บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การวิจยั สถาบันเป็ นด้านหนึ่งที่มคี วามสําคัญที่สถาบันอุดมศึกษาควรมีการนํ าไปใช้ใน
การบริหารองค์กร/สถาบัน ทรงธรรม ธีระกุล และคณะ (2558) อธิบายว่า การวิจยั สถาบันเป็ น
เสมือนกระจกส่องดูตนเองว่าได้ปฏิบตั หิ รือบริหารจัดการสถาบันตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ ที่ส ถาบันได้กํ าหนดไว้ห รือ ไม่ เพียงใด มีค วามสอดคล้อ งกับ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของภาครัฐ หรือหน่ วยงานเจ้าสังกัดของสถาบันนัน้ หรือไม่ อย่างไร ทัง้ นี้ เพื่อจะได้ม ี
ข้อมูลสําหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล รวมทัง้ เป็ นวงจรของการพัฒนาองค์กรอย่างต่ อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่าการวิจยั
สถาบันเป็ นเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร และขณะเดียวกันยังเป็ นช่องทาง
ในการส่ง เสริมให้บุค ลากรผู้ทํางานวิจยั สถาบันได้พ ฒ
ั นาศัก ยภาพทางวิชาการและมีโ อกาส
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองควบคูไ่ ปด้วยกันกับการพัฒนาองค์กรด้วย
การวิจยั สถาบันหากจะกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็ค ือ การวิจยั ในงานประจําของสถาบันและ
องค์กรนัน่ เอง ซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่ของการปรับปรุงและพัฒนางานประจําที่ทําอยู่ทุกวัน โดย
สามารถนํางานทีท่ าํ อยูม่ าใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสําหรับการวางแผนการวิจยั หากมีการวางแผนการ
วิจ ัย อย่ า งเป็ น ระบบ ป้ องกัน อคติ ไ ด้ อ ย่ า งรัด กุ ม มีก ารตัง้ คํ า ถามวิจ ัย อย่ า งชัด เจน มีก าร
ประมวลผลอย่างน่ าเชื่อถือ และได้ขอ้ สรุปใหม่จากงานวิจยั ก็จะสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ต่อ
สถาบันได้
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ มีการบัญญัตไิ ว้โดยให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
ต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก ในความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้ใ ห้ความหมายว่า การวิจยั สถาบันเป็ นการดําเนินงานวิจยั เชิงประเมิน
เกีย่ วกับองค์กร เพื่อใช้ผลการวิจยั เชิงประเมินนัน้ มาประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบาย
และแผน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรนัน้ (ทรงธรรม ธีระกุล และคณะ, 2558)
ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาต้องอาศัยการวิจยั สถาบันเข้ามาช่วย ทัง้ นี้เนื่องจาก
การประกันคุณภาพการศึกษาจะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ถ้าขาดเรื่องของการวิจยั
สถาบัน (วิจติ ร ศรีสอ้าน, 2542) ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีม่ หาวิทยาลัยให้การสนับสนุ นมาอย่างต่อเนื่อง แต่
ั หาอยู่ ม าก ประเด็ น ป ญ
ั หาแรกก็ ค ือ งานวิจ ัย สถาบัน ในระดับ
การวิจ ัย สถาบัน ก็ ย ัง มีป ญ
สถาบันอุ ดมศึกษายังขาดการวิเ คราะห์ภาพซึ่ง เป็ นทิศทางในอนาคต งานวิจยั ส่ วนใหญ่ เ ป็ น
การศึกษาสถานภาพที่เป็ นอยู่ และมักจะตอบคําถามว่าเกิดอะไรขึน้ ในปจั จุบนั ดังนัน้ จึงเป็ น
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หน้าทีท่ ม่ี หาวิทยาลัยต้องตระหนักและให้ความสนใจในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพิม่ มากขึน้
ผลที่ไ ด้จากการวิจยั สถาบันนอกจากจะนํ าไปใช้ประโยชน์ ใ นการปรับปรุง และพัฒนา
สถาบัน แล้ ว ยัง เป็ น ผลงานทางวิช าการที่ส ามารถนํ า ไปใช้ ใ นการขอรับ การประเมิน เพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของผูท้ าํ วิจยั ได้อกี ทางหนึ่ง เห็นได้ว่าความสําคัญของการวิจยั สถาบันที่
เป็ นเรื่อ งเกี่ยวกับสถาบัน/องค์ก รที่เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการให้เ กิด การปรับปรุง อย่า ง
ต่อเนื่องและยังเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้หน่ วยงานมีการพัฒนาความก้าวหน้า
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง ปจั จุ บนั องค์ก รยุ ค ใหม่ ไ ด้นํ า เทคนิ ค วิธ ีก ารของการวิจ ยั สถาบัน ไปใช้เ ป็ น
เครื่องมือในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์กรได้เป็ นอย่างดีทส่ี ามารถนํ าผลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
เพื่อให้องค์กร/ส่วนงานได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิจติ ร ศรีสอ้าน,
2545) สอดคล้องกับแนวคิดของ ทองอินทร์ วงศ์โสธร (2535) ได้กล่าวว่า การวิจยั สถาบันเป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน เพื่อเอื้อประโยชน์การบริหารจัดการและการดําเนินการของสถาบัน
ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าการศึกษาของการวิจยั สถาบันจําเป็ นต้องคัดกรองหัวข้อและ/หรือปญั หาการ
วิจ ัย ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ แนวทางการพัฒ นาของสถาบัน งานวิจ ยั จึง จะเป็ น งานที่ท้า ทาย
ความสามารถของนัก วิจยั เพราะผลที่ไ ด้จ ากข้อ มูล สารสนเทศที่เ ป็ น ประโยชน์ ท งั ้ โดยตรง
และ/หรือทางอ้อมต่ อการตัดสินใจและการวางแผนขององค์กร/สถาบันได้ (สุวมิ ล ว่องวานิช,
2545) กล่าวได้ว่าภายใต้การบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจั จุบนั มีแนวทางการวิจยั
สถาบัน ค่ อ นข้ า งที่จ ะเป็ น ระบบ ซึ่ ง มีก ารนํ า ไปใช้ ใ นการบริห ารจัด การของสถาบัน แต่
สถานศึกษาในระดับอื่นๆ ยังขาดการนํ าไปใช้ทข่ี าดความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง หากมีการ
นํ าไปใช้อย่างเป็ นระบบก็จะช่วยทําให้มขี อ้ มูลสารสนเทศในการกําหนดนโยบาย การวางแผน
การจัดการโครงการพัฒนาต่างๆ การบริหารงบประมาณ เพื่อพัฒนาหน่ วยงานตามภารกิจของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภารดี อนันต์นาวี, 2550) การวิจยั สถาบันยังเป็ นเครื่องมือ
หนึ่งที่สามารถนํ ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการโดยใช้ผลการวิจยั สถาบัน
เป็ นผลงานทางวิชาการให้กบั บุคคลากรกลุ่มเหล่านี้ ได้พฒ
ั นาศักยภาพและทักษะการปฏิบตั งิ าน
ของตน รวมถึง สมรรถนะ กอปรกับ ความเข้า ใจงานของตนเองได้อ ย่า งถ่อ งแท้ม ากขึ้น
(วิบูลย์ วัฒนาธร และเสมอ ถาน้ อย, 2550) ดังนัน้ สิง่ สําคัญที่สุด คือ บุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ฉะนัน้ การจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ องค์กรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่ ทักษะความชํานาญในงาน
เพื่อการพัฒนางาน กระบวนการอย่างหนึ่งนัน่ คือการพัฒนางานประจําสู่งานวิจยั (Routine to
Research หรือ R2R) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการศึกษาวิจยั จากงานประจําทีม่ อี ยู่ โดยมุ่งเน้นทีจ่ ะนํ า
ผลการวิจ ยั ไปพัฒ นาการทํ า งานประจํา ของตนเองและองค์ก ร ดัง นั น้ ผลงานการวิจ ยั จึง มี
ความสําคัญและประโยชน์อย่างยิง่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือเป็ นสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564)
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปฏิรูปการวิจยั และการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยมีแนวทางตามพระราชดําริ ด้วยกระบวนการบูรณาการการ
วิจยั และพัฒนาเพื่อการแก้ไขปญั หาท้องถิน่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํา
วิจยั สถาบันที่นับเป็ นภารกิจหนึ่งที่จะเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาการวิจยั สอดรับต่ อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึง่ ผลงานการวิจยั ทีไ่ ด้มาสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ได้ทงั ้
เชิงการบริหารและ/หรือนโยบายเพื่อการวางแผน
การวิจยั สถาบันของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูล สงคราม เป็ นการดํา เนิ นงานวิจยั เชิง
วิเคราะห์เสียส่วนใหญ่ ซึง่ จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในช่วงที่ผ่านมา
แม้ว่าจะมีมาตรการสนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการทําวิจยั สถาบันเพื่อ
พัฒ นางานตามบทบาทหน้ า ที่ที่ร บั ผิด ชอบ แต่ ย งั ไม่ ไ ด้ร บั การตอบสนองจากบุ ค ลากร
สายสนับสนุ น วิช าการเท่าที่ค วร จากงานวิจ ยั ของ ปรารถนา อเนกปญั ญากุ ล และศศินิภ า
ศรีกลั ยานิวาท (2557) บุคลากรทีไ่ ม่เคยทําวิจยั มีมากกว่าทีเ่ คยทําวิจยั ซึง่ กลุ่มผูท้ ําวิจยั ส่วนใหญ่ท่ี
ทําวิจยั จะเป็ นงานวิจยั ที่ทําเป็ นกลุ่มและเป็ นงานวิจยั ที่ทําเพื่อพัฒนางานวิชาการตามสาขาที่
สังกัด และจากงานวิจยั ของ จิรารัตน์ ภูสฤี ทธิ ์ และคณะ (2558) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทํา
วิจยั ของบุค ลากรสายสนับสนุ นระดับพนัก งานปฏิบตั กิ าร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า
ด้านปจั จัยในการทําวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ น ระดับพนักงานปฏิบตั กิ ารโดยรวมและราย
ปจั จัย มีระดับความคิด เห็นอยู่ใ นระดับมากทุ ก ปจั จัย ได้แ ก่ ปจั จัยด้านทัก ษะในการทําวิจยั
ปจั จัยด้านความรูใ้ นการทําวิจยั ปจั จัยด้านนโยบายของหน่ วยงาน และปจั จัยด้านแหล่งความรู้
สําหรับการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยงั พบว่าปญั หาและอุปสรรคในการทําวิจยั คือ บุคลากรมี
ภาระงานมาก ทําให้ไม่มเี วลาในการทําวิจยั และควรได้รบั การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร และควรมี
การสนับสนุ นทุนในการทําวิจยั ให้มากขึน้
จากความสําคัญของการวิจยั สถาบันรวมทัง้ สภาพปญั หาในปจั จุบนั ที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วจิ ยั มีความตระหนักว่าการวิจยั สถาบันจะเป็ นเครื่องมือสําคัญและเป็ นเครื่องมือให้เกิดการ
พัฒนาและเป็ นช่องทางในการสื่อสารและนํ าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั สถาบัน ฉะนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการ
ทําวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งจะมี
กลุ่มบุคลากร 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มทีใ่ ห้ความสนใจในการทํางานวิจยั และกลุ่มทีไ่ ม่ต้องการ
ทํางานวิจยั การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้หากพิจารณาลักษณะของกลุ่มบุคลากรทัง้ สองกลุ่มแล้วนัน้
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าความสนใจในการทํางานวิจยั นัน้ มีปจั จัยใดทีท่ ําให้บุคลากรมีความต้องการทีจ่ ะทํา
และไม่ ต้ อ งการทํ า งานวิจ ัย สถาบัน โดยพิจ ารณาถึง ตัว แปรที่เ กี่ย วข้อ งในป จั จัย 4 ป จั จัย
ประกอบด้วย ปจั จัยจูงใจ ปจั จัยคํ้าจุน ปจั จัยการรับรูค้ วามสามารถตนเอง และปจั จัยจิตพิสยั
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กอปรกับได้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ซึ่งเป็ นวิธกี ารวิเคราะห์ทางสถิตทิ ม่ี วี ตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแล้ว นํ าผลที่ได้ไปใช้ใ นการประมาณค่ าตัว แปรตามหรือ กําหนดโอกาสของหน่ วยการ
วิเคราะห์แต่ละหน่ วยจะเป็ นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
คําถามการวิ จยั
1. ปจั จัย ใดบ้างที่ส่ ง ผลต่ อ การทํ าและไม่ทํ าวิจ ยั สถาบันของบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2. สมการปจั จัยที่ส่ ง ผลต่ อ การทําและไม่ทําวิจยั สถาบันของบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยพยากรณ์ท่สี ่งผลต่อการทําและไม่ทําวิจยั สถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ตวั แปรทีม่ อี ทิ ธิพลของปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั สถาบัน
ของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบถึงปจั จัยส่งผลต่ อการทําวิจยั สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนํ าไปใช้ใน
การพัฒนาและบริหารงานตามนโยบายด้านการวิจยั สถาบันของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อ เป็ นข้อ มูล พื้นฐานในการกํ า หนดแผนพัฒนาการดํ าเนิ นการวิจยั สถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล สงคราม ทํางานวิจยั สถาบัน เพิ่ม ขึ้นและเพื่อ เป็ นแนวทางการกํ าหนดแผนการ
ดํา เนิ น งานในการพัฒ นาวิจ ยั สถาบัน ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการที่ส ามารถกํ า หนด
มาตรฐานการจูงใจทีท่ ม่ี งุ่ ผลิตผลงานการวิจยั สถาบันและผลงานทางวิชาการขนาดย่อมได้
4. ได้ข้อเสนอแนะสําหรับใช้เป็ นแนวทางสนับสนุ นให้บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
สามารถนํ าไปกําหนดนโยบายการวิจยั สถาบันเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการ
5. สามารถนํ าไปเป็ นแนวทางการส่ ง เสริม และเพิ่มศัก ยภาพการวิจยั สถาบันในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานประจําให้บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
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ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ม ีคุ ณ วุ ฒริ ะดับปริญ ญาตรีข้นึ ไป ในสายงานตามมาตรฐานกํ าหนดตํ า แหน่ ง ของ
สํานักงาน กพ. แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ม ีคุ ณ วุ ฒริ ะดับปริญ ญาตรีข้นึ ไป ในสายงานตามมาตรฐานกํ าหนดตํ า แหน่ ง ของ
สํานักงาน กพ. แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 21
สายงาน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ 2) นักวิชาการศึกษา 3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4) นักวิทยาศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั กิ าร/พนักงานผลิตทดลอง
5) นัก วิชาการเงินและบัญ ชี 6) บุค ลากร 7) บรรณารัก ษ์ 8) นัก วิเ คราะห์นโยบายและแผน
9) นักวิชาการพัสดุ/พนักงานพัสดุ 10) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/พนักงานขยายเสียง 11) นัก
เอกสารสนเทศ 12) ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจักรกล/นายช่างประณีตศิลป์/ผู้ชํานาญการ
เครื่องกลพิเศษ 13) นักประชาสัมพันธ์ 14) นักวิชาการศึกษาพิเศษ 15) นิตกิ ร 16) วิศวกร
โยธา/วิศวกรรมเครื่องกล/สถาปนิก/ช่างเขียนแบบ 17) นักตรวจสอบภายใน 18) นักวิชาการ
เกษตร/นักวิชาการสัตวบาล/พนักงานการเกษตร 19) นักวิเทศสัมพันธ์ 20) พนักงานพิมพ์ดดี
และ 21) นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าโดยมีกรอบการสังเคราะห์
ตัวแปรปจั จัยจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีตวั แปรทีศ่ กึ ษา ดังนี้
ตัวแปรเกณฑ์/ตัวแปรตาม คือ การทําและไม่ทําวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ตัวแปรพยากรณ์/ตัวแปรอิสระ คือ ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั สถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จํานวน 4 ปจั จัยหลัก ประกอบด้วย
1. ปจั จัยจูงใจ ได้แก่
1.1 ลักษณะงานวิจยั สถาบัน
1.2 การมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน
1.3 การได้รบั การยอมรับนับถือ
1.4 ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
1.5 การเห็นคุณค่าของตนเอง
1.6 ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
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2. ปจั จัยคํ้าจุน ได้แก่
2.1 นโยบาย/การสนับสนุ นของหน่ วยงาน
2.2 ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานหรือการบังคับบัญชา
2.3 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
2.4 สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวก
2.5 ความมันคงในงาน
่
2.6 คุณภาพชีวติ
2.7 ทีป่ รึกษาในการทําวิจยั
2.8 งบประมาณในการทําวิจยั สถาบัน
2.9 แหล่งความรูส้ าํ หรับการค้นคว้า
2.10 ระยะเวลาในการทําวิจยั สถาบัน
3. ปจั จัยการรับรูค้ วามสามารถตนเอง ได้แก่
3.1 ความรูค้ วามสามารถและทักษะการทําวิจยั สถาบัน
3.2 คุณลักษณะของผูว้ จิ ยั
4. ปจั จัยจิตพิสยั ได้แก่
4.1 เจตคติ/ทัศนคติต่อการทําวิจยั สถาบัน
4.2 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการทําวิจยั สถาบัน
นิ ยามคําศัพท์เฉพาะ
1. วิ จยั สถาบัน หมายถึง กระบวนการที่ศึกษาและเก็บข้อ มูล ซึ่ง มุ่ง เน้ นที่จะศึก ษา
ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงของหน่ วยงานด้วยวิธกี ารทีเ่ ชื่อถือได้ หรือเป็ นการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ของตนเอง เพื่อนําข้อค้นพบต่างๆ เป็ นสารสนเทศนําไปประยุกต์ใช้สําหรับประกอบการวางแผน
การกําหนดนโยบาย รวมทัง้ การตัดสินใจหรือแก้ไขปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หรือใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาของแต่ละหน่ วยงานนัน้ ได้โดยเฉพาะ
2. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ หมายถึ ง
พนั ก งานที่ป ฏิบ ัติ ง านสัง กัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ในสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งของสํานักงาน กพ.
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทีม่ คี ุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีขน้ึ ไป
สัง กัด มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม ประกอบด้ ว ย 21 สายงาน ดัง นี้ 1) เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานทัวไป
่ 2) นักวิชาการศึกษา 3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4) นักวิทยาศาสตร์/
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั กิ าร/พนักงานผลิตทดลอง 5) นักวิชาการเงิน
และบัญชี 6) บุคลากร 7) บรรณารักษ์ 8) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9) นักวิชาการพัสดุ/
พนักงานพัสดุ 10) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/พนักงานขยายเสียง 11) นักเอกสารสนเทศ 12)
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ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจักรกล/นายช่างประณีตศิลป์/ผูช้ ํานาญการเครื่องกลพิเศษ 13) นัก
ประชาสัมพันธ์ 14) นักวิชาการศึกษาพิเศษ 15) นิตกิ ร 16) วิศวกรโยธา/วิศวกรรมเครื่องกล/
สถาปนิก/ช่างเขียนแบบ 17) นักตรวจสอบภายใน 18) นักวิชาการเกษตร/นักวิชาการสัตวบาล/
พนักงานการเกษตร 19) นักวิเทศสัมพันธ์ 20) พนักงานพิมพ์ดดี และ 21) นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการกลุ่มที่ทาํ งานวิ จยั สถาบัน หมายถึง บุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการทีเ่ คยทํางานวิจยั สถาบันทีไ่ ด้รบั ทุนอุดหนุ นวิจยั สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม ในระยะ 6 ปี ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560
4. บุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการกลุ่มที่ ไม่ทาํ งานวิ จยั สถาบัน หมายถึง บุคลากร
สายสนับสนุ นวิชาการที่ไ ม่เ คยทํางานวิจยั สถาบันและไม่เคยรับทุ นอุ ดหนุ นวิจยั สถาบันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ในระยะ 6 ปี ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560
5. ปัจจัยส่งผลต่อการทําวิ จยั สถาบัน หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อตัวบ่งชี้
ผลสําเร็จในการทําวิจยั สถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งประกอบด้วย
ปจั จัย 4 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยจูงใจ ปจั จัยคํ้าจุน ปจั จัยการรับรูค้ วามสามารถตนเอง และปจั จัยจิตพิสยั
6. ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปจั จัยทีเ่ ป็ นแรงจูงใจในการวิจยั ทีเ่ ป็ นความต้องการและ/หรือ
แรงปรารถนาของผู้วจิ ยั ที่จะทํากิจกรรมต่ างๆ ให้ออกมาดีแ ละประสบความสําเร็จลุ ล่วงตาม
มาตรฐานที่ตงั ้ ไว้กบั งานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบตั ิ เป็ นการกระตุ้นให้เกิด
ความพอใจให้แก่บุคคลในองค์กร ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบด้วย
ปจั จัยต่างๆ ดังนี้
6.1 ลักษณะงานวิจยั สถาบัน หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ที่มตี ่อการวิจยั ทีใ่ น
การค้นคว้าที่ต้อ งอาศัยความรู้ค วามชํานาญและความมีระบบระเบียบอย่างมีเหตุ มผี ลและมี
เป้าหมายทีแ่ น่ นอน มีการรวบรวมข้อมูลทีม่ คี วามเทีย่ งตรงและเชื่อถือ
6.2 การมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ที่มตี ่อความ
เป็ นอิส ระในการจัด การทํางานวิจ ยั สถาบันอย่ างมีเ ป้าหมาย ตลอดจนการตัด สิน ใจและการ
กําหนดขัน้ การดําเนินงานในการวิจยั รวมทัง้ การเลือกวิธที ่ใี ช้ในการแก้ไขปญั หาในการทํางาน
วิจยั สถาบัน
6.3 การได้รบั การยอมรับนับถือ หมายถึง ความคิด หรือความรู้ส ึกที่มตี ่ อความ
คาดหวังให้บุคคลอื่นเห็นคุณค่า ยอมรับนับถือในผลงานของตนเอง เช่น การได้รบั การยกย่อง
ชมเชย การแสดงความยินดี การให้กําลังใจ การไว้วางใจ เป็ นต้น
6.4 ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อเส้นทาง
ความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงานที่แสดงถึงความก้าวหน้ า/การเติบโตในสายงานในการพัฒนา
สมรรถนะและความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งต่อการผลิตผลงานวิจยั
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6.5 การเห็นคุณค่าของตนเอง หมายถึง ความคิด ความรูส้ กึ หรือการประเมินตนเอง
ตามทัศนะและความรูส้ กึ ที่มตี ่ อตนเองอันหมายถึงคุณค่าในการทํางานวิจยั เป็ นตามที่ต้องการ
และมีความเชื่อมันในตนเอง
่
เข้าใจ และแก้ไขปญั หาให้ลุล่วงได้
6.6 ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อภาระหน้าทีท่ ่ี
ปฏิบตั เิ ป็ นประจําหรือได้รบั มอบหมายเป็ นโอกาสในการเพิม่ พูนประสบการณ์ทม่ี คี วามน่ าสนใจ
และท้าทายต่อความรูค้ วามสามารถของการทํางานวิจยั สถาบัน
7. ปัจจัยคํา้ จุน หมายถึง ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมของการทํางานวิจยั ทีส่ ามารถ
กระตุ้นให้เ กิด แรงจูง ใจในการทํางานวิจยั ของผู้ว ิจยั ซึ่ง โดยส่ ว นใหญ่ จะเป็ นปจั จัยพื้นฐานที่
จําเป็ นทีต่ อ้ งได้รบั การสนองตอบ ประกอบด้วยปจั จัยต่างๆ ดังนี้
7.1 นโยบาย/การสนับสนุ นของหน่ วยงาน หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อ
การกํ าหนดแนวทางหรือ นโยบายการส่ ง เสริมสนับสนุ นหรือ แนวทางการกระตุ้น/ผลัก ดันให้
บุคลากรทําวิจยั สถาบันโดยกําหนดเป็ นนโยบายของหน่ วยงาน การใช้ผลการวิจยั ประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ และ/หรือความก้าวหน้าในสายงาน การสนับสนุ นให้อบรมวิจยั และ
การเผยแพร่ผลงานวิจยั
7.2 ความสัมพัน ธ์ก ับหน่ ว ยงานหรือ การบัง คับบัญ ชา หมายถึง ความคิด หรือ
ความรู้ส ึก ที่ม ีต่ อ การติด ต่ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น กิร ิย าหรือ วาจาที่แ สดงถึง ความสัมพัน ธ์อ ันดีต่ อ กัน
สามารถทํางานวิจยั ร่วมกันภายในหน่ วยงานหรือสายการบังคับบัญชา มีความเข้าใจซึ่งกันและ
กันอย่างดี เช่น การให้คาํ แนะนํ า ความร่วมมือ และการได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่ วยงานหรือ
สายการบังคับบัญชา เป็ นต้น
7.3 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความคิดหรือความรู้สกึ ที่มตี ่ อการ
ติดต่อไม่ว่าจะเป็ นกิรยิ าหรือวาจาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันสามารถทํางานวิจยั ร่วมกัน
ระหว่ างเพื่อ นร่ว มงาน มีค วามเข้าใจซึ่ง กันและกันอย่างดี เช่ น ความสนิ ทสนม ความจริง ใจ
ความร่วมมือ และการได้รบั ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน เป็ นต้น
7.4 สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวก หมายถึง ความคิดหรือ
ความรู้ส ึก ที่ม ีต่ อ องค์ ป ระกอบต่ า งๆ และ/หรือ สิ่ง ที่เ กิด ขึ้น เองหรือ สร้า งขึ้น เพื่อ การสร้า ง
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยและเพิม่ ประสิทธิภาพต่อการทําวิจยั สถาบันได้อย่างมีคุณภาพ เช่น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ระบบสารสนเทศ เป็ นต้น
7.5 ความมันคงในงาน
่
หมายถึง ความรูส้ กึ ในการทํางานวิจยั ของผูว้ จิ ยั ทีม่ ตี ่อความ
มันคงทางจิ
่
ตใจและรูส้ กึ ถึงความภูมใิ จในการทํางาน ความยังยื
่ นของอาชีพ หรือความมันคงของ
่
องค์กร
7.6 คุณภาพชีวติ หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อการดํารงชีวติ ในการทํางาน
อย่างเหมาะสม อันจะมีสภาพความจําเป็ นพื้นฐานอย่างลงตัว อาทิเช่น ความสมดุลของเวลา
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สาธารณู ปโภค เทคโนโลยี/ระบบการสื่อสารเพื่อการสืบค้น เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสิง่ สนองต่อความ
สะดวกและคล่องตัวในการทํางานวิจยั สถาบันได้อย่างเพียงพอ
7.7 ทีป่ รึกษาในการทําวิจยั หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อผูใ้ ห้คําปรึกษา
แนะนํา ช่วยเหลือในการทําวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร/ผูบ้ งั คับบัญชาหน่ วยงาน หัวหน้าหน่ วยงานงาน
เพื่อนร่วมงาน คณาจารย์ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
7.8 งบประมาณในการทําวิจยั สถาบัน หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นทุนวิจยั ค่าใช้จา่ ยในการทําวิจยั สถาบันอย่างเพียงพอ
7.9 แหล่งความรูส้ ําหรับการค้นคว้า หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อแหล่ง
สําหรับการศึก ษาค้นคว้าข้อ มูล เกี่ยวกับการวิจยั ได้แก่ ห้องสมุด เอกสารตํ าราและงานวิจยั
เครือ่ งมืออุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีต่างๆ
7.10 ระยะเวลาในการทําวิจยั สถาบัน หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อเวลาที่
ใช้ในการทํางานวิจยั สถาบันได้สําเร็จตามระยะเวลาทีว่ างแผน มีความต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
8. ปัจจัยการรับรู้ความสามารถตนเอง หมายถึง การรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การเรียนรูท้ บ่ี ่งบอกถึงความสามารถในการทํางานวิจยั ได้
8.1 ความรูค้ วามสามารถและทักษะการทําวิจยั สถาบัน หมายถึง ความคิดหรือ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบวิธวี จิ ยั การกําหนดหัวข้อ/โจทย์หรือปญั หาการวิจยั
การวิเคราะห์ปญั หา สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผนการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการสรุปผลการวิจยั
8.2 คุณลักษณะของผูว้ จิ ยั หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ที่มตี ่อลักษณะเฉพาะ
ของผู้ว ิจยั อันได้แ ก่ ความสนใจ ความตัง้ ใจ การมุ่ง มัน่ ความกระตือ รือ ร้น การมีอิส ระทาง
ความคิดอย่างมีเหตุมผี ล ตลอดจนการยึดมันในจรรยาบรรณต่
่
อการทําวิจยั ของผูว้ จิ ยั
9. ปัจจัยจิ ตพิ สยั หมายถึง ปจั จัยทางพฤติกรรมทีผ่ ูว้ จิ ยั กระทําอันเป็ นผลมาจากการ
เรียนรูแ้ ละการฝึกฝนทีเ่ อือ้ ให้สามารถทําวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นัน่ คือ ความรับผิดชอบต่อ
ผลงานทีท่ าํ มีความมุง่ มันในการทํ
่
างานวิจยั และทําการศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ มีการตัดสินใจโดย
ใช้หลักการเหตุผล และทํางานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยปจั จัยต่างๆ ดังนี้
9.1 เจตคติ/ทัศนคติต่อการทําวิจยั สถาบัน หมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดหรือความเชื่อ ที่
มีต่ อ บทบาทการทํา วิจ ยั สถาบัน ในตัว ผู ้ว จิ ยั เองอัน เกิด จากความชอบ/ความสนใจและพึง
พอใจในบทบาทการทําวิจยั รวมทัง้ ความพร้อมและ/หรือความตัง้ ใจปฏิบตั เิ พื่องานวิจยั
9.2 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทําวิจยั สถาบัน หมายถึง ความรูส้ กึ พึง
พอใจขององค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างหน้าทีพ่ น้ื ฐานในการส่งเสริมการสนับสนุ นให้เกิด
บรรยากาศทีเ่ อือ้ อํานวยต่อความสะดวกสบาย คล่องตัว และพึงพอใจในการทํางานวิจยั สถาบันที่
ได้รบั จากหน่ วยงาน ได้แก่ การเรียนรูร้ ่วมกันในหน่ วยงาน/เพื่อนร่วมงาน การสนับสนุ นในการ
นําเสนอผลงานวิจยั การให้ขอ้ มูลข่าวสารวิจยั และทิศทางการวิจยั สถาบันในหน่ วยงาน

