัด้านทกัษะในการทําวิจยั 

ปจัจยัดา้นความรูใ้นการทําวจิยั ปจัจยัด้านนโยบายของหน่วยงาน และปจัจยัด้านแหล่งความรู้

สําหรบัการศกึษาค้นคว้า นอกจากน้ียงัพบว่าปญัหาและอุปสรรคในการทําวจิยั คอื บุคลากรมี

ภาระงานมาก ทําใหไ้ม่มเีวลาในการทําวจิยั และควรไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิาร และควรมี

การสนบัสนุนทุนในการทําวจิยัใหม้ากขึน้  

จากความสําคญัของการวจิยัสถาบนัรวมทัง้สภาพปญัหาในปจัจุบนัที่กล่าวมาขา้งต้น 

ผู้วจิยัมคีวามตระหนักว่าการวจิยัสถาบนัจะเป็นเครื่องมอืสําคญัและเป็นเครื่องมอืให้เกิดการ

พฒันาและเป็นช่องทางในการสื่อสารและนําเสนอขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัสถาบนั ฉะนัน้ 

ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาเพื่อวเิคราะหป์จัจยัทีส่่งผลต่อการ

ทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ซึ่งจะมี

กลุ่มบุคลากร 2 กลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่ กลุ่มทีใ่หค้วามสนใจในการทํางานวจิยั และกลุ่มทีไ่ม่ต้องการ

ทํางานวจิยั การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีหากพจิารณาลกัษณะของกลุ่มบุคลากรทัง้สองกลุ่มแล้วนัน้ 

ผูว้จิยัเหน็ว่าความสนใจในการทํางานวจิยันัน้ มปีจัจยัใดทีท่ําใหบุ้คลากรมคีวามต้องการทีจ่ะทํา

และไม่ต้องการทํางานวิจัยสถาบัน โดยพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องในปจัจยั 4 ปจัจยั 

ประกอบด้วย ปจัจยัจูงใจ ปจัจยัคํ้าจุน ปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง และปจัจยัจติพสิยั 
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กอปรกบัไดเ้ลอืกใชเ้ทคนิคการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ (Logistic Regression Analysis) ใน

การวจิยัครัง้น้ี ซึ่งเป็นวธิกีารวเิคราะหท์างสถติทิีม่วีตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปรแล้วนําผลที่ได้ไปใช้ในการประมาณค่าตวัแปรตามหรอืกําหนดโอกาสของหน่วยการ

วเิคราะหแ์ต่ละหน่วยจะเป็นสมาชกิของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 

คาํถามการวิจยั 

1. ปจัจยัใดบ้างที่ส่งผลต่อการทําและไม่ทําวิจยัสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

2. สมการปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําและไม่ทําวิจยัสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม มลีกัษณะเป็นอยา่งไร 

 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการทําและไม่ทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรสาย

สนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

2. เพื่อสรา้งสมการพยากรณ์ตวัแปรทีม่อีทิธพิลของปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนั

ของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ได้ทราบถึงปจัจยัส่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนัภายในมหาวทิยาลยั เพื่อนําไปใช้ใน

การพฒันาและบรหิารงานตามนโยบายดา้นการวจิยัสถาบนัของมหาวทิยาลยั 

2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดแผนพัฒนาการดําเนินการวิจยัสถาบันของ

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัพิบูลสงคราม ทํางานวิจยัสถาบนัเพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางการกําหนดแผนการ

ดําเนินงานในการพฒันาวิจยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สามารถกําหนด

มาตรฐานการจงูใจทีท่ีมุ่ง่ผลติผลงานการวจิยัสถาบนัและผลงานทางวชิาการขนาดยอ่มได ้

4. ได้ข้อเสนอแนะสําหรบัใช้เป็นแนวทางสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ

สามารถนําไปกําหนดนโยบายการวจิยัสถาบนัเพื่อการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ 

5. สามารถนําไปเป็นแนวทางการส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพการวจิยัสถาบนัในการ

ปรบัปรงุและพฒันางานประจาํใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนวชิาการ  
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ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา คอื บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล

สงคราม ที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ

สาํนกังาน กพ. แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551  

กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา คอื บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการสงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล

สงคราม ที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ

สํานักงาน กพ. แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 21 

สายงาน ดงัน้ี 1) เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 2) นักวชิาการศกึษา 3) นักวชิาการคอมพวิเตอร ์

4) นกัวทิยาศาสตร/์นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย/์นักวทิยาศาสตรป์ฏบิตักิาร/พนักงานผลติทดลอง 

5) นักวชิาการเงนิและบญัช ี6) บุคลากร 7) บรรณารกัษ์ 8) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

9) นักวชิาการพสัดุ/พนักงานพสัดุ 10) นักวชิาการโสตทศันศกึษา/พนักงานขยายเสยีง 11) นัก

เอกสารสนเทศ 12) ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจกัรกล/นายช่างประณีตศลิป์/ผู้ชํานาญการ

เครื่องกลพเิศษ 13) นักประชาสมัพนัธ ์ 14) นักวชิาการศกึษาพเิศษ 15) นิตกิร 16) วศิวกร

โยธา/วศิวกรรมเครื่องกล/สถาปนิก/ช่างเขยีนแบบ 17) นักตรวจสอบภายใน 18) นักวชิาการ

เกษตร/นักวชิาการสตัวบาล/พนักงานการเกษตร 19) นักวเิทศสมัพนัธ ์20) พนักงานพมิพด์ดี 

และ 21) นกัแนะแนวการศกึษาและอาชพี  

ขอบเขตด้านตวัแปร 

ตวัแปรทีศ่กึษาในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาคน้ควา้โดยมกีรอบการสงัเคราะห์

ตวัแปรปจัจยัจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มตีวัแปรทีศ่กึษา ดงัน้ี 

ตวัแปรเกณฑ/์ตวัแปรตาม คอื การทําและไม่ทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

ตวัแปรพยากรณ์/ตวัแปรอสิระ คอื ปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรสาย

สนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จาํนวน 4 ปจัจยัหลกั ประกอบดว้ย  

1. ปจัจยัจงูใจ ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั 

1.2 การมอีสิระในการทาํวจิยัสถาบนั 

1.3 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

1.4 ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

1.5 การเหน็คุณค่าของตนเอง 

1.6 ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 
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2. ปจัจยัคํ้าจนุ ไดแ้ก่ 

2.1 นโยบาย/การสนบัสนุนของหน่วยงาน 

2.2 ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา 

2.3 ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

2.4 สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสิง่อํานวยความสะดวก 

2.5 ความมัน่คงในงาน 

2.6 คุณภาพชวีติ 

2.7 ทีป่รกึษาในการทาํวจิยั 

2.8 งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั 

2.9 แหล่งความรูส้าํหรบัการคน้ควา้ 

2.10 ระยะเวลาในการทาํวจิยัสถาบนั 

3. ปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง ไดแ้ก่ 

3.1 ความรูค้วามสามารถและทกัษะการทาํวจิยัสถาบนั 

3.2 คุณลกัษณะของผูว้จิยั 

4. ปจัจยัจติพสิยั ไดแ้ก่ 

4.1 เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทาํวจิยัสถาบนั 

4.2 ความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยัสถาบนั 

 

นิยามคาํศพัทเ์ฉพาะ 

1. วิจยัสถาบนั หมายถึง กระบวนการที่ศึกษาและเก็บข้อมูล ซึ่งมุ่งเน้นที่จะศึกษา

ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงของหน่วยงานดว้ยวธิกีารทีเ่ชื่อถอืได ้หรอืเป็นการปฏบิตังิานในหน้าที่

ของตนเอง เพื่อนําขอ้คน้พบต่างๆ เป็นสารสนเทศนําไปประยกุต์ใชส้ําหรบัประกอบการวางแผน 

การกําหนดนโยบาย รวมทัง้การตดัสนิใจหรอืแกไ้ขปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ หรอืใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาของแต่ละหน่วยงานนัน้ไดโ้ดยเฉพาะ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานสังกัด

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ในสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสํานักงาน กพ. 

แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย 21 สายงาน ดังน้ี 1) เจ้าหน้าที่

บรหิารงานทัว่ไป 2) นักวชิาการศกึษา 3) นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 4) นักวทิยาศาสตร์/

นักวทิยาศาสตรก์ารแพทย/์นักวทิยาศาสตรป์ฏบิตักิาร/พนักงานผลติทดลอง 5) นักวชิาการเงนิ

และบญัช ี 6) บุคลากร 7) บรรณารกัษ์ 8) นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 9) นักวชิาการพสัดุ/

พนักงานพสัดุ 10) นักวชิาการโสตทศันศกึษา/พนักงานขยายเสยีง 11) นักเอกสารสนเทศ 12) 
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ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจกัรกล/นายช่างประณีตศลิป์/ผูช้ํานาญการเครื่องกลพเิศษ 13) นัก

ประชาสมัพนัธ ์ 14) นักวชิาการศกึษาพเิศษ 15) นิตกิร 16) วศิวกรโยธา/วศิวกรรมเครื่องกล/

สถาปนิก/ช่างเขยีนแบบ 17) นักตรวจสอบภายใน 18) นักวชิาการเกษตร/นักวชิาการสตัวบาล/

พนักงานการเกษตร 19) นักวเิทศสมัพนัธ์ 20) พนักงานพมิพ์ดดี และ 21) นักแนะแนว

การศกึษาและอาชพี 

3. บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการกลุ่มท่ีทาํงานวิจยัสถาบนั หมายถงึ บุคลากรสาย

สนบัสนุนวชิาการทีเ่คยทํางานวจิยัสถาบนัทีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนวจิยัสถาบนัของมหาวทิยาลยัราชภฏั

พบิลูสงคราม ในระยะ 6 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560  

4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกลุ่มท่ีไม่ทาํงานวิจยัสถาบนั หมายถงึ บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการที่ไม่เคยทํางานวจิยัสถาบนัและไม่เคยรบัทุนอุดหนุนวิจยัสถาบนัของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ในระยะ 6 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560 

5. ปัจจยัส่งผลต่อการทาํวิจยัสถาบนั หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอตวับ่งชี้

ผลสําเรจ็ในการทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ซึ่งประกอบดว้ย

ปจัจยั 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัจงูใจ ปจัจยัคํ้าจนุ ปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง และปจัจยัจติพสิยั 

6. ปัจจยัจงูใจ หมายถงึ ปจัจยัทีเ่ป็นแรงจงูใจในการวจิยัทีเ่ป็นความต้องการและ/หรอื

แรงปรารถนาของผู้วจิยัที่จะทํากิจกรรมต่างๆ ให้ออกมาดแีละประสบความสําเรจ็ลุล่วงตาม

มาตรฐานที่ตัง้ไวก้บังานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรกังานปฏบิตั ิเป็นการกระตุ้นให้เกิด

ความพอใจใหแ้ก่บุคคลในองคก์ร ใหป้ฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ประกอบด้วย

ปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี  

6.1 ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึที่มต่ีอการวจิยัทีใ่น

การค้นคว้าที่ต้องอาศยัความรู้ความชํานาญและความมรีะบบระเบยีบอย่างมเีหตุมผีลและมี

เป้าหมายทีแ่น่นอน มกีารรวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามเทีย่งตรงและเชื่อถอื 

6.2 การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึที่มต่ีอความ

เป็นอิสระในการจดัการทํางานวิจยัสถาบนัอย่างมเีป้าหมาย ตลอดจนการตัดสินใจและการ

กําหนดขัน้การดําเนินงานในการวจิยั รวมทัง้การเลอืกวธิทีี่ใช้ในการแก้ไขปญัหาในการทํางาน

วจิยัสถาบนั 

6.3 การได้รบัการยอมรบันับถือ หมายถึง ความคดิหรอืความรู้สึกที่มต่ีอความ

คาดหวงัให้บุคคลอื่นเหน็คุณค่า ยอมรบันับถอืในผลงานของตนเอง เช่น การได้รบัการยกย่อง

ชมเชย การแสดงความยนิด ีการใหก้ําลงัใจ การไวว้างใจ เป็นตน้ 

6.4 ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอเสน้ทาง

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่แสดงถึงความก้าวหน้า/การเตบิโตในสายงานในการพฒันา

สมรรถนะและความเชีย่วชาญทีเ่ป็นองคป์ระกอบสําคญัอยา่งหน่ึงต่อการผลติผลงานวจิยั 
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6.5 การเหน็คุณค่าของตนเอง หมายถงึ ความคดิ ความรูส้กึ หรอืการประเมนิตนเอง

ตามทศันะและความรูส้กึที่มต่ีอตนเองอนัหมายถงึคุณค่าในการทํางานวจิยัเป็นตามที่ต้องการ 

และมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง เขา้ใจ และแกไ้ขปญัหาใหลุ้ล่วงได ้

6.6 ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอภาระหน้าทีท่ี่

ปฏบิตัเิป็นประจําหรอืไดร้บัมอบหมายเป็นโอกาสในการเพิม่พูนประสบการณ์ทีม่คีวามน่าสนใจ

และทา้ทายต่อความรูค้วามสามารถของการทาํงานวจิยัสถาบนั 

7. ปัจจยัคํา้จนุ หมายถงึ ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของการทํางานวจิยัทีส่ามารถ

กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานวิจยัของผู้วิจยั ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นปจัจยัพื้นฐานที่

จาํเป็นทีต่อ้งไดร้บัการสนองตอบ ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 

7.1 นโยบาย/การสนับสนุนของหน่วยงาน หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอ

การกําหนดแนวทางหรอืนโยบายการส่งเสรมิสนับสนุนหรอืแนวทางการกระตุ้น/ผลกัดนัให้

บุคลากรทําวจิยัสถาบนัโดยกําหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน การใช้ผลการวจิยัประกอบการ

พจิารณาความดคีวามชอบ และ/หรอืความก้าวหน้าในสายงาน การสนับสนุนใหอ้บรมวจิยั และ

การเผยแพรผ่ลงานวจิยั 

7.2 ความสมัพนัธ์กับหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา หมายถึง ความคิดหรือ

ความรู้สึกที่มีต่อการติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สามารถทํางานวจิยัร่วมกนัภายในหน่วยงานหรอืสายการบงัคบับญัชา มคีวามเขา้ใจซึ่งกนัและ

กนัอยา่งด ีเช่น การใหค้าํแนะนํา ความร่วมมอื และการไดร้บัความช่วยเหลอืจากหน่วยงานหรอื

สายการบงัคบับญัชา เป็นตน้ 

7.3 ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความคดิหรอืความรู้สกึที่มต่ีอการ

ตดิต่อไมว่่าจะเป็นกริยิาหรอืวาจาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัสามารถทํางานวจิยัร่วมกนั

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน มคีวามเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างด ีเช่น ความสนิทสนม ความจรงิใจ 

ความรว่มมอื และการไดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ 

7.4 สภาพแวดลอ้มการทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก หมายถงึ ความคดิหรอื

ความรู้สึกที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆ และ/หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือสร้างขึ้นเพื่อการสร้าง

บรรยากาศที่เอื้ออํานวยและเพิม่ประสทิธภิาพต่อการทําวจิยัสถาบนัได้อย่างมคีุณภาพ เช่น 

แหล่งคน้ควา้ขอ้มลูเอกสาร ระบบสารสนเทศ เป็นตน้  

7.5 ความมัน่คงในงาน หมายถงึ ความรูส้กึในการทํางานวจิยัของผูว้จิยัทีม่ต่ีอความ

มัน่คงทางจติใจและรูส้กึถงึความภมูใิจในการทํางาน ความยัง่ยนืของอาชพี หรอืความมัน่คงของ

องคก์ร 

7.6 คุณภาพชวีติ หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอการดาํรงชวีติในการทํางาน

อย่างเหมาะสม อนัจะมสีภาพความจําเป็นพื้นฐานอย่างลงตวั อาทเิช่น ความสมดุลของเวลา 
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สาธารณูปโภค เทคโนโลย/ีระบบการสื่อสารเพื่อการสบืค้น เป็นต้น ซึ่งเป็นสิง่สนองต่อความ

สะดวกและคล่องตวัในการทาํงานวจิยัสถาบนัไดอ้ยา่งเพยีงพอ  

7.7 ทีป่รกึษาในการทําวจิยั หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอผูใ้หค้ําปรกึษา 

แนะนํา ช่วยเหลอืในการทาํวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร/ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน หวัหน้าหน่วยงานงาน 

เพื่อนรว่มงาน คณาจารย ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

7.8 งบประมาณในการทําวจิยัสถาบนั หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอการ

จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนทุนวจิยั ค่าใชจ้า่ยในการทาํวจิยัสถาบนัอย่างเพยีงพอ 

7.9 แหล่งความรูส้ําหรบัการค้นควา้ หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอแหล่ง

สําหรบัการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกบัการวิจยั ได้แก่ ห้องสมุด เอกสารตําราและงานวิจยั 

เครือ่งมอือุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ  

7.10 ระยะเวลาในการทาํวจิยัสถาบนั หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอเวลาที่

ใชใ้นการทํางานวจิยัสถาบนัไดส้ําเรจ็ตามระยะเวลาทีว่างแผน มคีวามต่อเน่ือง และมคีุณภาพ 

8. ปัจจยัการรบัรู้ความสามารถตนเอง หมายถงึ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน

การเรยีนรูท้ีบ่่งบอกถงึความสามารถในการทาํงานวจิยัได ้

8.1 ความรูค้วามสามารถและทกัษะการทําวจิยัสถาบนั หมายถงึ ความคดิหรอื

ความรูส้กึทีม่ต่ีอความเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยั การกําหนดหวัขอ้/โจทยห์รอืปญัหาการวจิยั 

การวเิคราะห์ปญัหา สถิตใินการวเิคราะห์ขอ้มูล การวางแผนการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และการสรปุผลการวจิยั  

8.2 คุณลกัษณะของผูว้จิยั หมายถงึ ความคดิหรอืความรูส้กึที่มต่ีอลกัษณะเฉพาะ

ของผู้วิจยั อันได้แก่ ความสนใจ ความตัง้ใจ การมุ่งมัน่ ความกระตือรอืร้น การมอีิสระทาง

ความคดิอยา่งมเีหตุมผีล ตลอดจนการยดึมัน่ในจรรยาบรรณต่อการทาํวจิยัของผูว้จิยั  

9. ปัจจยัจิตพิสยั หมายถงึ ปจัจยัทางพฤตกิรรมทีผู่ว้จิยักระทําอนัเป็นผลมาจากการ

เรยีนรูแ้ละการฝึกฝนทีเ่อือ้ใหส้ามารถทําวจิยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นัน่คอื ความรบัผดิชอบต่อ

ผลงานทีท่าํ มคีวามมุง่มัน่ในการทาํงานวจิยัและทาํการศกึษาคน้ควา้อยู่เสมอ มกีารตดัสนิใจโดย

ใชห้ลกัการเหตุผล และทาํงานอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 

9.1 เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทาํวจิยัสถาบนั หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิหรอืความเชื่อที่

มตี่อบทบาทการทําวจิยัสถาบนัในตวัผู ้วจิยัเองอนัเกิดจากความชอบ/ความสนใจและพงึ

พอใจในบทบาทการทาํวจิยั รวมทัง้ความพรอ้มและ/หรอืความตัง้ใจปฏบิตัเิพื่องานวจิยั  

9.2 ความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการทําวจิยัสถาบนั หมายถงึ ความรูส้กึพงึ

พอใจขององคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งหน้าทีพ่ืน้ฐานในการส่งเสรมิการสนับสนุนใหเ้กดิ

บรรยากาศทีเ่อือ้อํานวยต่อความสะดวกสบาย คล่องตวั และพงึพอใจในการทํางานวจิยัสถาบนัที่

ไดร้บัจากหน่วยงาน ไดแ้ก่ การเรยีนรูร้่วมกนัในหน่วยงาน/เพื่อนร่วมงาน การสนับสนุนในการ

นําเสนอผลงานวจิยั การใหข้อ้มลูขา่วสารวจิยั และทศิทางการวจิยัสถาบนัในหน่วยงาน 


