
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การวิจ ัย เรื่อง ปจัจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจ ัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ทัง้น้ี เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ทางการศกึษาวจิยัครัง้น้ี 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสนบัสนุนการวจิยั ดงัน้ี 

1. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัสถาบนั 

2. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่อการทาํงานวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษา 

3. สภาพการทาํวจิยัสถาบนัในมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัสถาบนั 

ความหมายของการวิจยัสถาบนั 

มผีูใ้หค้วามหมายของการวจิยัสถาบนั (Institutional Research) แตกต่างกนั ดงัน้ี การ

วจิยัสถาบนั คอื การเก็บรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศอนัเป็นขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัสถาบนั แล้วนํา

ขอ้มลูหรอืสารสนเทศนัน้มาสงัเคราะหว์เิคราะห ์โดยอาศยัขัน้ตอนทางวทิยาศาสตรใ์หเ้ป็นขอ้มลู 

หรอืสารสนเทศอนัใหม่ที่สามารถใชอ้ธบิาย ตอบปญัหา หรอืนําผลการวจิยัมาช่วยการตดัสนิใจ

ในการพฒันาสถาบนัได ้(สมพงษ์ สุขเีกตุ, 2540) 

เยาวด ีวบิูลย์ศร ี(2536) ได้ให้ความหมายของการวจิยัสถาบนัไว้ว่า การวจิยัสถาบนั 

หมายถงึ การวจิยัประเภทหน่ึง ซึง่มุง่ทีจ่ะศกึษาปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัแต่ละสถาบนั ทัง้น้ี

เพื่อนําขอ้คน้พบต่างๆ เหล่านัน้ไปประยุกต์ใชส้ําหรบัประกอบการวางแผนการกําหนดนโยบาย 

รวมทัง้การตดัสนิใจหรอืแกไ้ขปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในแต่ละสถาบนัโดยเฉพาะ ซึง่มนีักวชิาการ

บางท่านเรยีกการวจิยัประเภทน้ีว่า “Operational Research” หรอื “Administrative Research” 

โจ (Saupe Joe L, 1981) กล่าวว่า การวิจยัสถาบนั คอื การวิจยัที่จดัทําใน

สถาบนัอุดมศกึษา เพื่อประโยชน์ในการจดัหาขอ้มูลสําหรบัสนับสนุนการวางแผน การกําหนด

นโยบายและการตดัสนิใจในสถาบนั 

จากความหลากหลายและลกัษณะของการวิจยัสถาบนัสามารถสรุปได้ว่า การวิจยั

สถาบนั หมายถึง การวิจยัประเภทหน่ึงที่มุ่งเน้นศึกษาปญัหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงของแต่ละ

สถาบนัด้วยวธิกีารทางสถิตทิี่เชื่อถือได้ ทัง้น้ี เพื่อนําขอ้ค้นพบต่างๆ เหล่านัน้เป็นสารสนเทศ 

ประยุกต์ใช้สําหรบัประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบาย รวมทัง้การตดัสนิใจหรอืแก้ไข

ปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในแต่ละสถาบนั หรอืใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถาบนันัน้โดยเฉพาะ 
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ลกัษณะและเป้าหมายของการวิจยัสถาบนั 

การวจิยัสถาบนัเป็นการวจิยัทีด่ําเนินการภายในสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อจดัหาขอ้มลูหรอื

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งนํามาเสนอต่อผูบ้รหิาร สําหรบันําไปใชส้นับสนุนการวางแผนของสถาบนั 

ตลอดจนการกําหนดนโยบายและการตดัสนิใจต่างๆ ของสถาบนัใดสถาบนัหน่ึงโดยเฉพาะ ขอ้

คน้พบดงักล่าวอาจจะไมเ่หมาะทีจ่ะนําไปประยกุตห์รอือา้งองิกบัสถาบนัอื่น จงึมลีกัษณะต่างจาก

การวจิยัโดยทัว่ไป เพราะการวจิยัทัว่ไปส่วนใหญ่อาจจะนําขอ้คน้พบไปประยุกต์หรอืไปอ้างองิได้

กับประชากรกลุ่มอื่นที่มีล ักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน ในขณะเดียวกันก็สามารถนําไป

ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รอื่นๆ ได ้เช่น ในมหาวทิยาลยั โรงเรยีน หรอืแมแ้ต่ภาคธุรกจิเอกชน 

ส่วนเป้าหมายของการวจิยัสถาบนั คอื เพื่อใหผู้้บรหิารได้นําขอ้ค้นพบต่างๆ ไปแก้ไข

ปญัหาของสถาบัน รวมทัง้เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานและพัฒนา

สถาบนัให้มปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น เป้าหมายของการวจิยัสถาบนัจงึต่างจากการวจิยัโดยทัว่ไป 

เพราะการวจิยัทัว่ไปส่วนใหญ่มเีป้าหมายหลกัทีจ่ะบุกเบกิหรอืแสวงหาความรูท้ีถู่กต้องเชื่อถอืได ้

รวมทัง้นําขอ้ค้นพบที่ได้รบัไปพฒันาเป็นแนวความคดิในเชงิทฤษฎหีรอืนําไปประยุกต์ในด้าน

อื่นๆ ต่อไป ดงันัน้ การวจิยัสถาบนัจงึมคีวามแตกต่างจากการวจิยัอื่นๆ ในประเด็นที่สําคญั 

2 ประการ คอื เป้าหมายหลกัของการวจิยั และการนําผลสรปุจากการวจิยัไปใชน้ัน่เอง 

องคก์ารและการบริหารงานวิจยัสถาบนั 

สเตคเลน ผู้อํานวยการวจิยัสถาบนัของมหาวทิยาลยัมเินโซต้า ได้เสนอแนะไว้ว่าใน

วทิยาลยัขนาดเลก็ ทีม่นีกัศกึษาน้อยกว่าสองพนัคนอาจไม่เพยีงพอ หรอืมคีวามจาํเป็นทีจ่ะต้อง

มวีจิยัสถาบนักไ็ด ้เพยีงแต่ใหอ้าจารยค์นใดคนหน่ึงทีส่นใจงานวจิยัทาํหน้าทีน้ี่เป็นครัง้เป็นคราว

กย็อ่มเป็นการเหมาะ ในทางปฏบิตั ิมหาวทิยาลยัทีม่นีักศกึษา ตัง้แต่ 2,000 – 4,000 คน ควรจะ

มหีน่วยวิจยัสถาบนัที่ประกอบด้วย (กองแผนงาน, 2541) ผู้อํานวยการ (Director) 1 คน 

เลขานุการ (Secretary) 1 คน นกัศกึษา (จา้งพเิศษ) 3 คน 

หากเป็นมหาวทิยาลยัขนาดใหญ่เป็นความจาํเป็นทีจ่ะต้องมนีักวจิยั (Researcher) เขา้

มาทาํงานดว้ย กรณมีหาวทิยาลยั/สถาบนัอุดมศกึษา ในประเทศไทย งานวจิยัสถาบนักําหนดขึน้

ในโครงสร้างของกองแผนงาน เมื่อเริม่ก่อตัง้กอง ในช่วงปี 2514 เป็นต้นมา ในจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั การพฒันาโครงสรา้งของงานทีเ่ป็นช่วงสําคญั คอื ระหว่างปีพุทธศกัราช 2521 – 

2523 ซึ่งได้กําหนดเป็นขอบข่ายงานที่เห็นเป็นหน่วยชัดเจน ได้แก่ ด้านวิจยัสถาบัน ด้าน

คลงัขอ้มลูและสารสนเทศ ในปจัจบุนัการวจิยัสถาบนัไดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิเพิม่มากขึน้

รวมทัง้มหีน่วยงานรบัผดิชอบโดยตรง ทําใหไ้ด้ขอ้มลูทีเ่ป็นระบบ และทนัสมยัต่อความตอ้งการ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความต้องการทางด้านสารสนเทศ เพื่อช่วยให้เข้าใจสภาพของสถาบัน 

ตลอดจนสามารถมองเหน็ทศิทางและแนวปฏบิตัใินการบรหิารงานของสถาบนัไดอ้ย่างชดัเจน 
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การวิจยัสถาบนักบัการวางแผนและการบริหาร 

การวิจยัสถาบันเป็นเครื่องมือของการวางแผน/การบริหารดังได้กล่าวมาแล้ว การ

วางแผน/การบริหารยุคใหม่ โดยเฉพาะในระบบการศึกษายอมรับว่าองค์คณะบุคคล 

(Committee) ใชไ้ดด้แีละสื่อความมปีระสทิธภิาพมากกว่า การวจิยัสถาบนัมลีกัษณะเด่นทีช่่วย

ให้การทํางานในคณะกรรมการบรหิารมหีลกัการเหตุผล การตดัสนิใจผดิพลาดน้อยที่สุดจาก

พืน้ฐานการมสีารสนเทศทีพ่รอ้ม รวดเรว็และถูกต้อง อาจจะสรุปบทบาทของการวจิยัสถาบนัทีม่ ี

ต่อการบรหิาร/การวางแผน ไดด้งัน้ี 

1. การวางแผนการศึกษาจําเป็นต้องมกีารวเิคราะห์อย่างมเีหตุผลและมกีาร

คาดคะเนไปในอนาคต 

2. การบรหิารการศกึษาจาํเป็นต้องอาศยัหลกัการและทฤษฎเีพื่อการแก้ปญัหา

การพฒันา จาํเป็นตอ้งแสวงหาดว้ยการวจิยั 

3. การบริหารการศึกษามีกระบวนการชัดเจน ทุกกิจกรรมกระบวนการ

จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลู สารสนเทศในการพจิารณาตดัสนิใจ 

4. การบรหิารมกีระบวนการแก้ปญัหา การวจิยัโดยอาศยัวธิทีางวทิยาศาสตร ์

เป็นวธิกีารทีจ่ะไดม้าซึง่มลูเหตุ ปจัจยัสาํคญัของปญัหา ตลอดจนแนวทางการแกป้ญัหา 

5. การแสวงหาขอ้สรปุใดๆ เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัติ้องทําวจิยัการวางแผน/การ

บรหิารจาํตอ้งยดึหลกัเหตุผล (Cause and Effect) 

6. การปรบัเปลีย่นเพื่อการพฒันาไปเพื่อให้เกดิความเหมาะสมในกระบวนการ

นําแผนไปปฏบิตั ิและการบรหิารตอ้งอาศยัผลจากการวเิคราะหว์จิยัสถาบนัอยา่งเป็นระบบ 

7. สถาบนัอุดมศึกษามภีารกจิหลายประการในการปฏบิตัิ มคีวามสอดคล้อง

และเกี่ยวพนักนัไป จําเป็นต้องมกีารวเิคราะห์ความซํ้าซ้อน และหาวธิกีารปฏบิตัทิี่สื่อสู่ความมี

ประสทิธภิาพสงูสุด 

8. ในกระบวนการบรหิาร การวางแผน ต้องการประเมนิในระยะต่างๆ เพื่อ

ทราบพฒันาการความคบืหน้า และอุปสรรคปญัหา 

สถานภาพของงานวิจยัสถาบนั 

สุเมธ แย้มนุ่น (2542) ได้ทําการสํารวจความเห็นจากกลุ่มผู้บรหิารและกลุ่มผู้ปฏบิตั ิ

จากมหาวทิยาลยัของรฐั จํานวน 23 แห่ง จากสถาบนัราชภฏั 36 แห่ง และสถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล ซึ่งสรุปจากคําตอบที่ได้ คือ ด้านความสําคญัของงานวิจยัสถาบนั ผู้บรหิารเห็น

ความสาํคญัของงานวจิยัสถาบนัต่อการบรหิารและการวางแผนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดย

เชื่อว่างานวจิยัสถาบนันัน้ สามารถจะให้คําตอบหรอืให้คําอธบิายที่ลกึซึ้งถึงปญัหาและสาเหตุ

ของปญัหาได้ชดัเจน งานวจิยัสถาบนัช่วยให้การกําหนดเป้าหมาย ทศิทางการพฒันา มคีวาม

เป็นไปได้สูง งานวจิยัสถาบนัเป็นการตดิตามและประเมนิซึง่มกีลไก มกีระบวนการที่เชื่อถอืได ้

ดงันัน้ ผลการตดิตามประมวลผล จงึเป็นสิง่ทีเ่ชื่อถอืได ้ปญัหาการวจิยัสถาบนัจากการสํารวจยงั 
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พบว่า มปีญัหาในระดบัมาก ปญัหาประเดน็แรก คอื งานวจิยัสถาบนัที่เป็นอยู่ในมหาวทิยาลยั

นัน้ยงัขาดการวเิคราะห์ภาพที่ชดัเจนที่จะเป็นทศิทางในอนาคต ซึ่งงานวจิยัสถาบนัยงัคงเป็น

การศกึษาเฉพาะสถานภาพที่เป็นอยู่ แต่สิง่ที่ผู้บรหิารอยากเหน็นัน้เป็นการวเิคราะห์ภาพรวม

และทศิทางรวมทัง้ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเดน็ที่สองของปญัหางานวจิยัสถาบนั คอื 

นักวิจยัสถาบนัจะคุ้นเคยกับการวเิคราะห์ข้อมูลแบบดัง้เดิม ทําให้งานวิจยัหลายเรื่องไม่ทนั

เหตุการณ์ในปจัจุบัน ทําให้งานวิจัยสถาบันไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย ในที่สุดผู้บริหาร

มหาวทิยาลยัต่างๆ ตอ้งอาศยัวสิยัทศัน์ของตวัเองในการตดัสนิใจ ดา้นสาระของงานวจิยัสถาบนั

ขณะน้ี งานวจิยัทีผู่บ้รหิารใหค้วามสําคญัสูงสุดคอื การวจิยัสถาบนัต้องมุ่งวเิคราะหค์ุณภาพการ

ผลติและความคุ้มทุนของการผลติ รองลงมาคอื การวจิยัสถาบนัขณะน้ีจะต้องมุ่งสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงของมหาวทิยาลยั ซึ่งจะพฒันาไปสู่มหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั ดงันัน้ นักวจิยั

สถาบนัควรทํางานวจิยัที่เป็นเชงิรุก มองการณ์ไกล การกําหนดโครงการวจิยัที่เป็นประโยชน์

ผูบ้รหิารจะตอ้งตัง้คําถามในแนวลกึกว่าหวัขอ้ เพราะฉะนัน้คําตอบของการวจิยัต้องตัง้ลกึลงไป

ถงึจุดซึง่จะตอบในแง่นโยบายได ้และจะต้องบูรณาการงานวจิยัสถาบนักบั MIS (Management 

Information System) รวมทัง้พฒันาไปสู่ DSS (Decision Support System) ซึง่เป็นงานวจิยั

สถาบนักลุ่มที่หน่ึง ที่พฒันาจากฐานขอ้มูลที่มอียู่ นักวจิยัสถาบนัหรอืงานวจิยัสถาบนั ควรจะ

พฒันาตวัเองไปวจิยัในระดบัทีสู่งขึน้ งานวจิยัเชงิคุณภาพ งานวจิยัทศิทาง งานวจิยัทีแ่สดงถงึ

ความเคลื่อนไหวทีค่วรจะเป็นไปในอนาคต ดา้นผูป้ฏบิตัอิยากเหน็บทบาทของงานวจิยัสถาบนั 

ทีค่วรเน้นการศกึษาแนวโน้มระยะยาว ใชเ้ทคนิคใหม่ๆ ในการศกึษาวเิคราะห์ งานวจิยัสถาบนั

ควรจะเน้นหนักในการวิเคราะห์ทรพัยากรและการใช้ประโยชน์ของทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 

รปูแบบกค็วรใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่พฒันาไปสู่ระบบ MIS เช่นเดยีวกบัผูบ้รหิาร สุดทา้ยจะต้อง

นําผลงานวจิยัไปใช้ในการประกนัคุณภาพในการออกนอกระบบและการปฏริูปการศกึษา และ

งานวจิยัสถาบนัในระยะยาวนัน้ควรจะทาํเพื่อความอยูร่อดทางการเงนิของมหาวทิยาลยั 

สถานภาพงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา  

พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2546) ได้ศึกษาถึงสถานภาพงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาใน

ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

1. งานวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษา งานวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษาในช่วงแรกเป็น

การวิจยัเพื่อผลติอตัรากําลงัเพื่อสนองความต้องการของภาครฐัโดยเฉพาะในระบบราชการ 

เน่ืองจากภาพพฒันาการส่วนใหญ่ของมหาวทิยาลยัไทยมทีี่มาจากฐานความคดิทีเ่น้นการสอน

มากกว่าการวางรากฐานการวจิยัเพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ อย่างไรก็ตามก็ยงัมภีาพของการ

เสนอกรอบแนวคิดเพื่อกระตุ้นกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้วยการเสนอโครงการพัฒนา

มหาวทิยาลยั (University Development Committee) โดยเน้นความสําคญัของการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษาและการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้ให้มกีารจดัตัง้ Professorial 

Chair เพื่อการวิจ ัยขึ้น โดยเน้นความสําคัญของการสนับสนุนทางด้านงบประมาณที่



15 

 
 

สถาบนัอุดมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยัจะต้องใชเ้พื่อการวจิยัอย่างน้อยรอ้ยละ 4 ของงบประมาณ

ประจาํปี 

2. ทุนสนับสนุนการวิจ ัย แหล่งทุนสนับสนุนการวิจ ัยของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศ มดีงัน้ี 

2.1 ส่ วนของงบประมาณประจํ า ปีที่ เ สนอผ่ านการพิจารณาของ

ทบวงมหาวทิยาลยัและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําโครงการวจิยัจากหน่วยงานของรฐัอื่นๆ 

(รวมรฐัวสิาหกจิ) 

2.2 การขอรบัการสนบัสนุนทุนวจิยัจากหน่วยงานสนับสนุนการวจิยั 

2.3 เงนิกูแ้ละความรว่มมอืดา้นการวจิยัจากต่างประเทศ 

2.4 การสนบัสนุนงานวจิยัจากภาคเอกชน 

2.5 เงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั 

3. บุคลากรการวจิยั บุคลากรที่ทําวจิยัในมหาวทิยาลยัประกอบด้วย อาจารย ์

นกัวจิยั ผูช่้วยนกัวจิยั นกัศกึษาโดยเฉพาะในระดบับณัฑติศกึษาและฝ่ายสนับสนุนงานวจิยั และ

มแีนวโน้มว่าการรบัอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน จะรบัอาจารยห์รอืพฒันาอาจารย์

ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสูงขึ้น เมื่อพิจารณาในภาพรวมจํานวนอาจารย์ประจําของ

มหาวทิยาลยัของรฐัมจีาํนวนทีล่ดลงเรือ่ยๆ 

4. หลกัสูตรบณัฑติศึกษากับการวจิยั การพฒันาหลกัสูตรบณัฑติศึกษา ที่มี

ลกัษณะเป็นหลกัสตูรวจิยั สามารถสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัมบีทบาทดา้นการวจิยัเพิม่ขึน้ 

5. ความร่วมมอืด้านวจิยัและวชิาการ ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษา

กับองค์กรภายนอกทัง้ที่เป็นองค์กรประเภทเดียวกันหรือองค์กรต่างประเทศทัง้ในและ

ต่างประเทศ ที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของการวิจ ัยและพัฒนาในองค์กรนัน้ๆ เช่น การ

แลกเปลีย่นนิสติ นักศกึษาและบุคลากรทางวชิาการ การฝึกอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึ่ง

โครงการความร่วมมอืเหล่าน้ีมบีางส่วนจดัทําขึ้น เพื่อการพฒันาการวิจยัและพัฒนาให้กับ

บุคลากรและนกัศกึษาของสถาบนัทีร่ว่มโครงการโดยเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

6. ผลงานวจิยัและพฒันา ตวัชีว้ดัความสําเรจ็ของการวจิยัและพฒันา (Output) 

ทีส่าํคญัและใชก้นัโดยทัว่ไป คอื สทิธบิตัรหรอืลขิสทิธิท์ีเ่กดิขึน้จากงานวจิยัและพฒันานัน้ๆ หรอื

ทรพัยส์นิทางปญัญา สถาบนัอุดมศกึษาไทยยงัคงมปีรมิาณของทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืจาํนวน

สทิธิบตัรอยู่ค่อนข้างน้อยนับตัง้แต่เริม่มกีารจดทะเบยีนสิทธบิตัรเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว มี

สถาบนัอุดมศกึษาจดทะเบยีนสทิธบิตัรเพยีง 11 รายการ และหน่วยงาน/องค์กรสนับสนุนทุน

วจิยัจดทะเบยีนสทิธบิตัร จํานวน 17 รายการ จากตวัเลขดงักล่าวแสดงว่า สถาบนัอุดมศกึษา

ของไทยมบีทบาทสําคัญในการดําเนินการวิจยั แต่จํานวนสิทธิบัตรกลับมีจํานวนน้อยมาก 

ถงึแมว้่าสถาบนัอุดมศกึษาของไทยจะมกีารตื่นตวัเกี่ยวกบัเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญามากขึน้ แต่

สิง่ทีค่วรคาํนึงถงึกค็อืการพฒันาแนวทางและกลไกทีเ่หมาะสมสําหรบัอุดมศกึษาไทยในเรื่องการ
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บรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปญัญาที่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อระบบวจิยัของประเทศได้อย่าง

แทจ้รงิ 

วิจารณ์ พานิช (2540) กล่าวถึง การทํางานวิจยัในมหาวิทยาลัยไว้ว่า งานวิจยัและ

พฒันาส่วนใหญ่ทําโดยอาจารย์มหาวทิยาลยั ซึ่งโดยหลกัการแล้วน่าจะไม่ถูกต้องนัก เพราะ

อาจารยม์หาวทิยาลยัควรเน้นทํางานวจิยัพื้นฐานหรอืงานวจิยัเชงิวชิาการมากกว่า แต่ในสภาพ

ของความขาดแคลนนักวจิยัในปจัจุบนัไม่มทีางเลอืก จาํเป็นต้องดงึอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมา

ทาํงานวจิยัและพฒันาดว้ย 

 

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องต่อการทาํงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา 

จรสั สุวรรณเวลา (2534) ไดก้ล่าวถงึ นโยบายในการส่งเสรมิการวจิยัว่า มหาวทิยาลยั

ควรจดัการและมกีลไกในการปรบัปรุงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทําวจิยัดงัน้ี 1) ข้อมูล 

ศูนย์เอกสารที่เป็นพื้นฐานในการวจิยั 2) ห้องสมุดเพื่อการวจิยั 3) การจดัการเรื่องเครื่องมอื

อุปกรณ์เพื่อการวิจ ัย 4)  รางวัลและทุนวิจัย 5)  การพัฒนาบุคลากรด้านวิจ ัย 6)  การ

ประชาสมัพนัธแ์ละการเผยแพรผ่ลงานวจิยั 

ส่วนสิง่จาํเป็นพืน้ฐานในการทีจ่ะใหเ้กดิการวจิยั เพิม่ปรมิาณ หรอืปรบัปรุงคุณภาพของ

งานวจิยัในมหาวทิยาลยันัน้ การมแีต่ความคดิความหวงัหรอืความตัง้ใจคงจะไม่พอ จะต้องมี

สิง่จาํเป็นพืน้ฐานทีเ่ป็นปจัจยัสาํคญัรองรบัอยู่จงึจะเกดิการพฒันาไดจ้รงิ นอกจากนโยบายระบบ

กําลงัคน และทุนแลว้ สิง่จาํเป็นพืน้ฐานเพื่อพฒันาการวจิยัยงัมฐีานขอ้มลู ทัง้ขอ้มลูทุตยิภูมแิละ

ขอ้มูลปฐมภูมใินรูปของห้องสมุด ศูนย์เอกสารและศูนยข์้อมูลต่างๆ ห้องปฏบิตักิาร เครื่องมอื 

อุปกรณ์ต่างๆ และบรกิารคอมพวิเตอร ์

วจิารณ์ พานิช (2540) ไดใ้หแ้นวคดิการบรหิารงานวจิยัในมหาวทิยาลยัทีเ่กี่ยวการทํา

วจิยัในการสร้างบรรยากาศด้านการวจิยัว่า จุดสําคญัที่สุดคอื การสรา้งความเป็น “ประชาคม

วิจยั” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คณะหรือภาควิชา ความเป็นประชาคมวิจยัเกิดขึ้นเมื่อมคีน

จํานวนหน่ึงมีเป้าประสงค์ร่วมกัน มีการพบปะเพื่อร่วมมือกันหรือส่งเสริมกันให้บรรลุ

วตัถุประสงค์นัน้ ความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือกันตัง้เป้าหมาย กําหนดแผนงาน ร่วมรบัรู้

ความก้าวหน้าของงานให้ความเห็นเพื่อปรบัปรุงงานหรอืแก้ปญัหา และร่วมกนัยนิดเีมื่องาน

ก้าวหน้าหรอืประสบความสําเรจ็ ในปจัจุบนั มหาวทิยาลยั คณะวชิาและภาควชิามคีวามเป็น

ประชาคมวจิยัน้อยมาก สาเหตุทีส่ําคญัที่สุด คอื วฒันธรรมการมาทํางานของอาจารย ์อาจารย์

จํานวนมากมาทํางานเฉพาะช่วงเวลาที่ตนมชีัว่โมงสอน หากวนัใดไม่มชีัว่โมงสอนก็ไม่มาที่

มหาวทิยาลยัเลย พฤตกิรรมเช่นน้ี บ่อนเซาะความเขม้แขง็ทางวชิาการของมหาวทิยาลยัอย่าง

รา้ยแรง การที่อาจารย์มาทํางานเฉพาะช่วงของงานสอน มผีลเสยีต่อการสรา้งสรรค์ประชาคม

วจิยั เพราะทําให้ไม่สามารถจดัเวลาพบปะสงัสรรค์แลกเปลี่ยนเชิงวชิาการระหว่างอาจารย์
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ด้วยกนัได้ ทําให้อาจารย์มลีกัษณะของการทํางานแบบต่างคนต่างทํา ต่างคนต่างอยู่ ไม่เป็น

ประชาคม 

จรสั สุวรรณเวลา (2545) ไดก้ล่าวในการประชุมวชิาการของมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ

ในปี พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับด้านปจัจยัสนับสนุนการวิจยัว่า การวิจยัส่วนใหญ่จะต้องเป็นการ

กระทําเฉพาะที่เพิม่เตมิ หรอืนอกเหนือไปจากงานปกต ิทัง้การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัการ

ตามโครงสรา้งรปูแบบการวจิยันัน้ๆ การวดัอาจต้องใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์ และการกระทําใน

หอ้งปฏบิตักิารที่มคีวามจําเพาะเจาะจง คุณภาพและความถูกต้อง จงึจะทําให้กระบวนการวจิยั

ใชไ้ด ้ไดแ้ก่ 

1. ทุนการวิจยั เป็นปจัจยัสําคัญในการดําเนินการวิจยั สําหรบัการวิจยัใน

ห้องปฏบิตัิการก็ต้องอาศยัอุปกรณ์และวสัดุสิ้นเปลอืงต่างๆ การวจิยัในสนามยิง่มคี่าใช้จ่ายใน

การเดนิและภาระสิน้เปลอืงต่างๆ ตามสภาพของการวจิยันัน้ๆ 

2. ผูช่้วยในการวจิยั ทัง้ในหอ้งปฏบิตักิารและในสนาม ต้องมทุีนวจิยัสนับสนุน

ทัง้การลงทุนสรา้ง ฝึกอบรม และบาํรงุรกัษาผูช่้วยเหล่าน้ี 

3. สิง่จาํเป็นพืน้ฐาน เช่น เครือ่งมอือุปกรณ์ในการทาํวจิยัทีท่นัสมยั 

ส่วนในด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการวจิยั สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่

การบรหิารจดัการ หรอืการปกครองในหน่วยงาน เป็นปจัจยัที่สําคญัที่จะทําให้เกิดการวิจยั

หรอืไมห่รอืเกดิการวจิยัทีด่ไีดห้รอืไม ่ไดแ้ก่ 

1. บทบาทของผูบ้งัคบับญัชา มสี่วนอยา่งมากในการสนบัสนุนการวจิยั เป็นได้

ทัง้เครื่องกระตุ้นหรอืเครื่องหกัหา้มความตัง้ใจจะทําวจิยัของผู้วจิยัใต้บงัคบับญัชา การพจิารณา

ความดคีวามชอบ และการใหร้างวลั ตลอดจนความยตุธิรรมในการพจิารณา 

2. ระบบงานและกฎระเบยีบต่างๆ เป็นเครื่องกําหนดทศิทาง และค่านิยมใน

องคก์รนัน้ๆ หากไมใ่หค้วามสาํคญัต่อการวจิยักจ็ะทําใหก้ารวจิยัเกดิและกระทําไดล้ําบาก กลไก

ของ กฎ ระเบียบก็มคีวามสําคญั หากการทํางานเน้นการเก็บข้อมูลมากกว่าความคิดรเิริ่ม

สรา้งสรรค ์กจ็ะไดง้านวจิยัดอ้ยคุณภาพหรอืขาดความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

3. เพื่อนรว่มงาน มสี่วนสาํคญัในการสรา้งบรรยากาศทางวชิาการ หรอืการวจิยั

ในมหาวทิยาลยัของไทยในปจัจุบนั ความเฉื่อยชาของเพื่อนร่วมงานและการไม่อุทศิตนต่องาน

ทางวชิาการ มสี่วนอยา่งมากในการสรา้งบรรยากาศทีไ่มเ่อือ้ต่อการวจิยั 

ปรชัญา เวสารชัช ์(2545) ไดก้ล่าวว่า บทบาทการส่งเสรมิกจิกรรมวจิยัในมหาวทิยาลยั

ทีส่ําคญัประการหน่ึงคอื การจดัใหม้มีหาวทิยาลยัวจิยั (Research University) ทีม่คีวามชดัเจน

ทัง้ในด้านวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตรท์ีเ่อื้อให้เกดิการวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศอย่างต่อเน่ือง มหาวทิยาลยัวจิยัต้องมคีวามสามารถ มอีสิระและมคีวามรเิริม่สรา้งสรรค์

ในการประสานและผลกัดนังานวจิยัใหม่ๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยนําผลการวจิยัไปแนะนํา

ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รบัทราบเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
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ทัง้น้ีผลผลติส่วนหน่ึงทีไ่ดจ้ากมหาวทิยาลยัวจิยัคอื การสรา้งกําลงัคนรุ่นใหม่ทีม่สีมรรถนะสูงใน

การปฏิบัติงานวิจ ัยเพื่อป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคอุตสาหกรรมเพื่อเคลื่อน

มหาวทิยาลยัใหก้า้วเขา้สู่ทศิทางการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั มหาวทิยาลยัอาจดําเนินการได ้ดงัน้ี 

1) การมอบหมายงานวจิยั 2) การลดภาระอื่นในการทํางาน 3) การจดักจิกรรมวจิยัเป็นส่วนหน่ึง

ของหลกัสูตร 4) การพฒันาฐานขอ้มูลสนับสนุนงานวจิยั 5) การเชื่อมโยงงานวจิยักบัภายนอก

การเผยแพรง่านวจิยั 6) การแสวงแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั 

จรสั สวุรรณเวลา (2545) ไดก้ล่าวในการประชุมวชิาการของมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2545 เกี่ยวกบัปจัจยัสนับสนุนการวจิยัว่า การวจิยัส่วนใหญ่จะต้องเป็นการกระทํา

เฉพาะที่เพิ่มเติมหรือนอกเหนือไปจากงานปกติทัง้การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดัการตาม

โครงสร้างรูปแบบการวจิยันัน้ๆ การวดัอาจต้องใช้เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ และการกระทําใน

ห้องปฏบิตัิการที่มคีวามจาํเป็นเฉพาะเจาะจง ซึ่งกระบวนการที่จะทําให้เกิดการวจิยัได้ คอื 

1) ทุนการวจิยั 2) ผูช่้วยในการวจิยั 3) สิง่จาํเป็นพืน้ฐาน เช่น เครื่องมอือุปกรณ์ในการทําวจิยัที่

ทนัสมยั ส่วนในด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการวจิยัสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

บรหิารจดัการ หรอืการปกครองในหน่วยงานเป็นปจัจยัที่สําคญัที่จะทําให้เกิดการวจิยัหรอืไม ่

หรอืเกดิการวจิยัทีด่หีรอืไม ่ไดแ้ก่ 1) บทบาทของผูบ้งัคบับญัชามสี่วนอย่างมากในการสนับสนุน

การวจิยั คอื เป็นไดท้ัง้เครือ่งกระตุน้หรอืเครือ่งหกัหา้มความตัง้ใจทีจ่ะทําวจิยัของผูว้จิยัใต้บงัคบั

บญัชา ทัง้น้ีหมายความรวมไปจนถงึการพจิารณาความดคีวามชอบและการใหร้างวลั ตลอดจน

ความยตุธิรรมในการพจิารณา 2) ระบบงานและกฎระเบยีบต่างๆ เป็นเครื่องกําหนดทศิทางและ

ค่านิยมองค์กรนัน้ๆ หากไม่ได้ให้ความสําคญัต่อการวจิยั ก็จะทําให้การวจิยัเกดิและกระทําได้

ลําบาก รวมถึงกลไกของกฎระเบยีบก็มคีวามสําคญัเพราะหากการทํางานเน้นการเก็บข้อมูล

มากกว่าความคดิรเิริม่สรา้งสรรคก์็จะไดง้านวจิยัดอ้ยคุณภาพหรอืขาดความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

3) เพื่อนร่วมงานมสี่วนสาํคญัในการสร้างบรรยากาศทางวชิาการหรอืการวจิยัในหน่วยงาน 

เช่น ความเฉื่อยชาของเพือ่นร่วมงานและการไม่อุทศิตนต่องานทางวชิาการกจ็ะมสี่วนอย่างมาก

ในการสรา้งบรรยากาศทีไ่มเ่อือ้ต่อการวจิยั 

สมเกยีรต ิวรเดช (2545) ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัเกี่ยวกบัการทําวจิยันัน้แบ่งไดด้ว้ยกนั 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นลกัษณะบุคคล และปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. ปจัจยัด้านลกัษณะบุคคล เป็นปจัจยัที่สําคญัมากเพราะงานวจิยัเกิดขึ้นได้

จากการทําวิจยัของบุคคลและกลุ่มบุคคล ถ้าหน่วยงานมคีวามพร้อมและเกื้อกูลต่อการวิจยั

เพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มบุีคลากรทําวิจยั ดงันัน้ ก็จะไม่มงีานวิจยัเกิดขึ้นได้ ซึ่งปจัจยัด้านน้ี

สามารถแบ่งได้ 3 ดา้น คอื ด้านอารมณ์และแรงขบั ด้านความรูแ้ละประสทิธภิาพและด้านการ

ตดัสนิใจและการบงัคบัตนเอง 

2. ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ปจัจยัดา้นน้ีถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงทีม่คีวามสําคญัต่อการ

ทําวจิยัอกีหน่ึงปจัจยัเน่ืองจากปจัจยัดา้นน้ีจะมผีลต่อบรรยากาศในการทําวจิยัในหน่วยงานหรอื
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องค์กร เช่น ขาดทุนสนับสนุนวจิยั ขาดอุปกรณ์ความสะดวกในการทํางาน และขาดเวลาและ

สมาธใินการทาํงาน เป็นตน้ 

 ชรเูดน และเชอรแ์มน (Chruden & Shermam, 1968) ไดก้ล่าวว่า สิง่จงูใจทีเ่ป็นเงนิ 

ประกอบด้วย เงนิทอง บําเหน็จ การชมเชย การยอมรบันับถือ เป็นต้น ซึ่งสิง่จูงใจทางบวก

เหล่าน้ีเป็นปจัจยัเอือ้อานวยต่อความพงึพอใจในการทาํงานของบุคคล 

สมพงษ์ เกษมสนิ (2517) ไดก้ล่าวว่า สิง่จงูใจทีไ่ม่ใช่เงนิทอง สิง่ที่จบัต้องไม่ได้ ไดแ้ก่ 

ความพงึพอใจในงาน หรอืผลตอบแทนอื่นๆ ความมัน่คงทางสงัคม 

เฮริซ์เบริ์ก (Herzberg, 1959) ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน 

(Advancement) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงในตําแหน่งของบุคคลในองคก์รแต่ในกรณีทีบุ่คคล

ยา้ยตําแหน่งจากแผนกหน่ึงไปยงัอกีแผนกหน่ึงขององคก์รโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงสถานะ ถอื

เป็นเพยีงการเพิม่โอกาสให้มคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ เรยีกได้ว่า เป็นการเพิม่ความรบัผดิชอบ

แต่ไมใ่ช่ความกา้วหน้าในตําแหน่งการงานอย่างแทจ้รงิ 

สมบตั ิธํารงธญัวงค์ (2546) ไดอ้้างทฤษฏขีองเฟดเดอรร์คิ เฮริซ์เบริก์ (Frederick 

Herzberg) เป็นทฤษฎทีีไ่ดร้บัการยอมรบัอย่างแพร่หลายของนักบรหิาร นัน่คอื ปจัจยัแรงจงูใจ 

(Motivator factors) ปจัจยัน้ีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบังานที่ปฏบิตัิ ซึ่งปจัจยัแรงจูงใจก็คือ

ความสําเรจ็ของงานการเป็นที่ยอมรบั ส่วนลกัษณะของงานก็ถือได้ว่าเป็นปจัจยัแรงจูงใจใน

ตวัเองอยู่แลว้ ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบ ความเจรญิก้าวหน้า ความเจรญิงอกงามในตวัเองและใน

อาชพี ทําให้ผู้ปฏบิตังิานมคีวามรูส้กึในด้านดซีึ่งอยู่ในจติสํานึกของผู้ปฏบิตั ิ สอดคล้องกบั      

ซาชกิ้า (Sasicha, 2001) ที่ได้ศึกษาปจัจยัที่มต่ีออทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของ

พนักงานสายการบนิระหว่างประเทศของไทย ผลการวจิยัพบว่า ม ี 4 ปจัจยัที่มต่ีออทิธพิลต่อ

ประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานทีท่ํางานเกี่ยวขอ้งกบัผูโ้ดยสาร ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วม 

การทํางานเป็นทมี การเขา้ใจนโยบายขององค์การ ความเป็นอสิระในการทํางาน และความ

ผูกพนักบัองคก์าร ส่วนปจัจยัอทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานทีท่ํางานทีไ่ม่

เกี่ยวขอ้งกบัผูโ้ดยสารม ี 2 ปจัจยั ไดแ้ก่ ความเป็นอสิระในการทํางาน และความผูกพนักบั

องคก์าร 

จากทฤษฎแีละงานวจิยัดงักล่าว สิง่จําเป็นในการวจิยัที่จะเป็นปจัจยัสําคญัใหเ้กดิการ

พฒันาแลว้นัน้ นอกจากนโยบายระบบกําลงัคนและทุน สิง่จาํเป็นพืน้ฐานเพื่อพฒันาการวจิยัยงัมี

ฐานขอ้มลูทัง้ขอ้มลูทุตยิภูมแิละขอ้มลูปฐมภูมทิี่เป็นปจัจยัสําคญัในการดําเนินการวจิยั นัน่คอื 

ปจัจยัด้านลกัษณะบุคคล ปจัจยัแรงจูงใจ และปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม กอปรกบับทบาทของ

ผูบ้งัคบับญัชา ระบบงานและกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อนรว่มงาน สิง่จงูใจทีเ่ป็นเงนิ รวมทัง้สิง่จงูใจที่

ไมใ่ช่เงนิทอง นัน่คอื ความพงึพอใจในงาน ความรบัผดิชอบ ความเจรญิก้าวหน้าในอาชพี ความ

มัน่คงทางสงัคม หรอืผลตอบแทนอื่นๆ ทีม่สี่วนสําคญัในการสรา้งบรรยากาศทีล่ว้นเป็นปจัจยัใน

การทาํวจิยั  
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แรงจงูใจในการทาํวิจยั 

ทฤษฎแีรงจงูใจมมีากมายหลายทฤษฎ ีแต่ในทีน้ี่จะขอกล่าวถงึเพยีงบางส่วน ดงัน้ี 

1. ทฤษฎลีําดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ กล่าวว่า มนุษยม์คีวามต้องการ

เป็นลําดับขัน้ โดยพบว่าบุคคลมกัดิ้นรนตอบสนองความต้องขัน้ตํ่ าสุดก่อน เมื่อได้รบัการ

ตอบสนองแลว้จงึแสวงหาความต้องการขัน้สูงขึน้ไปตามลําดบั โดยแบ่งลําดบัความต้องการเป็น 

5 ลาํดบัขัน้ ดงัน้ี  

ขัน้ที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) คอื

ความตอ้งการตอบสนองความหวิกระหาย ความเหน่ือย ความง่วง ความต้องการทางเพศ ความ

ต้องการขบัถ่าย ความต้องการมกีิจกรรมทางร่างกาย และความต้องการสนองความสุขของ

ประสาทสมัผสั 

ขัน้ที่ 2 ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs) คอืความ

ต้องการการคุ้มครองปกป้องรกัษา ความอบอุ่นใจ ความปราศจากอันตราย และต้องการ

หลกีเลีย่งความวติกกงัวล 

ขัน้ที ่3 ความต้องการความเป็นเจา้ของ และความรกั (Belongingness 

and Love Needs) คอื ความอยากมเีพื่อน มพีวกพอ้ง มกีลุ่ม มคีรอบครวั และมคีวามรกั ขัน้น้ี

จดัเป็นความตอ้งการทางสงัคม 

ขัน้ที ่4 ความต้องการไดร้บัความนับถอืยกย่อง (Self Esteem Needs) 

คอื ความอยากมชีื่อเสยีง มหีน้ามตีา มคีนยกย่องเลื่อมใส มคีวามเด่นดงั และต้องการความรูส้กึ

ทีด่ขีองคนอื่นต่อตนโดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1.1 ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความ

ต้องการมีอํานาจ มีความเชื่อมัน่ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง 

มผีลสมัฤทธิไ์มต่อ้งพึง่พาอาศยัผูอ้ื่นและมคีวามเป็นอสิระ ทุกคนต้องการทีจ่ะรูส้กึว่าเขามคีุณค่า

และมคีวามสามารถทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในงานภารกจิต่างๆ และมชีวีติทีเ่ด่นดงั 

1.2 ความต้องการได้รบัการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (Esteem 

from Others) คอื ความต้องการมเีกยีรตยิศ การไดร้บัยกย่อง ได้รบัการยอมรบั ได้รบัความ

สนใจ มสีถานภาพ มชีื่อเสยีงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชมยนิด ีมคีวามต้องการที่จะไดร้บั

ความยกย่องชมเชยในสิง่ที่เขากระทํา ซึ่งทําให้รูส้กึว่าตนเองมคีุณค่าว่าความสามารถของเขา

ไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น 

ขั ้นที่  5 ความต้ อ งการที่ จ ะ เ ข้ า ใ จตน เอ งอย่ า งแท้จ ริง  ( Self 

Actualization Needs) โดยขัน้น้ีถอืว่าเป็นความตอ้งการสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย ์ซึง่จะเกดิขึน้

น้ีได้ต้องปูพื้นฐานให้บุคคลได้ตอบสนองความต้องการของตนในลําดบัขัน้ที่ 1 เป็นลําดบัมา

จนถงึระดบัสูง หรอืสรา้งความรูส้กึ “พอ” ในความเป็นเขาเสยีก่อน ซึง่บุคคลประเภทน้ีมกัไดร้บั
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ประสบการณ์สูงสุด คอื ไดร้บัประสบการณ์เขม้ขน้บางประการดว้ยตนเองจนตระหนักในสภาพ

ความเป็นจรงิแห่งชวีติ ซึง่บางคนกล่าวว่าเขา้ถงึปรชัญาชวีติหรอืสจัจะธรรมแห่งชวีติ 

จะเหน็ไดว้่า ความต้องการทัง้ 5 ลําดบัขัน้ตอนตามแนวคดิของมาสโลว ์บุคคล

จะกระทาํการเพื่อสนองความตอ้งการลาํดบัแรกก่อน แลว้จงึดิน้รนเพื่อสนองความต้องการถดัมา

เป็นลาํดบัๆ  

2. ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม กล่าวว่า แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล 

เกิดจากความคิดของบุคคลในการตัง้ความคาดหวงัในสิ่งที่กระทํา ซึ่งความคาดหวงันัน้มกั

เป็นไปตามค่านิยมของตน ทําให้บุคคลพยายามทําให้ได้ หากสิ่งที่พยายามสอดคล้องกับ

ความสามารถดว้ย กจ็ะเป็นแรงจงูใจทีเ่ขม้ขน้สําหรบับุคคล ดงันัน้แนวทางในการสรา้งแรงจงูใจ

ให้บุคคลทํางาน คอื การสร้างความคาดหวงั การให้ตระหนักในค่านิยมต่องาน การใช้ความ

พยายามเสรมิสรา้งความสามารถในงาน และการช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจบทบาทของตนในงานนัน้ๆ 

3. ทฤษฎีและการศึกษาเรื่ อ งแรงจูง ใจ ใฝ่สัมฤทธิข์ องแมคคลีแลนด ์

(McClelland, 1961 : 100 – 110) ซึง่อธบิายการจงูใจของบุคคลทีก่ระทําการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่

ความตอ้งการความสาํเรจ็ โดยมไิดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระทําของเขา ซึง่ความต้องการ

ความสาํเรจ็น้ี ในแงข่องการทาํงานหมายถงึความตอ้งการทาํงานทีด่ ีทํางานนัน้ใหด้ทีีสุ่ด และทํา

ได้สําเรจ็เมื่อทําได้สําเรจ็แล้วจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทํางานอื่นใหส้ําเรจ็ต่อไป ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า

หากพนักงานในองค์การนัน้มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงก็มกัจะก้าวหน้าได้รวดเรว็ ซึ่งแรงจูงใจใน

การปฏบิตังิานม ี3 ประการ ดงัน้ี 

3.1 ความต้องการสมัฤทธิผ์ล (Need for Achievement) เป็นแรงขบัดนั 

เพื่อจะทาํใหง้านทีก่ระทาํอยูป่ระสบผลสาํเรจ็ดทีีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานงาน โดยความ

ตอ้งการลกัษณะน้ีเป็นแรงขบัเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความสําเรจ็ หรอืเป็นแรงจงูใจทีก่ระทําสิง่หน่ึงสิง่ใด

ใหด้กีว่า 

3.2 ความต้องการความรกัและความผูกพนั (Need for Affiliation) เป็น

ความปรารถนาที่จะส่งเสรมิและรกัษาสมัพนัธภาพอันอบอุ่น เพื่อความเป็นมติรกับผู้อื่น ซึ่ง

คลา้ยกบัความตอ้งการในขัน้ที ่3 ของมาสโลว ์

3.3 ความตอ้งการมอีํานาจ (Need for Power) เป็นความต้องการทีจ่ะทําให้

คนอื่นมคีวามประพฤติหรอืมพีฤตกิรรมตามที่ต้องการ หรอืต้องการที่จะมอีํานาจในการบงัคบั

บญัชาและมอีิทธิพลเหนือผู้อื่นโดยแมคคลีแลนด์ได้สรุปคุณลกัษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิส์งู ว่าประกอบดว้ยลกัษณะต่อไปน้ี คอื 

3.3.1 มีความต้องการรับผิดชอบมาก ไม่เกี่ยงงาน และเมื่อเผชิญ

อุปสรรคก็มกัค้นหาวธิแีก้ปญัหาให้ได้ ไม่ยอมแพ้ปญัหา ในองค์การที่มพีนักงานลกัษณะน้ีมกั

เป็นพนักงานที่ทํางานคนเดียวหรอืถ้าจะเลอืกผู้ร่วมงาน เขามกัเลอืกผู้มคีวามสามารถ โดย

คาํนึงถงึความเป็นพรรคพวกเดยีวกนั 
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3.3.2 ความตอ้งการผลสําเรจ็สูง พนักงานลกัษณะน้ีมกัตัง้เป้าหมายให้

สูงเขา้ไว้และพอใจกบัการทํางาน รวมถงึท้าทายความสามารถเพื่อให้ถงึเป้าหมายนัน้ใหไ้ด ้ไม่

กลวัเหน่ือย ไมค่ดิว่าตนทาํงานมากกว่าคนอื่น 

3.3.3 มคีวามกระตอืรอืรน้ โดยมคีวามมานะพากเพยีรต่อสิง่ที่ท้าทาย 

ยัว่ยคุวามสามารถของตน 

3.3.4 มคีวามต้องการรบัทราบผลการกระทําของตน โดยพนักงาน

ลกัษณะน้ีจะกระหายใคร่รู้ความคิดของคนอื่นมาก เขาอยากรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรหรอืรู้สึก

อย่างไรกบัผลงานของเขาและอยากรูว้่าสิง่ที่เขาทําส่งผลต่องานของส่วนรวมหรอืผู้อื่นอย่างไร 

ถา้ไมไ่ดร้บัทราบจะกงัวลใจ ถา้ทราบว่าใหผ้ลดจีะพงึพอใจและเป็นแรงกระตุ้นใหก้ระทําอย่างอื่น

ต่อไป 

3.3.5 มกีารคาดการณ์ล่วงหน้า โดยผู้ทีม่แีรงจูงใจในการปฏบิตังิานสูง 

จะเป็นผูท้ี่มกีารวางแผนระยะยาว เพราะเลง็เหน็การณ์ไกลกว่าผูท้ี่มแีรงจูงใจในการปฏบิตังิาน

ตํ่า สําหรบัพนักงานทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน หรอืรางวลัเป็นสิง่ของ 

อาจไม่สามารถดงึดูดใจได้ หากแต่สิง่ที่เขาต้องการคอืลกัษณะของงานที่เปิดโอกาสให้ได้รบั

ความสาํเรจ็ 

4. ทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ (Herzberg and others, 1959 : 113 – 115) 

ซึง่ไดท้ําการศกึษาคน้ควา้วจิยัเกี่ยวกบัแรงจงูใจในการทํางานของบุคคล พบว่า แรงจงูใจในการ

ทาํงานแบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบ คอื ปจัจยัจงูใจและปจัจยัคํ้าจนุ ดงัน้ี 

4.1 องค์ประกอบที่เกี่ยวกบัตัวงานโดยตรง ซึ่งทําให้เกิดแรงจูงใจในการ

ทาํงานนัน้ เรยีกว่า ปจัจยัจงูใจ หรอืแรงจงูใจภายใน (Motivational Factors) ไดแ้ก่ 

4.1.1 ความสําเรจ็ในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถงึ 

การทีบุ่คคลใชค้วามสามารถในการแก้ปญัหาต่างๆ ใหลุ้ล่วงเสรจ็สิน้และประสบความสําเรจ็ จน

ก่อใหเ้กดิความรูส้กึพอใจ ปลืม้ใจในผลของงาน 

4.1.2 การได้รบัการยอมรบันับถอื (Recognition) หมายถงึ การไดร้บั

การยกย่อง ชมเชย แสดงความยนิด ีการใหก้ําลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หรอืจาก

บุคคลในหน่วยงาน ซึง่เกดิจากความสามารถเมือ่ไดท้าํงานอย่างใดอยา่งหน่ึงจนบรรลุผลสาํเรจ็ 

4.1.3 ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ(The Work Itself) หมายถงึ งานที่

น่าสนใจมคีวามสมัพนัธ์กบัความสามารถ เป็นงานที่ต้องอาศยัความคดิสรา้งสรรค์และความท้า

ทายใหล้งมอืทาํ เพื่อความสาํเรจ็ของงาน 

4.1.4 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ ความรูส้กึต่อสิง่ที่

ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัิ โดยมอีิสระในการดําเนินการและไม่มกีารตรวจสอบควบคุมอย่าง

ใกลช้ดิ 
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4.1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รบัสิง่ดีๆ  ที่

แสดงใหเ้หน็ถงึการเจรญิเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการฝึกอบรม รวมตลอดถงึการได้มี

โอกาสศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อนํามาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

4.2 องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มในการทํางาน หรอืเรยีกว่าปจัจยัคํ้า

จนุหรอืแรงจงูใจภายนอก (Hygiene Factors) ไดแ้ก่ 

4.2.1 เงนิเดอืน (Salary) หมายถงึ สิง่ตอบแทนทีใ่หก้บับุคคลเพื่อตอบ

แทนการทํางาน รวมถึงสิง่ตอบแทนที่ได้จากการเลื่อนตําแหน่งอนัเป็นที่พอใจของบุคลากรที่

ทาํงาน 

4.2.2 โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) 

หมายถึง การที่บุคคลจะสามารถได้รบัการเลื่อนตําแหน่ง รวมถงึได้รบัโอกาสที่ดอีนัจะนําไปสู่

ความเจริญก้าวหน้าต่อไป เช่น สถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รบัความก้าวหน้าในทักษะ

วชิาชพี 

4.2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน หมายถงึ การตดิต่อทีแ่สดงถงึความรูส้กึดีๆ  ต่อกนั ทัง้ทางกรยิา

และทางวาจาเพื่อก่อใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนัอนัจะนําไปสู่การทํางานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

4.2.4 สถานภาพของอาชพี (Status) หมายถงึ อาชพีเป็นทีย่อมรบันับ

ถอืของสงัคมนโยบายและการบรหิาร (Company Policy and Administration) หมายถงึ การ

จดัการและการบรหิารองคก์าร การตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร 

4.2.5 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถงึ สิง่แวดลอ้ม

ทางกายภาพในการทาํงาน เช่น แสง เสยีง อากาศ รวมถงึอุปกรณ์เครือ่งมอืต่างๆ 

4.2.6 ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) หมายถงึ ความรูส้กึทีด่ ี

หรอืไม่ดอีนัเป็นผลทีไ่ดร้บัจากงานในหน้าทีข่องเขา เช่น การทีบุ่คคลต้องถูกยา้ยไปทํางานในที่

แห่งใหมซ่ึง่ห่างไกลครอบครวั ทาํใหเ้ขาไมม่คีวามสุขและไมพ่อใจกบังานในทีแ่ห่งใหม ่

4.2.7 ความมัน่คงในงาน (Security) หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ ี

ต่อความยัง่ยนืของอาชพี หรอืต่อองคก์ร 

4.2.8 วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถงึ 

ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน หรอืความยตุธิรรมในการบรหิารงาน 

จากทฤษฎแีรงจงูใจ ทัง้ 4 ทฤษฎดีงักล่าว สามารถสรปุไดด้งัน้ี  

ทฤษฎแีรงจงูใจของมาสโลว ์(Maslow) คุณลกัษณะของความต้องการ

ทีม่าสโลวไ์ดท้าํการศกึษาจากประวตัศิาสตรซ์ึง่วธิกีารน้ีดูจะมคีวามเป็นวทิยาศาสตรน้์อย ดงันัน้ 

การยอมรบัผลการวจิยัของเขาจงึกํ้ากึ่งไปในทางลบมากกว่า เพยีงแต่มาสโลว ์(Maslow) กไ็ด้

ชีแ้จงว่า งานศกึษาของเขาเป็นเพยีงงานบุกเบกิที่ต้องมผีู้นําไปศกึษาต่ออกี จงึจะได้ผลลพัธ์ที่
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แน่นอนกว่าเดมิ หากเทยีบกบักระบวนการตัง้ค่าทีท่ําเพยีงศกึษาประวตัศิาสตรส์่วนบุคคล (P.J. 

Anderson, 2014 : online) 

ทฤษฎแีรงจงูใจของวรมู (Vroom) เป็นการจงูใจของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ซึง่มี

คุณค่าในผลลพัธ์จากการใช้ความพยายาม ทีอ่าจจะเป็นด้านบวกหรอืด้านลบ กอปรกบัความ

คาดหวงัจากการใช้ความพยายามเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ซึ่งวรมู (Vroom) ไดร้ะบุว่าการจงูใจ

เป็นสิง่ที่มคี่าที่แต่ละบุคคล จะพยายามกําหนดเป้าหมายและโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนัน้ 

เหน็ไดว้่าทฤษฎขีองวรมู (Vroom) และการปฏบิตั ิสิง่ทีน่่าสนใจของทฤษฎน้ีี กค็อื การระลกึถงึ

ความสําคญัของความต้องการเฉพาะบุคคลและการจูงใจให้เหมาะสม และมคีวามเข้ากนักับ

วตัถุประสงค ์ซึง่แตกต่างจากทฤษฎกีารจงูใจของมาสโลว ์(Maslow) และเฮริซ์เบริก์ (Herzberg) 

โดยแต่ละบุคคลจะมเีป้าหมายส่วนตวัทีแ่ตกต่างจากเป้าหมายขององคก์ร แต่สามารถเขา้กนัได ้ 

ทฤษฏแีรงจูงใจของแมคคลีแลนด์ (McClelland) ได้เน้นสาระสําคัญ

ด้านแรงจูงใจ ผู้ที่จะทํางานได้อย่างประสบผลสําเรจ็ต้องมแีรงจูงใจเป็นสําคญั สามารถทํางาน

และช่วยใหห้น่วยงานมปีระสทิธภิาพ  

ทฤษฎแีรงจูงใจของเฮริซ์เบริก์ (Herzberg) ซึ่งไดก้ล่าวถงึปจัจยัจงูใจ

หรอืแรงจูงใจภายใน และปจัจยัคํ้าจุนหรอืแรงจงูใจภายนอก โดยทัง้ 2 ปจัจยั ล้วนเป็นสิง่ที่คน

ต้องการเพราะเป็นแรงจงูใจในการทํางาน หากแต่องค์ประกอบที่สําคญัทีสุ่ด คอื ปจัจยัจงูใจซึ่ง

เป็นสิง่ที่ทําให้เกดิความสุขในการทํางาน และเมื่อคนได้รบัการตอบสนองด้วยปจัจยัน้ีแล้วก็จะ

ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการทํางาน เกดิเป็นความพงึพอใจในการทํางาน ในขณะทีป่จัจยัคํ้าจุนเป็น

ตวัป้องกนัไมใ่หค้นเกดิความไมพ่งึพอใจในงาน อนัจะเป็นตวัคอยช่วยเปลีย่นทศันคตจิากการไม่

อยากทาํงาน มาเป็นความพรอ้มทีจ่ะทํางาน 
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ตาราง 1 สรปุการเปรยีบเทยีบทฤษฎแีรงจงูใจเกี่ยวกบัความตอ้งการของมนุษย ์

ทฤษฎี มาสโลว ์ เฮิรซ์เบิรก์  แมคคลีแลนด ์

ความตอ้งการ ระดบัสงู 

ความตอ้งการความสาํเรจ็ 

(Self - actualization) ปจัจยัจงูใจ 

(Motivations) 

ความตอ้งการ ความสาํเรจ็ 

(Achievement) 

ความตอ้งการการยกย่อง 

(Esteem) 

ความตอ้งการอํานาจ 

(Power) 

ความตอ้งการ ระดบัลา่ง 

ความตอ้งการทางสงัคม 

(Social) 

ปจัจยัคํ้าจุน 

(Hygiene factors) 

ความตอ้งการความสมัพนัธ ์

(Affiliation) 

ความตอ้งการความมัน่คง 

(Safety) 

ความตอ้งการทางร่างกาย 

(Physiological) 

 

จากทฤษฎีทัง้ 4 ทฤษฎี สรุปได้ว่า ความต้องการของบุคคลสามารถให้การ

เรยีนรูแ้ละกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะความต้องการสมัฤทธิผ์ล กล่าวคอื บุคคลที่มคีวาม

ต้องการสมัฤทธิผ์ลตํ่าสามารถให้ประสบการณ์เรยีนรูห้รอืการฝึกอบรมจนทําให้ความต้องการ

ดา้นน้ีสงูขึน้ได ้สงัคมหรอืประเทศทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิไม่ดกีอ็าจทําใหด้ขีึน้ได ้โดยการกระตุ้น

ให้คนในสงัคมนัน้มคีวามต้องการสมัฤทธิผ์ลสูงขึน้ จะเหน็ได้ว่ามคีวามเชื่อมโยงปจัจยัของเฮริ์

ซเบริ์ก (Herzberg) ที่ครอบคลุมแรงจูงใจเกี่ยวกบัความต้องการของมนุษย์ ทัง้น้ี ผู้วจิยัได้นํา

ปจัจยัจากทฤษฎดีงักล่าว ซึ่งได้กําหนดเป็นกรอบแนวคดิการวจิยัโดยให้สอดคล้องกบัปจัจยัที่

เกี่ยวขอ้งในการทํางานตามทฤษฎทีี่เป็นผลใหเ้กดิกระบวนการจงูใจในการปฏบิตังิานให้สําเรจ็

ลุล่วงได ้ 

จรสั สุวรรณเวลา (2534) ได้ให้ความเห็นว่าสิง่จูงใจที่จะส่งเสรมิให้บุคคลเกิด

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นวจิยันัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คอื สิง่จงูใจที่

เป็นรูปธรรม และสิง่จูงใจที่เป็นบรรยากาศหรอืนามธรรม ซึ่งสิง่จูงใจที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่

ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดอ้ย่างชดัเจนทีส่ามารถนําไปสู่การมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ ี

ขึน้ตลอดจนไดร้บัการยอมรบัและยกย่องจากสงัคม และสิง่จงูใจทีเ่ป็นบรรยากาศหรอืนามธรรม 

การสร้างบรรยากาศที่จูงใจ กล่าวได้ว่าเป็นสิง่ที่กระทําได้ยากในระยะต้นอาจต้องสร้างความ

ตระหนักถึงความล้าหลงั ความเฉื่อยชาและผลเสียต่างๆ ตลอดจนตระหนักในการปรบัปรุง

หน้าทีข่องแต่ละคนใหด้ขีึน้ จรนิทร เสโตบล (2544) ไดศ้กึษาวจิยั ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้น

แรงจูงใจมคีวามสมัพนัธ์กบัการทํางานวจิยัของอาจารยอ์ยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจาก

อาจารยส์่วนใหญ่มจีติสํานึกว่าการทํางานวจิยัถอืว่าเป็นเรื่องสําคญัและเป็นบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ อีกทัง้ยงัคิดว่างานวิจยัเป็นงานที่ท้าทายและน่าสนใจ และมสี่วนในการเสรมิสร้าง

ศกัยภาพของอาจารยใ์ห้มคีวามรูค้วามสามารถที่ดพีรอ้มอยู่เสมอในขณะที่การศกึษาตวัแปรที่

ส่งผลต่อการมุง่วจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึง่ได้
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ขอ้สรุปว่าอาจารยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์แีนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการวจิยัไป

จากเดมิ โดยเป็นไปในทศิทางทีพ่งึปรารถนามากขึน้ นัน่คอืการทุ่มเททํางานวจิยัเพื่อมุ่งสู่ความ

เป็นเลศิทางวชิาการ โดยการมุ่งวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการได้รบัอทิธพิลโดยตรงจาก

เจตนารมณ์วจิยั นัน่คอื อาจารยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์คีวามต้องการทีจ่ะรบัใช้สงัคมและ

ประเทศชาติด้วยการทํางานวิจยัจากความเชี่ยวชาญและความคิดที่ทนัสมยัของตนเอง แต่

เจตนารมณ์วิจยัของอาจารย์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามคุณลกัษณะของบุคคล ได้แก่ 

ความต้องการสมัฤทธิผ์ล ค่านิยมในการทํางาน และการรบัรู้ความสามารถของตนในการวจิยั 

บรรทดัฐานการทาํงาน บรรยากาศการวจิยั ตลอดจนประสบการณ์ในการวจิยัของอาจารยเ์อง  

ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation 

Approaches) แรงจูงใจภายในสามารถใช้อธบิายพฤตกิรรมบางอย่างที่บุคคลนํากจิกรรมหรอื

งานต่างๆ ทัง้ที่บุคคลนัน้ไม่ได้รบัรางวลัหรอืแรงเสรมิใดๆ แรงจูงใจภายในให้ความสําคญัถึง

คุณสมบตัขิองงานหรอืกจิกรรมของงาน โดยที่คุณลกัษณะของงานเองเป็นตวักระตุ้นให้บุคคล

เกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ สนใจ อยากเรยีนรู ้รบัผดิชอบฯลฯ ลกัษณะของงานหรอืกจิกรรมเป็น

เรือ่งแปลกใหม ่น่าทา้ทาย น่าสนใจ สิง่เหล่าน้ีจะผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมต่างๆ (Gagne 

& Deci, 2005) ดงันัน้ แรงจงูใจภายในเป็นความตอ้งการของบุคคลทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ที่

เกดิจากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยความต้องการมคีวามสามารถ ความต้องการลขิติดว้ย

ตนเองและปจัจยัภายในงาน เช่น ความท้าทาย น่าสนใจของงานเป็นแรงผลกัดนั ไม่ต้องอาศยั

รางวลัภายนอกหรอืกฎเกณฑข์อ้บงัคบั (อรพนิทร ์ชูชม, อจัฉรา สุขารมณ์ และ วลิาสลกัษณ์ ชวั

วลัล,ี 2542) อารมณ์ยงัเป็นส่วนที่เกี่ยวขอ้งผสมผสานกบัแรงจูงใจภายใน โดยความสนใจมี

บทบาทโดยตรงที่สําคญัต่อพฤตกิรรมที่ถูกจูงใจภายใน ในขณะที่โดยธรรมชาติบุคคลดําเนิน

กิจกรรมที่สนใจ ความสนใจจะเป็นองค์ประกอบอันใหญ่อันหน่ึงของสิ่งท้าทายที่เหมาะสม 

อารมณ์เพลดิเพลนิและตื่นเต้นมาพรอ้มกบัประสบการณ์การมคีวามสามารถและอิสระเป็นตวั

ของตวัเอง ซึ่งเป็นรางวลัภายในตนเอง แรงจูงใจภายในจงึเป็นแรงจูงใจที่ไม่ต้องการแรงเสรมิ

ภายนอก  แรงจูงใจภายในจะให้ความสนใจในสิง่จงูใจภายในงาน (Task Intrinsic Incentives) 

เช่น ความท้าทาย ความรบัผิดชอบและความแปลกใหม่ที่จะทําให้คนมพีฤติกรรมที่ถูกจูงใจ

ภายใน นอกจากน้ีจากการศกึษาวจิยัหลายเรื่องต่างยนืยนัว่าแรงจูงใจภายในส่งผลทางบวกต่อ

ผลลพัธ์การทํางาน เช่น ความคดิสร้างสรรค์ ประสทิธผิลในการทํางาน ความพงึพอใจในงาน 

ความผูกพนัในงาน และคุณภาพชวีติการทํางาน (อรพนิทร์ ชูชม, อจัฉรา สุขารมณ์ และองัศิ

นนัท ์อนิทรกําแหง, 2553) 

ทฤษฎีและงานวิจยัดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจมีที่มาจากทัง้ภายในตัว

บุคคล และจากปจัจยัภายนอก โดยทัง้ 2 ปจัจยั ลว้นมคีวามสําคญัทีจ่ะเป็นส่วนสําคญัทําใหก้าร

ทาํวจิยับรรลุผลสาํเรจ็ไดน้ัน่เอง 
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แอลพอร์ท (Allport Gordon, 1935) อธบิายทศันคติหรอืเจตคติ คอื การ

แสดงออกถงึความชอบหรอืไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิง่ของ หรอืเหตุการณ์สิง่ใดสิง่หน่ึง (ซึ่ง

เรยีกว่าวตัถุแห่งทศันคต)ิ นักจติวทิยาได้อธบิายเกี่ยวกบัทศันคตไิว้ว่า เป็นแนวคดิอนัเด่นชดั

ทีสุ่ดและจาํเป็นทีสุ่ดในจติวทิยาสงัคมร่วมสมยั ซึง่ทศันคตสิามารถสรา้งขึน้จากประสบการณ์ใน

อดตีและปจัจุบนัของบุคคลหน่ึงๆ สามารถตรวจวดัและเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลต่ออารมณ์และ

พฤตกิรรมของบุคคลอกีดว้ย 

เซฟเวอร ์(Shaver, 1977 อา้งถงึใน พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 2540) กล่าวว่า ทศันคต ิ

คอื จติลกัษณะประเภทหน่ึงทีเ่ป็นความรูส้กึทีจ่ะตอบสนองไปในทางชอบหรอืไม่ชอบต่อสิง่ใดสิง่

หน่ึงหรืออาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติคือความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ โดยมีอารมณ์เป็น

ส่วนประกอบรวมทัง้ความพรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเฉพาะอย่าง 

นพมาศ ธรีเวคนิ (2542) ใหค้าํนิยามของเจตคตไิวว้่า เป็นความเชื่อทีค่งทน ซึง่

มนุษยเ์รยีนรูม้าเกีย่วกบับางสิง่บางอย่างเป็นการรวมตวัของความเชื่อทีต่ ัง้เป็นระบบคงทน เหน็

ว่าเจตคตนิัน้เป็นสิง่ทีร่วมตวักนัจากความเชื่อเป็นกลุ่ม จนกระทัง่มคีวามมัน่คงและเป็นระบบ 

ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (2545) ใหค้วามหมายของเจตคต ิคอื สภาวะความพรอ้ม

ทางจติใจที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สกึ และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มต่ีอบุคคล 

สิ่งของ และสถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงและสภาวะความพร้อมทางจติน้ี

จะตอ้งอยูน่านพอสมควร 

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และบุญยิง่ เจรญิยิง่ (2518) ให้ความหมายของเจตคต ิ

หมายถึง ความรู้สกึที่แสดงออกมาอย่างมัน่คงต่อบุคคลหรอืสถานการณ์ใดๆ ซึ่งอาจเป็นไป

ในทางที่ด ีขดัแยง้ หรอืเป็นกลางก็ได้ ซึ่งเป็นผลของการรบัรู้เกี่ยวกบัลกัษณะที่ดหีรอืเลวของ

บุคคลหรอืสถานการณ์นัน้ๆ  

จงึสรปุความหมายของเจตคต ิคอื ความรูส้กึ ความคดิ ความเชื่อของบุคคลทีม่ ี

ต่อประสบการณ์หรอืสิง่ใดสิง่หน่ึงที่บุคคลได้รบัม ี2 ลกัษณะ คอื เจตคตเิชงิบวกและเจตคตเิชงิ

ลบ ทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมทางบวกและทางลบได ้

สมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ ์(2524) ไดแ้บ่งเจตคต ิออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

1. เจตคตเิชงินิมาน เป็นการแสดงออกในลกัษณะพงึพอใจ เหน็ดว้ยซึง่

สนบัสนุนปฏบิตัติามดว้ยความพอใจ 

2. เจตคตเิชงินิเสธ เป็นการแสดงออกในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัเจตคติ

เชงินิมาน เช่น ความไมพ่อใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมย่นิด ีไมร่ว่มมอื เป็นตน้  

3. เจตคตทิีเ่ป็นกลาง เป็นการแสดงออกในลกัษณะทีเ่ป็นทัง้เจตคตเิชงิ

นิมานและเจตคตเิชงินิเสธ เช่น อยู่ระหว่างไม่เขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง รูส้กึเฉยๆ ไม่ถงึกบัชอบหรอื

เกลยีด 
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พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2543) ไดส้รปุลกัษณะของเจตคต ิดงัน้ี 

1. เจตคตทิีม่สีามองคป์ระกอบ 

1.1 องค์ประกอบด้านสตปิญัญา หมายถงึ องคป์ระกอบดา้นความ

เชื่อ ความรู ้ความคดิ และความคดิเหน็ของบุคคลทีม่ต่ีอเป้าหมายของเจตคต ิ

1.2 องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ความรูส้กึ หมายถงึ ความรูส้กึชอบ/ไม่

ชอบ หรอืท่าททีีด่/ีไมด่ทีีบุ่คคลมต่ีอเป้าหมายของเจตคต ิ

1.3 องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม หมายถงึ ความพรอ้มหรอืแนวโน้ม

ทีบุ่คคลจะปฏบิตัต่ิอเป้าหมายของเจตคต ิ

2. เจตคตทิีม่สีององคป์ระกอบ 

2.1 องคป์ระกอบดา้นสตปิญัญา หมายถงึ องคป์ระกอบดา้นความ

เชื่อ ความรู ้ความคดิ และความคดิเหน็ของบุคคลทีม่ต่ีอเป้าหมายของเจตคต ิ

2.2 องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกหรือความรู้สึก หมายถึง 

ความรูส้กึชอบ/ไมช่อบ หรอืท่าททีีด่/ีไมด่ทีีบุ่คคลมต่ีอเป้าหมายของเจตคต ิ

3. เจตคติที่มีองค์ประกอบเดียว คือ องค์ประกอบด้านอารมณ์

ความรู้สึกหรือความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ หรือท่าทีที่ดี/ไม่ดีที่บุคคลมีต่อ

เป้าหมายของเจตคต ิ

แอลพอรท์ และฮลิการด์ (Alport and Hillgard) อ้างถงึใน ศกัดิ ์สุนทรเสณี (2531) 

การเกดิเจตคตขิองบุคคลมอียูม่ากมายหลายประการ ซึง่เจตคตต่ิอสิง่ใดสิง่หน่ึงของบุคคลเกดิได้

ตามเงือ่นไข 4 ประการ ดงัน้ี 

1. กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการเพิ่มพูนและบูรณาการของการ

ตอบสนองแนวคดิต่างๆ เช่น เจตคตจิากครอบครวั โรงเรยีน คร ูการเรยีน และอื่นๆ 

2. ประสบการณ์ส่วนตัวขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคล ซึ่งมี

ประสบการณ์ที่แตกต่างกนัไป นอกจากประสบการณ์ของคนจะสะสมเรื่อยๆ แล้วยงัทําให้มี

รูปแบบเป็นของตวัเองอีกด้วยที่เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคลแล้วแต่พฒันาการและความ

เจรญิเตบิโตของคนๆ นัน้ 

3. การเลยีนแบบ การถ่ายทอดเจตคตขิองคนอื่นที่ตนพอใจ เช่น พ่อ 

แม ่คร ูพีน้่อง และบุคคลอื่นๆ 

4. อทิธพิลของกลุ่มสงัคม คนย่อมมเีจตคตคิล้อยตามกลุ่มสงัคมทีต่น

อาศยัอยูต่ามสภาพแวดลอ้ม เช่น เจตคตต่ิอศาสนา เป็นตน้ 

การมทีศันคตหิรอืเจตคตทิีด่ต่ีอชวีติการทํางานนับเป็นสิง่สําคญัอย่างยิง่ทีจ่ะทํา

ใหบุ้คคลดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสุข เพราะชวีติส่วนใหญ่ของคนเราใชเ้วลากบัการปฏบิตังิานและ

การเรยีนรูร้ะหว่างปฏบิตังิาน ดงันัน้ หากไดท้ําในงานที่รกัและเป็นงานทีม่ลีกัษณะเหมาะกบั

บุคลกิลกัษณะของตนย่อมทําใหบุ้คคลมคีวามสุขในชวีติการปฏบิตังิานและทําใหเ้กดิการพฒันา
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อยา่งต่อเน่ือง การทาํงานวจิยัทีม่คีุณภาพและประสบความสําเรจ็ไดน้ัน้ นักวจิยัต้องมเีจตคตทิีม่ ี

ต่อการทําวิจยั พวงรตัน์ ทวีรตัน์ (2535) กล่าวไว้ว่า นักวจิยัที่ดจีะต้องมคีุณสมบตัิทางด้าน

ความรูส้กึและอารมณ์ทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยั ดงัน้ี  

1. เป็นผูม้คีวามสนใจอยากรูอ้ยากเหน็ในสิง่ต่างๆ อยูต่ลอดเวลา 

2. เป็นผูม้ทีศันะคตทิีด่ต่ีอการแสวงหาความรูห้รอืการทาํวจิยั 

3. เป็นผู้ที่มคีวามสุขเพลดิเพลนิต่องานวิจยัที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มี

ความสุขภายในอนัเกดิจากผลงานมากกว่าทีจ่ะมคีวามสุขอนัเกดิจากวตัถุ หรอืสิง่ภายนอกและมี

ความสุขถา้งานทีท่าํมปีระโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

4. เป็นผู้มจีติใจดี และมคีวามสามารถในการติดต่อประสานงานกับ

ผูอ้ื่นไดด้ ี

5. เป็นผูม้คีวามกระตอืรอืรน้ในการทํางานวจิยั 

วุฒพิงศ ์ถายะพงิค ์(2551) กล่าวไวว้่า ทศันคตต่ิอการวจิยั หมายถงึ ความเชื่อ

ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอการวจิยั ซึง่จะนําไปสู่พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาทัง้ในรปูแบบทีย่อมรบั

หรอืปฏเิสธการวจิยัอนัได้แก่ การตระหนักในคุณค่าของการทําวจิยั และจากการที่ผู้วจิยัได้

สอบถามอาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาต่างๆ พบว่า หากอาจารยม์ทีศันคตทิีด่ต่ีอการทําวจิยักจ็ะ

เป็นตวัส่งเสรมิให้เกดิความต้องการอยากทําวจิยั โดยทศันคตใินการทําวจิยัอาจเกดิจากการ

เรยีนรูส้ ัง่สมประสบการณ์ดว้ยตนเอง เช่น ทําวจิยัแลว้เจอปญัหา ความยุ่งยาก กอ็าจส่งผลให้

เกดิความรูส้กึที่ไม่ดต่ีอการทําวจิยัจนอาจนําไปสู่การไม่ต้องการทําวจิยั ในขณะทีง่านวจิยัของ 

ดวงดาว พนัธติพงษ์ (2542 : 47) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทําวจิยัของอาจารย์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า อาจารยม์เีจตคตทิีด่ต่ีอการทําวจิยัอยู่ในระดบัสูง และเชื่อ

ว่าการทําวิจ ัยนั ้นจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและขณะเดียวกันก็ช่วยให้อาจารย์ได้ร ับ

ประสบการณ์มากขึน้ดว้ย 

เหน็ไดว้่า ปจัจยัความสาํเรจ็ในการทําวจิยัดา้นทศันคตหิรอืเจตคตทิีม่ต่ีอการทาํ

วจิยั นัน่คอื ความรูส้กึพงึพอใจชอบหรอืไมช่อบ/เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยทีอ่ยู่ในลกัษณะของเจต

คติเชงิบวกหรอืเจตคติเชงิลบ ซึ่งมผีลจากกระบวนการเรยีนรู้/ประสบการณ์ส่วนตนขึน้อยู่กบั

ความแตกต่างของบุคคล การถ่ายทอดเจตคติของคนอื่นที่ตนพอใจ รวมทัง้อิทธพิลของกลุ่ม

สงัคม กล่าวคอื ความเชื่อและความรูส้กึของบุคคลที่มต่ีอการวจิยัจะนําไปสู่พฤติกรรมที่แสดง

ออกมาทัง้ในรปูแบบทีย่อมรบัหรอืปฏเิสธการวจิยั นัน่เอง 

จิตพิสยัท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยั 

คอสตา และ แคลลคิ (Costa & Kallick, 2000 อ้างถงึใน อรสา สุทธไิสย, 2551) ให้

ความหมายของ จติพสิยั ว่าหมายถงึ พฤตกิรรมทีต่้องกํากบัดว้ยความคดิ จติทีฝึ่กฝนจน

กลายเป็นกจิวตัรในการทาํงานทีเ่ป็นพฤตกิรรมแสดงปญัญา และดว้ยจติพสิยัเป็นสิง่สําคญัทีต่้อง
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ฝึกฝนให้เกิดขึ้นในสมาชิกของสังคมที่ต้องการอยู่อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดเวลา

คุณลกัษณะทีแ่สดงถงึจติพสิยัเป็นสิง่ทีจ่ะคงอยูก่บัผูท้ีเ่รยีนรูห้รอืฝึกฝนแลว้ตลอดชวีติ  

มารซ์าโน (Marzano, 1994) ไดร้ะบุคุณลกัษณะทีป่ระกอบเป็นจติพสิยัไว ้7 ประการ คอื  

1. เป็นคนทีก่ระจา่งในตนเองและตอ้งการความกระจา่งในทุกๆ เรือ่ง  

2. เปิดเผย  

3. ไมวู่่วาม  

4. รูแ้ละเขา้ใจความคดิของตน  

5. ประเมนิผลการกระทาํของตนอยูเ่สมอ  

6. ทาํทุกเรือ่งเตม็กําลงัความสามารถ  

7. มุง่มัน่ในการทาํงานโดยไม่หวงัผลหรอืไดข้อ้สรปุในทนัท ี 

จากการศกึษาขา้งตน้ พบว่า คุณลกัษณะทีป่ระกอบเป็นจติพสิยันัน้ลว้นเป็นคุณลกัษณะ

ที่สําคญัของนักวิจยัที่ส่งผลให้ผู้ว ิจยัประสบความสําเร็จและในการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต

นักศึกษาในระดบัปรญิญามหาบณัฑติที่ถอืว่าเป็นการเริม่ต้นการทํางานวจิยัชิ้นแรกของนิสติ

นักศึกษานัน้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้วิธีการค้นหาข้อเท็จจริงโดยกระบวนการวิจ ัย 

การศึกษาเกี่ยวกับจติพิสยัที่เอื้อต่อการทําวิทยานิพนธ์จงึทําการศึกษาจากคุณลกัษณะของ

นกัวจิยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. ในด้านอารมณ์หรอืทศันคต ิ ผู้ที่ประสบความสําเรจ็ในการวจิยันัน้มกัจะมี

ความมุง่หวงั และแรงขบัทางอารมณ์ต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 มแีรงกระตุ้นเตอืนภายในตวัเอง อนัเกดิขึน้จากความอยากรูอ้ยากเหน็

มากเป็นพเิศษ  

1.2 เป็นคนทีม่คีวามสุข เพลดิเพลนิต่อการงานคดิสรา้งสรรคข์องใหม ่ 

1.3 เป็นบุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์(Achievement Motive) หรอืเป็นคนที่

มุ่งหวงัหรอืต้องการจะทําอะไรใหส้ําเรจ็มาก เพราะคดิว่าผลงานนัน้จะมปีระโยชน์ต่อตนเองและ

ผูอ้ื่น  

2. ในดา้นความสามารถในการตดัสนิใจ ผูท้ีป่ระสบความสําเรจ็ในการวจิยัมกัจะ

มคีวามสามารถในการเลอืกกระทํา หรอืสามารถตดัสนิใจด ีเช่น  

2.1 เป็นผูท้ีก่ลา้คดิ  

2.2 เป็นผูท้ีอ่ดทน  

2.3 เป็นคนใจกวา้ง รบัฟงัความคดิเหน็ของคนอื่น  

2.4 เป็นผู้ที่ถ่อมตน รอบคอบ สุภาพต่อคนทัว่ไป ไม่ใช้อารมณ์ในการ

ตดัสนิใจ แต่ใชป้ญัญาทีร่อบคอบในการตดัสนิใจทุกๆ อยา่ง  

2.5 เป็นผูท้ีม่แีรงศรทัธาในปญัญาและมรีสนิยมในทางวทิยาศาสตร ์ นัน่คอื 

เป็นผูย้ดึมัน่ในหลกัวชิาทีด่งีามและยตุธิรรม  
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2.6 เป็นผูท้ีม่คีวามคดิเป็นอสิระและทาํงานไปในทางทีด่งีาม  

2.7 เป็นผูท้ีป่ระมาณตวัเองได ้คอื รูฐ้านะแห่งตน รูก้ําลงัของตน รูข้อบเขต

ของตน  

2.8 เป็นผู้ทีม่คีวามสามารถในการควบคุมตวัเองให้เป็นไปตามหลกัวชิาที่ดี

งาม และยตุธิรรม  

2.9 เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อมัน่ในกฎเกณฑธ์รรมชาต ิเชื่อมัน่ตามหลกัเหตุผล  

2.10 เป็นผูท้ีม่คีวามหวงัทีจ่ะเหน็ผลงานวจิยัอยูเ่สมอ  

จริะศกัดิ ์ บุษราภรณ์ (2546) อ้างถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2538) 

สมาคมวจิยัของสหรฐัอเมรกิาไดร้วบรวมลกัษณะทีส่าํคญัของนักวจิยัผูป้ระสบความสําเรจ็ในการ

วจิยั ซึง่มกัจะมบุีคลกิภาพ ดงัน้ี 1) ดา้นอารมณ์และแรงขบั (Emotional factor-drive) มกัจะเป็น

คนทีม่คีวามอยากรูอ้ยากเหน็อนัเกดิจากแรงขบัภายในของตน มคีวามสุขทีจ่ะแสดงออก เสนอ

ความคดิสรา้งสรรคด์้วยตนเอง และมคีวามรูส้กึว่างานนัน้มคีุณค่าจรงิต่อตนเองและคนอื่น 2) 

ดา้นการตดัสนิใจและบงัคบัตน (Volition-control) ไดแ้ก่ มกัจะเป็นคนทีก่ลา้คดิ มคีวามอดทนไม่

เบื่อง่าย เปิดเผย ใจกลา้ ถ่อมตวั ไม่ยกตนข่มท่าน ซื่อสตัยต่์อหลกัวชิา เป็นคนทีม่แีนวคดิเป็น

ของตนเอง รูจ้กัควบคุมตนเองได ้เชื่อว่าตนเองมศีกัยภาพ เขา้ใจสงัคมและเขา้ใจการควบคุมตน 

เชื่อว่ามโีอกาสที่จะค้นหาความจรงิได้เพื่อประโยชน์แก่ตนและสงัคม จากการศกึษาพบว่า

คุณลักษณะของนักวิจ ัยดังกล่าวนั ้นล้วนเป็นสิ่งสําคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้ เรียนในระดับ

บณัฑติศกึษาประสบผลสาํเรจ็ในการทํางานวจิยั และสําเรจ็การศกึษาไดต้ามกําหนดเวลา ดงัผล

การศกึษาของบุคคลต่างๆ ดงัน้ี  

วมิล พลราช (2540) กล่าวว่า ผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่จะทาํวทิยานิพนธใ์หส้ําเรจ็โดยเรว็ ไม่ย่อ

ทอ้ต่ออุปสรรคในการทํางาน ทํางานดว้ยความละเอยีดรอบครอบ ตลอดจนทําการศกึษาคน้ควา้

หาความรูแ้ละใช้หลกัเหตุผลเป็นพื้นฐานในการตดัสนิใจอยู่เสมอมโีอกาสที่จะสําเรจ็การศกึษา

ภายในสองปีการศกึษาสงู 

ทวีพร บุญวานิช (2541) กล่าวว่า นักวิจยัควรมสีมรรถภาพทัง้ด้านความรู ้

ความสามารถในระเบยีบวธิวีจิยัและสถติวิเิคราะหข์อ้มลู ทศันคตเิชงิวทิยาศาสตร ์และลกัษณะ

นิสยัทีเ่อือ้ต่อการวจิยั  

กานดา พนลาภทว ี(2530) กล่าวว่า นอกเหนือจากความรูท้ีผู่ท้ําวทิยานิพนธต์้องมแีลว้ 

คุณสมบตัสิ่วนตวัของผู้วจิยัก็เป็นสิง่สําคญัที่ผลกัดนัให้งานวจิยัสําเรจ็ตามเป้าหมายคุณสมบตัิ

ส่วนตวัของผูท้ําวทิยานิพนธท์ี่ควรม ี คอื ความตัง้ใจจรงิ ความเพยีรพยายาม ความอดทน 

ละเอยีดรอบคอบ เป็นนกัคดิวเิคราะห ์มวีธิทีาํงานอยา่งมเีหตุผล ทํางานดว้ยความเอาใจใส่ ขยนั

ขนัแขง็ ตรงต่อเวลารูจ้กัประสานงาน มมีนุษยสมัพนัธ ์และเป็นนกัวางแผนทีด่ ี

ไพศาล หวงัพานิช (2530) กล่าวว่า สมรรถนะด้านการตดัสนิใจของนักวจิยันัน้ควรมี

คุณสมบตัเิพิม่เตมิ ดงัน้ี 1) เป็นคนทีถ่่อมตน รอบคอบ สุภาพต่อคนทัว่ไป ไม่ใช้อารมณ์ในการ
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ตดัสนิใจแต่ใชป้ญัญาทีร่อบคอบในการตดัสนิใจทุกอย่าง 2) เป็นคนทีม่แีรงศรทัธาในปญัญาและ

มรีสนิยมในทางวทิยาศาสตร ์3) เป็นคนทีม่คีวามคดิอสิระและนําตนไปในทางทีด่งีาม 4) เป็นผูท้ี่

มคีวามเชื่อมัน่ในกฏเกณฑข์องธรรมชาต ิ

นพรตัน์ ชูชาตวิรรณกุล (2529) ไดศ้กึษาวจิยัเกี่ยวกบัสมรรถนะของนักวจิยัตามการ

เรียนรบัรู้ของนิสิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นักวิจยัควรมี

สมรรถภาพการวจิยัด้านจติใจ และอารมณ์ ยกตวัอย่างเช่น ตระหนักในความสําคญัและคุณค่า

ของการวจิยั ศรทัธาต่อการวจิยั มเีหตุผล กลา้วพิากษ์วจิารณ์ดว้ยหลกัเหตุผล ช่างสงัเกตอย่างมี

ระบบ เป็นตน้  

เห็นได้ว่า การทําวิจยัด้านลักษณะจิตพิสัยที่เอื้อต่อการทําวิจยัเป็นองค์ประกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม ลกัษณะ อุปนิสยั อารมณ์หรอืทศันคต ิผูท้ีป่ระสบความสําเรจ็ในการวจิยั

นัน้มกัจะมคีวามมุ่งหวงั และแรงขบัทางอารมณ์ มคีวามอยากรู้อยากเห็นอนัเกิดจากแรงขบั

ภายใน มคีวามสามารถในการตดัสนิใจสรา้งสรรค์และเรยีนรู้ตลอดเวลา นัน่คอื คุณลกัษณะที่

แสดงถงึจติพสิยัในการทาํวจิยั นัน่เอง 

ทฤษฎีความสามารถตนเอง 

ทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self Efficacy Theory) เป็นทฤษฎทีีอ่ลัเบริท์ 

แบนดูรา (Albert Bandura) พฒันาขึ้น ในระยะแรกแบนดูราได้เสนอกรอบแนวคดิไว้ว่า

กระบวนการเกดิพฤตกิรรมของมนุษยค์วรมลีกัษณะของการกําหนด การอาศยัซึง่กนัและกนัของ

ตวัแปร 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) ปจัจยัภายในตวับุคคล (Internal person factor = P) อนัไดแ้ก่ ความเชื่อ 

การรบัรูต้นเอง 2) เงื่อนไขเชงิพฤตกิรรม (Behavior condition = B) และ 3) เงื่อนไขเชงิ

สิง่แวดลอ้ม (Environmental Condition= E) ซึง่ปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง 3 องคป์ระกอบน้ีมลีกัษณะ

ต่อเน่ืองเป็นขัน้ตอน เป็นระบบทีเ่กีย่วกนัไว ้(Interlock System) โดยแต่ละองคป์ระกอบต่างมอีทิธพิล

ซึง่กนัและกนั ซึง่อทิธพิลแต่ละอยา่งจะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม (Bandura, 1977) 

ภาพ 1  ผงัแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในตวับุคคล เงื่อนไขเชงิพฤตกิรรมและปจัจยั

สภาพแวดลอ้ม 

การทีป่จัจยัทัง้ 3 ทําหน้าทีก่ําหนดซึง่กนัและกนันัน้ ไม่ไดห้มายความว่าทัง้ 3 ปจัจยันัน้

จะมอีทิธพิลในการกําหนดซึ่งกนัและกนัอย่างเท่าเทยีมกนั บางปจัจยัอาจมอีทิธพิลมากกว่าอกี

บางปจัจยั และอทิธพิลของปจัจยัทัง้ 3 นัน้ ไม่ได้เกดิขึน้พรอ้มๆ กนั หากแต่ต้องอาศยัเวลาใน

B 

P 

E 
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การทีป่จัจยัใดปจัจยัหน่ึงจะมผีลต่อการกําหนดปจัจยัอื่นๆ (แบนดูรา (Bandura, 1989) อ้างถงึใน 

สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ, 2550) 

ช่วงระยะแรก แบนดูราไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบัความคาดหวงัความสามารถของตนเอง

ว่าเป็นความคาดหวงัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถตนเองในลกัษณะที่เฉพาะเจาะจง และความ

คาดหวังน้ีเป็นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต่อมาภายหลังใช้คําว่า การรับรู้

ความสามารถในตนเอง (Perceived Self-efficacy) แทนความคาดหวงัในความสามารถของ

ตนเอง การตดัสนิใจของบุคลคลในการกระทาํพฤตกิรรมจะเกี่ยวกบัความสามารถของตนเองที่

จะจดัการหรอืดําเนินการกิจกรรม โดยแบนดูราเชื่อว่าบุคคลสองคนอาจมคีวามสามารถไม่

แตกต่างกัน แต่จะแสดงออกมาในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ถ้าพบว่าคนสองคนน้ีมีการรบัรู้

ความสามารถในตนเองและสภาพการณ์ที่แตกต่างกนั ดงันัน้ สิง่ที่จะกําหนดประสทิธภิาพการ

แสดงออกขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถในตนเองในสภาพการณ์นัน้ๆ จากแนวคดิเบื้องต้น

แบนดรูาไดพ้ฒันาและทดสอบทฤษฎคีวามสามารถตนเอง โดยมสีมมุตฐิานว่าถ้าบุคคลคาดหวงั

หรอืมคีวามเชื่อในความสามารถตนเองโดยที่ทราบว่าจะต้องทําอะไรบ้างและเมื่อทําแล้วได้ผล

ลพัธต์ามทีค่าดหวงัไวบุ้คคลนัน้กจ็ะปฏบิตัติามโดยมโีครงสรา้งของทฤษฎ ี

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 ผงัแสดงการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและความคาดหวงัในผลของการกระทํา 

โครงสร้างทฤษฎีของแบนดูราแสดงให้เห็นองค์ประกอบที่สําคัญของทฤษฎีน้ี ซึ่ง

ประกอบดว้ย 

1. การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-efficacy) หมายถึง 

ความเชื่อหรอืความมัน่ใจของบุคคลว่าตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทีต่้องการนัน้

จนประสบผลสาํเรจ็ไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ 

2. ความคาดหวงัในผลของการกระทํา (Outcome Expectation) หมายถงึ การ

ทีบุ่คคลประเมนิว่าพฤตกิรรมที่ตนเองกระทํานัน้จะนําไปสู่ผลการกระทําที่ตนเองไดค้าดหวงัไว้

อยา่งแน่นอน 

จากรปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามสามารถตนเองกบัความคาดหวงัผลลพัธ์

นัน้ บุคคลจะกระทําพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหน่ึงหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง

ว่าจะกระทําพฤติกรรมนัน้หรือไม่ และความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดจากการกระทํา

บุคลากร 

(Person) 

พฤตกิรรม 

(Behavior) 

ผลลพัธ ์

(Outcome

 

การรบัรูค้วามสามารถในตนเอง 

(Perceived self-efficacy) 

การรบัรูค้วามสามารถในตนเอง 

(Perceived self-efficacy) 
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พฤตกิรรมเน่ืองจากมนุษยเ์รยีนรูว้่าการกระทําใดนําไปสู่ผลลพัธใ์ด แต่ความสามารถของมนุษย์

แต่ละคนที่จะกระทํากิจกรรมต่างๆ มขีดีจํากดัไม่เท่ากนั ดงันัน้ การที่บุคคลจะตดัสนิใจว่าจะ

กระทําพฤตกิรรมหรอืไม่นัน้ ส่วนหน่ึงจงึขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถตนเองและอกีส่วนหน่ึง

ขึน้อยูก่บัความคาดหวงัในผลของการกระทาํ ซึง่การรบัรูค้วามสามารถตนเองและความคาดหวงั

ผลทีจ่ะเกดิขึน้มคีวามสมัพนัธต์ามแผนผงัแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเอง และความคาดหวงัในผลของการกระทาํ 

  ความคาดหวงัในผลของการกระทาํ 

  สงู ตํ่า 

กา
รร

บั
รู้ค

วา
ม

สา
ม

าร
ถข

อง
ต

น
เอ

ง 

สงู มแีนวโน้มทีจ่ะทาํแน่นอน มแีนวโน้มทีจ่ะไมท่ํา 

ตํ่า มแีนวโน้มทีจ่ะไมท่ํา มแีนวโน้มทีจ่ะไมท่ําแน่นอน 

ภาพ 3  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และความคาดหวงัในผล

ของการกระทาํ 

แบนดูราได้แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความสามารถของตนเองกับความ

คาดหวงัในผลของการกระทําว่า ถ้าบุคคลมกีารรบัรู้ความสามารถของตนเองสูงและมคีวาม

คาดหวงัในผลของการกระทําสูงเช่นเดยีวกนับุคคลจะมแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจกระทําพฤตกิรรม

นัน้แน่นอน และในทางตรงข้ามถ้าบุคคลมกีารรบัรู้ความสามารถของตนเองตํ่าและมีความ

คาดหวงัในผลของการกระทาํตํ่าดว้ยบุคคลนัน้จะมแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจไมก่ระทําพฤตกิรรมนัน้ 

และแบนดูราได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวงัของบุคคลว่าอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับ 

(Dimension) 3 มติ ิคอื 

1. มติติามขนาดความคาดหวงั (Magnitude) หมายถงึ ระดบัความคาดหวงัของ

บุคคลในการกระทําสิง่ต่างๆ ซึง่แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลในการกระทําพฤตกิรรมหน่ึงหรอื

บุคคลเดียวกันจะแตกต่างกันในพฤติกรรมที่แสดงออกในความยากง่าย ถ้าบุคคลที่มคีวาม

คาดหวงัในความสามารถตนเองตํ่าหรอืความสามารถจากดัทางานไดเ้ฉพาะเรื่องที่ง่ายๆ ถ้า

มอบหมายใหท้าํกจิกรรมทีย่ากเกนิความสามารถอาจพบความลม้เหลวได ้
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2. มติกิารแผ่ขยายความหวงั (Generality) หมายถงึ ประสบการณ์บางอย่าง

ก่อใหเ้กดิความสามารถทีจ่ะนําไปสู่การปฏบิตังิานอื่น ในสถานการณ์ทีค่ลา้ยกนัแต่ในปรมิาณที่

แตกต่างกันของประสบการณ์บางอย่าง ไม่อาจนําความคาดหวงัเกี่ยวกับความสามารถตน

นําไปใชใ้นสถานการณ์อื่น 

3. มติคิวามเขม้ขน้ของความคาดหวงั (Strength) ถ้าความคาดหวงัเกี่ยวกบั

ความสามารถตนเองนั ้นมีความเข้มข้นน้อยคือไม่มัน่ใจในความสามารถของตนเอง

เมื่อประสบการณ์ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวงัจะทําให้ความคาดหวงัเกี่ยวกบัความสามารถ

ของตนเองลดลง แต่ถ้ามคีวามคาดหวงัมากหรอืมคีวามมัน่ใจ บุคคลจะมคีวามพยายามแมว้่าจะ

ประสบเหตุการณ์ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความคาดหวงัมากกต็าม 

 การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy) 

แบนดูราได้ให้ความหมายของการรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-

efficacy) ว่าเป็นการตดัสนิความสามารถตนเองว่าสามารถทํางานในระดบัใด หรอืความเชื่อของ

บุคคลเกีย่วกบัความสามารถในการกระทําสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่มอีทิธพิลต่อการดํารงชวีติ ความเชื่อ

ในความสามารถตนเองพจิารณาจากความรูส้กึ ความคดิ การจงูใจและพฤตกิรรม ซึง่บุคคลที่มี

การรบัรูค้วามสามารถตนสูงจะช่วยใหเ้ขาประสบความสําเรจ็ และมคีวามเป็นอยู่ที่ด ีเมื่อเผชญิ

ปญัหาหรอืงานทีย่ากจะเป็นสิง่ทีท่า้ทายใหเ้ขาแก้ไขโดยใชค้วามพยายาม ถงึแมจ้ะลม้เหลวเขาก็

จะมองความผดิพลาดไปทีพ่ยายามไมเ่พยีงพอ หรอืขาดความรูห้รอืทกัษะ ในทางตรงกนัขา้มผูท้ี่

มกีารรบัรู้ความสามารถของตนเองตํ่า จะมองงานที่ยากว่าเป็นภาวะคุกคาม จะหลีกหนีและ

ล้มเลกิการกระทาํนัน้ๆ เมื่อมคีวามผดิพลาดจะมองว่าตนเองด้อยขาดความสามารถ (สุปรยีา 

ตนัสกุล, 2548)  

ปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับการรบัรู้ความสามารถตนเองนัน้ แบนดูราได้เสนอแนะวธิีการ

พฒันาการรบัรู้ความสามารถของตนเองไว้ 4 ปจัจยั (อีแวนส์ (Evans, 1989) อ้างถึงใน 

สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ, 2550) ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ทีป่ระสบความสําเรจ็ (Mastery experiences) ซึง่แบนดูราเชื่อ

ว่าเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เน่ืองจากเป็น

ประสบการณ์ตรง ความสําเรจ็ทําให้เพิม่ความสามารถของตนเองจําเป็นทีจ่ะต้องฝึกให้บุคคลมี

ทกัษะทีเ่พยีงพอทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไดพ้รอ้มๆ กบัการทําใหเ้ขารบัรูว้่าเขามคีวามสามารถที่

จะกระทําพฤตกิรรมนัน้ๆ จะทําใหเ้ขาใชท้กัษะทีไ่ดร้บันัน้อย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ดงันัน้ 

การที่จะพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจําเป็นต้องฝึกให้มทีกัษะเพยีงพอที่จะประสบ

ความสําเรจ็ได้พรอ้มๆ กบัการทําให้รบัรูว้่าตนเองมคีวามสามารถจะกระทําเช่นนัน้ จะทําใหใ้ช้

ทกัษะทีไ่ดร้บัการฝึกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากที่สุด บุคคลที่รบัรูว้่าตนเองมคีวามสามารถนัน้ 

จะไมย่อมแพอ้ะไรงา่ยๆ แต่จะพยายามทาํงานต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุถงึเป้าหมายทีต่อ้งการ 
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2. การใช้ตัวแบบ (Modeling) การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นกระทํา

พฤตกิรรมที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัแล้วก็จะทําให้บุคคลรบัรูเ้กี่ยวกบัความสามารถของตนเอง

เพิม่ขึน้ได ้หากว่าบุคคลตอ้งมคีวามสามารถในการกระทําสิง่นัน้อยู่ก่อนแลว้เมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผูอ้ื่น และบุคคลจะต้องบอกกบัตนเองว่าผูอ้ื่นสามารถทาํแลว้ประสบความสําเรจ็เขากต็้องทําได้

เช่นกนัถา้เขามคีวามตัง้ใจและพยายาม ลกัษณะของการใชต้วัแบบทีส่่งผลต่อความรูส้กึว่าบุคคล

มคีวามสามารถทีจ่ะทาํไดน้ัน้ ไดแ้ก่ การแกป้ญัหาของบุคคลทีม่คีวามกลวัต่อสิง่ต่างๆ โดยทีใ่หดู้

ตวัแบบที่มลีกัษณะคล้ายกบัตนเอง ก็สามารถทําให้ลดความกลวัต่างๆ เหล่านัน้ได้ (แคสดนี 

(Kazdin, 1974) อ้างถงึใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษติ, 2550) การเสนอตวัแบบหลายๆ ตวั จะช่วย

ทําใหม้กีารเสนอตวัแบบทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากผู้สงัเกตจะพบว่า มตีวัแบบบาง

ตวัมลีกัษณะคล้ายกบัตน ตลอดจนทําให้ได้เรยีนรู้การแสดงพฤติกรรมหลายๆ อย่าง ทําให้

ผูส้งัเกตมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ในการแสดงออกในหลายๆ สภาพการณ์ 

2.1 ตวัแบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

2.1.1 ตวัแบบทีเ่ป็นบุคคลจรงิๆ (Live Model) คอืตวัแบบทีบุ่คคลได้มี

โอกาสสงัเกตและปฏสิมัพนัธโ์ดยตรง 

2.1.2 ตวัแบบทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Model) เป็นตวัแบบทีเ่สนอ

ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ การต์ูน หรอืหนงัสอืนวนิยาย เป็นตน้ 

2.2 แนวทางในการเลือกตัวแบบนัน้มีหลักการในการเลือกอย่างกว้างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ตวัแบบควรจะมลีกัษณะที่คล้ายคลงึกบัผู้สงัเกตทัง้ในด้าน เพศ 

เชื้อชาติและทศันคติ ซึ่งการที่ตวัแบบมลีกัษณะที่คล้ายคลงึกบัผู้สงัเกตนัน้ จะทําให้ผู้สงัเกต

มัน่ใจได้ว่าพฤติกรรมที่ตวัแบบแสดงออกนัน้เหมาะสม และสามารถทําได้ เพราะบุคคลนัน้มี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัตน ซึง่จะทาํใหเ้ขาเกดิความรูส้กึว่าเขาเองกน่็าจะทําไดเ้ช่นกนั 

2.2.2 ตวัแบบควรจะเป็นผู้ที่มชีื่อเสยีงในสายตาของผู้สงัเกต แต่ถ้ามี

ชื่อเสยีงมากจนเกินไปก็จะทําให้เขามคีวามรู้สกึว่าพฤติกรรมที่ตวัแบบกระทํานัน้เป็นสิง่ที่ไม่

น่าจะเป็นจรงิสาํหรบัเขาได ้

2.2.3 ระดบัความสามารถของตวัแบบนัน้ ควรจะมรีะดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัผู้

สงัเกตเพราะถา้ใชต้วัแบบทีม่คีวามสามารถสงูมาก กจ็ะทาํใหผู้ท้ ีส่งัเกตคดิว่าเขาไม่น่าจะทําตาม

ได้ ทําให้เขาปฏิเสธที่จะทําตามตัวแบบนัน้ ควรจะเลือกตวัแบบที่มคีวามสามารถสูงกว่าผู้ที่

ส ังเกตเพียงเล็กน้อย หรือเริ่มจากสภาพการณ์ที่คล้ายคลึงกับผู้ส ังเกต แล้วค่อยๆ เพิ่ม

ความสามารถขึน้ไป 

2.2.4 ตวัแบบนัน้ควรจะมลีกัษณะทีเ่ป็นกนัเองและอบอุ่น 

2.2.5 ตวัแบบเมือ่แสดงพฤตกิรรมแลว้ไดร้บัการเสรมิแรง จะทําใหไ้ดร้บั

ความสนใจจากผูส้งัเกตมากขึน้ 
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3. การชกัจงูดว้ยคําพูด (Verbal Persuasion) คอืการทีผู่อ้ ื่นใชค้วามพยายาม

ในการพดูกบับุคคลเพื่อใหเ้ขาเชื่อว่าเขามคีวามสามารถทีจ่ะกระทําพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหน่ึง

ใหป้ระสบความสาํเรจ็ได ้การเกลีย้กล่อมจากผูอ้ื่นจะมสี่วนช่วยใหบุ้คคลมกีาลงัใจ มคีวามเชื่อมัน่

ในการกระทําพฤตกิรรมต่างๆ ให้สําเรจ็ วธิกีารดงักล่าวนัน้ค่อนขา้งใช้ง่ายและใช้กนัทัว่ไป ซึ่ง

แบนดรูาไดก้ล่าวว่า การใชค้ําพูดชกัจงูนัน้ไม่ค่อยจะไดผ้ลนัก ในการทีจ่ะทําใหค้นเราสามารถที่

พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Evans, 1989 อ้างถงึใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษติ, 2550) 

ซึง่ถา้จะใหไ้ดผ้ลควรจะใชร้่วมกบัการทําใหบุ้คคลมปีระสบการณ์ของความสําเรจ็ ซึง่อาจจะต้อง

ค่อยๆ สรา้งความสามารถให้กบับุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้เกดิความสําเรจ็ตามลําดบั

ขัน้ตอน พร้อมทัง้การใช้คําพูดชักจูงร่วมกัน ก็ย่อมที่จะได้ผลดีในการพัฒนาการรับรู้

ความสามารถของตน 

4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) จะมผีลต่อการรบัรู้

ความสามารถของตนเอง โดยการกระตุ้นอารมณ์ในทางบวกจะทําใหก้ารรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเองดขีึน้อนัจะทาํใหก้ารแสดงออกถงึความสามารถในตนเองดขีึน้ดว้ย การกระตุ้นทางอารมณ์

มผีลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตน บุคคลทีถู่กกระตุ้นอารมณ์ทางลบ เช่น การอยู่ในสภาพที่

ถูกขม่ขู ่จะทาํใหเ้กดิความวติกกงัวลและความเครยีด นอกจากน้ีอาจจะทําใหเ้กดิความกลวั และ

จะนําไปสู่การรบัรูค้วามสามารถของตนตํ่าลง ถ้าอารมณ์ลกัษณะดงักล่าวเกดิมากขึน้ กจ็ะทําให้

บุคคลไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ด ีอนัจะนําไปสู่ประสบการณ์ของความล้มเหลว ซึ่งจะทําให้

การรบัรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนตํ่าลงไปอีก แต่ถ้าบุคคลสามารถลดหรอืระงบัการถูก

กระตุ้นอารมณ์ทางลบได้จะทําให้การรบัรคูวามสามารถของตนดขีึน้ อนัจะทําให้การแสดงออก

ถึงความสามารถดขีึ้น ในทางตรงกนัข้าม การกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางบวก เช่น การสร้าง

บรรยากาศทีเ่ป็นมติร มคีวามสุข เป็นกนัเอง กจ็ะช่วยใหเ้กดิความรูส้กึเชื่อมัน่ในตนเองดขีึน้ดว้ย 

(สุปรยีา ตนัสกุล, 2548) 

 จากทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self Efficacy Theory) จะเหน็ไดว้่า หาก

บุคคลมคีวามเชื่อในประสทิธภิาพแห่งตนหรอืมคีวามคาดหวงั โดยทราบว่าจะต้องทําอะไรบ้าง 

และเมื่อทําแล้วจะไดผ้ลลพัธ์ตามที่ตนคาดหวงัไว้ บุคคลนัน้จะปฏบิตัติาม การรบัรูป้ระสทิธผิล

แห่งตนจงึเป็นสิ่งที่ทํานายหรือตัดสินว่าบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปฏิบตัิตัวตาม

คาํแนะนําอยา่งต่อเน่ืองเป็นลาํดบัขัน้ 

ความคาดหวงัในผลลพัธข์องการปฏิบติั  

ความคาดหวงัในผลลพัธข์องการปฏบิตั ิ(Outcome expectation) หมายถงึ ความเชื่อที่

บุคคลประเมนิค่าพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่ปฏบิตัิ อันจะนําไปสู่ผลลพัธ์ที่คาดหวงัไว้เป็นการ

คาดหวงัในสิง่ที่เกดิขึน้สบืเน่ืองจากพฤตกิรรมที่ไดก้ระทํา ประกอบดว้ยความคาดหวงัทางบวก

คอื สิง่จูงใจให้กระทํา และทางลบคอื สิง่ที่ไม่จูงใจให้กระทํา ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการ
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ปฏิบัติยงัแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ดังน้ี (แบนดูรา (Bandura, 1997) อ้างถึงใน สุชาดา 

ภณัฑารกัษ์สกุล, 2546) 

1. ดา้นกายภาพ (Physical Effects) หมายถงึ ความเชื่อว่าภายหลงัปฏบิตัหิรอื

กระทําสิง่นัน้แล้วจะส่งผลต่อร่างกาย ทางบวกคอืทําให้สุขสบายทางกาย ส่วนทางลบคอืทําให้

เกดิความไมสุ่ขสบายทางกาย 

2. ด้านสงัคม (Social Effects) หมายถึง ความเชื่อว่าภายหลงัปฏบิตัิหรอื

กระทําสิง่นัน้ จะส่งผลต่อสงัคม ทางบวกเช่น การไดร้บัความสนใจจากสงัคม การไดร้บัสิง่ตอบ

แทนเป็นรางวลั เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น ทางลบเช่น ถูกสงัคมต่อต้าน การถูกเพิกถอน

อภสิทิธิต่์างๆ เป็นตน้ 

3. ดา้นประเมนิดว้ยตนเอง (Self Evaluation) หมายถงึ ความเชื่อว่าภายหลงั

การปฏิบัติหรือการกระทําสิ่งนัน้จะส่งผลต่อตนเอง ทางบวกเช่น ความพึงพอใจตนเอง 

ความรูส้กึมคีุณค่าในตนเอง เป็นต้น ทางลบเช่น การตําหนิตนเอง ความรูส้กึไม่พอใจตนเอง 

เป็นตน้ 

เหน็ไดว้่า การรบัรูค้วามสามารถตนเอง และความคาดหวงัในผลลพัธข์องการกระทํานัน้ 

ไม่สามารถแยกจากกนัได้ เพราะบุคคลมองผลของการกระทําทีเ่กดิขึน้ว่าเป็นสิง่แสดงถงึความ

เหมาะเพยีงพอของพฤตกิรรมทีไ่ดก้ระทาํไป และยงัเป็นสิง่ทีช่่วยในการตดัสนิใจอกีว่า จะกระทํา

พฤติกรรมนัน้ หรอืพฤติกรรมอื่นใดต่อไปอกีหรอืไม่ ถ้าสามารถควบคุมตวัแปรต่างๆ ในการ

วเิคราะห์ผลทางสถติแิล้ว จะพบว่า การรบัรูค้วามสามารถตนเองจะเป็นตวัทํานายแนวโน้มการ

กระทาํพฤตกิรรมไดด้กีว่าความคาดหวงัในผลลพัธข์องการปฏบิตั ิ
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สภาพการทาํวิจยัสถาบนัของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ถอืเป็นสถาบนัการอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ 

ตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พ.ศ. 2559 – 2564 เป็นแผน

แมบ่ทของการพฒันามหาวทิยาลยั ในระยะ 5 ปีขา้งหน้า โดยพจิาณาถงึความเชื่อมโยงกบัแผน

ยุทธศาสตรร์ะดบัประเทศ ระดบักระทรวง เช่น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 

กรอบแผนพฒันาอุดมศกึษาระยะยาว ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา รวมถึงบรบิทที่เปลี่ยนแปลงและปจัจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

สถาบนัอุดมศึกษา เช่น บรบิทการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่มี

ผลกระทบต่อสถาบนัอุดมศกึษา บรบิทของการพฒันาระบบราชการไทย และบรบิทยุทธศาสตร์

การพฒันากลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั นโยบายจากสภามหาวทิยาลยั รวมทัง้ผลการประเมนิ

มหาวทิยาลยัโดยองค์กรภายนอกจาก ก.พ.ร., สกอ. และ สมศ. เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นให้

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาท้องถิน่อย่างแท้จรงิ 

ทัง้น้ี วสิยัทศัน์ เป้าหมาย/พนัธกจิของมหาวทิยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์4 ดา้น ประกอบด้วย 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันากระบวนการเรยีนรูสู้่บณัฑตินักปฏบิตัอิย่างมอือาชพี เพื่อการ

พฒันาชุมชน ท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏริูปการวิจยัและการบรกิารวชิาการของ

มหาวทิยาลยัโดยใช้แนวทางตามพระราชดําร ิประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัการทํานุบํารุง

งานดา้นศลิปะและวฒันธรรมภาคเหนือตอนล่าง และ ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่4 เพิม่ประสทิธภิาพ

ดา้นการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล เพื่อพฒันาองคก์ารอย่างยัง่ยนื ฉะนัน้ เหน็ไดจ้าก

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 มหาวทิยาลยัได้มุ่งเน้นการปฏริูปการวจิยัและการบรกิารวชิาการของ

มหาวทิยาลยัโดยใช้แนวทางตามพระราชดําร ิ เพื่อมุ่งเน้นใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม

เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ และกา้วสู่การพฒันาการศกึษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ประกอบดว้ยบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน

วชิาการ จําแนกเป็นประเภทสายงาน 24 ตําแหน่ง ดงัน้ี 1) เจา้หน้าที่บรหิารงานทัว่ไป 2) ช่าง

เขยีนแบบ 3) ช่างไฟฟ้า 4) นักตรวจสอบภายใน 5) นักแนะแนวการศกึษาและอาชพี 6) นัก

ประชาสมัพนัธ์ 7) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 8) นักวชิาการเกษตร 9) นักวชิาการ

คอมพวิเตอร ์ 10) นักวชิาการเงนิและบญัช ี 11) นักวชิาการพสัดุ 12) นักวชิาการศกึษา 13) 

นักวชิาการสตัวบาล 14) นักวชิาการโสตทศันศกึษา 15) นักวทิยาศาสตร ์16) นักวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 17) นักวิเทศสัมพันธ์ 18) นักเอกสารสนเทศ 19) นิติกร 20) บรรณารักษ์ 

21) บุคลากร 22) วศิวกรโยธา 23) วศิวกรรมเครื่องกล 24) สถาปนิก ในส่วนของกลุ่มบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของปจัจยัทีจ่ะช่วยเป็นกลไกสนับสนุนในการบรหิารงาน

เพื่อพฒันามหาวทิยาลยัให้เป็นไปได้ด้วยด ีเพราะกลุ่มบุคลากรดงักล่าวจะเป็นส่วนผลกัดนัให้

มหาวทิยาลยัสามารถดาํเนินการตามภารกจิต่างๆ ใหลุ้ล่วงไปได ้และจะเป็นทรพัยากรและ/หรอื

ปจัจยัทีส่าํคญัของการพฒันาองคก์รในทุกๆ ดา้นตามภารกจิของมหาวทิยาลยั  
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ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ การจดัสรรงบประมาณใน

ปีงบประมาณที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจยัตามแนวคิดในการทําวิจยัสถาบันแก่

บุคลากรที่มแีนวคดิการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทําวจิยัสถาบนัเกี่ยวกบัขอ้มลูที่จําเป็นสําหรบั

ผู้บรหิาร เพื่อสนับสนุนการจดัทําโครงการวจิยัสถาบนัที่มคีวามสําคญัและเป็นประโยชน์นํามา

ประกอบการตดัสนิใจในการจดัทํานโยบายเพื่อการวางแผน การรองรบัการตรวจประเมนิการ

ประกันคุณภาพ การบรหิาร และการปรบัปรุงงานในหน่วยงาน สิ่งสําคัญที่แสดงให้เห็นว่า

มหาวทิยาลยัสามารถเป็นทีพ่ึง่พาของสงัคมได ้นอกเหนือจากการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ กค็อื 

การสร้างผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศให้

เจรญิก้าวหน้าได้นัน่เอง เพราะการวจิยั คอื กระบวนการทางปญัญา คอื การเรยีนรูท้ี่สามารถ

สรา้งความรูใ้หม่ ซึ่งเป็นการการกระทําของมนุษยเ์พื่อค้นหาความจรงิในสิง่ใดสิง่หน่ึงที่กระทํา

ดว้ยพื้นฐานของปญัญา คอื การเอาปญัญาแทนทีก่ารใช้อํานาจ จงึเป็นกระบวนการหรอืการทํา

ใหถู้กตอ้งดว้ย (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร,ี 2558 : ออนไลน์) 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม (2559) สถิติผู้ขอทุนวิจยั

สถาบนั ระยะ 5 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 – 2559 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม    

มจีาํนวนผู้ขอทุน จาํนวน 125 คน คดิเป็นงบประมาณ 932,000 บาท จาํแนกออกเป็นดงัน้ี 

1) ระดบัสํานัก/สถาบนั/ศูนย์/กอง งบประมาณ 520,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 55.79 และ 

2) ระดบัคณะ งบประมาณ 412,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.21 และเมื่อพจิารณาจํานวนผู้ขอ

ทุนวิจยัแต่ละหน่วยงาน พบว่า มจีํานวนผู้ขอทุนวิจยั จําแนกออกเป็นดงัน้ี 1) ระดบัสํานัก/

สถาบนั/ศูนย/์กอง จาํนวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.60 และ 2) ระดบัคณะ จํานวน 53 คน คดิ

เป็นร้อยละ 42.40 มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 25 คน/ปี งบประมาณเฉลี่ยปีละ 188,000 บาท และเมื่อ

เปรยีบเทยีบงบประมาณทุนวจิยัสถาบนัและจาํนวนผูข้อทุนวจิยั ในระยะ 5 ปี มงีบประมาณผูข้อ

ทุนวิจ ัยจํานวนมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 42.09 รองลงมา คือ 

ปีงบประมาณ 2558 คิดเ ป็นร้อยละ 22.53 ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 16.09 

ปีงบประมาณ 2555 คดิเป็นร้อยละ 16.09 และงบประมาณผู้ขอทุนวจิยัจํานวนน้อยที่สุด คือ 

ปีงบประมาณ 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 3.22 (ตามลําดบั) ซึง่ยงัพบว่างานวจิยัที่ได้รบัการนําเสนอ

ผลงานวจิยัสาขาวจิยัสถาบนั จาํนวน 12 ผลงาน โดยแบ่งผลงานที่ได้รบัการนําเสนอ ดงัน้ี 

1) งานวจิยัที่ได้รบัการนําเสนอเผยแพร่ผ่านการประชุมวชิาการ แบบโปสเตอร ์จํานวน 11 ผลงาน 

และ 2) งานวจิยัที่ได้รบัการนําเสนอเผยแพร่ผ่านการประชุมวชิาการ แบบบรรยาย จํานวน 1 

ผลงาน คดิเป็นสดัส่วนเท่ากบั 6 : 59 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.23  

ตามสภาพปญัหาการทําวจิยัสถาบนัของมหาวิทยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม เป็นการ

ดําเนินงานวิจยัเชิงปริมาณวิเคราะห์เกี่ยวกับหน่วยงาน เพื่อใช้ผลการวิจยัเชิงวิเคราะห์มา

ประกอบการตดัสนิใจในการจดัทาํขอ้มลูต่างๆ ตวัอยา่งเช่น ดา้นนกัศกึษา ดา้นงบประมาณ ดา้น

นโยบายและแผน ด้านวิสัยทัศน์/พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้มีการ
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กําหนดใหก้ารวจิยัสถาบนัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบรหิารจดัการ มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็น

ศูนย์กลางของนักวจิยัสถาบนั นักวิชาการ พร้อมส่งเสรมิการจดัทําวจิยัสถาบนัและเผยแพร่

ผลงาน รวมทัง้การใหบ้รกิารทางดา้นการวจิยัสถาบนั จากการดําเนินงานในช่วงปีงบประมาณที่

ผ่านมา แม้ว่าจะมมีาตรการการสนับสนุนและส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ

มหาวทิยาลยัไดท้าํการวจิยัสถาบนัเพื่อพฒันางานตามบทบาทหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ แต่จากการใช้

มาตรการการส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้รบัการตอบสนองจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เท่าทีค่วร พรอ้มทัง้การทาํวจิยัสถาบนัของมหาวทิยาลยัยงัมอุีปสรรคและปญัหาประการสําคญัที่

ส่งผลให้บุคลากรทําวจิยักนัน้อยและการทําวจิยัไม่บรรลุตามระยะเวลาหรอืเป้าหมายที่วางไว ้

จากผลการศกึษาของ อรุณศร ีกางเพง็ (2546) ทีใ่หผ้ลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์นัของปจัจยั

ในการทาํวจิยัสถาบนั พบว่า ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของผูว้จิยั นโยบายของหน่วยงาน ทกัษะใน

การทาํวจิยั แหล่งความรูส้ําหรบัการศกึษาคน้ควา้ ความรูใ้นการทําวจิยั ทีป่รกึษาในการทําวจิยั 

และงบประมาณทีใ่ชใ้นการวจิยั มคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวก 

นอกจากน้ี การประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถาบนัของสํานักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ไดเ้สนอขอ้ทีค่วรปรบัปรุงและพฒันาของมาตรฐานที ่4 

มาตรฐานด้านการวจิยัและงานสร้างสรรค์ ไว้ว่าสถาบนัควรลดภาระงานของอาจารยบ์างคณะ

หรอืจดัหาอาจารยเ์พิม่ เพื่อใหอ้าจารยม์เีวลาทําวจิยัมากขึน้ และควรพฒันาบณัฑติศกึษาให้มี

ความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกับระบบวิจยัของสถาบนั รวมทัง้สถาบนัควรจดัให้มหีน่วยงาน

บรหิารงานวจิยัเพื่อดูแลงานวจิยัของสถาบนัทัง้ระบบและควรหาทางเพิม่งบประมาณด้านการ

วจิยัของสถาบนัให้มากขึน้ พรอ้มกบัสถาบนัควรกระตุ้นหรอืสรา้งระบบจูงใจ (Incentive) ให้

คณาจารยต์พีมิพผ์ลงานในวารสารวชิาการใหม้ากขึน้ เหน็ไดว้่า สถาบนัอุดมศกึษาควรจดัสภาพ

บรรยากาศหรอืระดมทรพัยากรการวจิยัทีม่อียู่ใหก้ารสนับสนุนเพื่อก่อให้เกดิบรรยากาศในการ

ทาํวจิยั พทัยา สายห ู(2525 : 12 – 16) เสนอไวว้่า การจดัตัง้หน่วยงานหรอืองคก์ารวจิยัเพื่อทํา

หน้าทีป่ระสานงานและให้การสนับสนุนในการทํางานวจิยัโดยทําการคน้คว้าปญัหาเฉพาะเรื่อง

หรอือาจศกึษาในหลายสาขาวชิา ซึง่ในส่วนของบรรยากาศทีเ่กื้อกูลต่อการวจิยันัน้ประกอบดว้ย

ตวันักวจิยัเองและหน่วยงาน (สุภางค ์จนัทวานิช, 2524 : 22 – 25) ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัทีเ่กีย่วกบั

นักวิจ ัย เช่น ความรอบรู้ในเรื่องระบบการศึกษา ระเบียบวิธีวิจ ัย ความรอบรู้เชิงทฤษฎ ี

ความสามารถในการถ่ายทอดผลการวจิยั รวมถึงความสามารถในการวเิคราะห์ผลการวจิยั 

2) ปจัจยัทีเ่กีย่วกับหน่วยงาน เช่น มีศูนย์ข้อมูลพื้นฐานที่ดี พร้อมใช้งาน มีเอกสารและ

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงพอสาํหรบัการทําวจิยั มคีณะวจิยัทีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาอย่างด ีมกีาร

จดัหาและกระจายบุคลากรที่มคีวามสามารถตลอดจนทรพัยากรอย่างเหมาะสม รวมตลอดถึง

การมช่ีองทางเครอืขา่ยสาํหรบัเผยแพรแ่ละตดิต่อในการวจิยั 

จากสภาพปญัหาเกีย่วกบัการทาํวจิยัสถาบนัของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม สรุป

ประเดน็และปญัหาเกี่ยวกบัระบบวจิยัในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายวจิยั การบรหิารงานวจิยั
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งบประมาณวจิยั บุคลากรวจิยั การประเมนิผลงานวจิยั และความเชื่อมโยงงานวจิยั การทําวจิยั

สถาบนัของมหาวทิยาลยัยงัมปีญัหาอุปสรรคและปญัหาหลายประการทีส่่งผลใหบุ้คลากรทําวจิยั

กนัน้อย การทําวจิยัไม่บรรลุตามระยะเวลาหรอืเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการไม่ทํางานวจิยั

สถาบนั ดงันัน้ เพื่อใหม้หาวทิยาลยับรรลุเป้าหมาย จงึไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัและความจาํเป็นที่

จะตอ้งศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการทาํวจิยัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏั

พบิูลสงคราม เพื่อเป็นขอ้มูลในการกําหนดแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาการทําวจิยัสถาบนั

ของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัในประเทศ 

อปัสร แยม้สรวล (2539) ไดศ้กึษาวจิยัปจัจยัที่ส่งผลต่อการทาวจิยัของอาจารยส์ถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยั 10 ประการ ตามทฤษฏกีาร

จงูใจของเฮริซ์เบริก์ ส่งผลต่อการทําวจิยัของอาจารยส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ เรยีงตามลําดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ด้านความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่ง

งาน ลกัษณะงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ความสาํเรจ็ของงาน เงนิทีไ่ดร้บั นโยบายและการ

บริหาร สภาพการทํางานการปกครองบังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัรามคําแหงมากทีสุ่ด 

คือ ด้านความสําเร็จ รองลงมา ด้านความรับผิดชอบ/ด้านลักษณะงาน/ด้านเงินที่ได้ร ับ 

ตามลําดบั ส่วนนโยบายการบรหิาร/ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน/ด้านการยอมรบันับถือ/

ความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน/ด้านการบงัคบับญัชาเป็นปญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง และ

ปญัหาในการทํางานวจิยัทีอ่าจารยม์หาวทิยาลยัรามคําแหง พบมากคอื ภาระงานมากไม่มเีวลา

ทําวจิยั รองลงมาขาดความคล่องตวัในการเบกิจ่ายเงนิ มคีวามยุ่งยากในการขอทุน ขาดความ

พรอ้มดา้นอุปกรณ์ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั ขาดความพรอ้มดา้นตําราเอกสารคน้ควา้วจิยั 

สริริตัน์ คุณจกัร (2539 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ตวัแปรจําแนก

ความสาํเรจ็ในการทาํวทิยานิพนธร์ะหว่างนิสติระดบัมหาบณัฑติ สาขาสงัคมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ทีส่าํเรจ็การศกึษาภายในสองปีการศกึษาและมากกว่าสองปีการศกึษา ผลการวจิยั

พบว่า ปจัจยัทีส่ามารถจาํแนกการทําวทิยานิพนธส์ําเรจ็ระหว่างนิสติทีส่ําเรจ็การศกึษาภายใน 4 

ภาคการศกึษาและ 5 – 6 ภาคการศกึษา ประกอบดว้ยปจัจยัทีส่ําคญั 2 ปจัจยั คอื ปจัจยัที่

เกีย่วกบัตวันิสติทีท่าํวทิยานิพนธแ์ละปจัจยัทีส่นบัสนุนการทําวทิยานิพนธ ์คอื ปจัจยัเกี่ยวกบัตวั

นิสติทีท่ําวทิยานิพนธ ์ไดแ้ก่ 1) การลามาศกึษาต่อจนทําวทิยานิพนธส์ําเรจ็หรอืกลบัไปทํางาน

ควบคู่กับการทําวิทยานิพนธ์ 2) ความรู้ความสามารถของนิสิตในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ความสามารถในการอ่านและเขยีนภาษาไทยและภาษาองักฤษและความสามารถในการเลอืก

เทคนิคการวเิคราะห์ทางสถิติ 3) ลกัษณะนิสยัส่วนบุคคล และ 4) อายุ ส่วนปจัจยัที่ช่วย
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สนบัสนุนการทาํวทิยานิพนธ ์ไดแ้ก่ 1) เวลาในการใหค้าํปรกึษาและการใหก้ําลงัใจจากอาจารยท์ี่

ปรกึษา 2) ความต่อเน่ืองในการทําวทิยานิพนธ์และการบรหิารเวลา 3) งบประมาณในการทํา

วทิยานิพนธ ์4) ผูช่้วยในการทําวทิยานิพนธข์ัน้ตอนการคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจคําผิดและการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

5) แหล่งขอ้มลู 6) ความรว่มมอืของกลุ่มตวัอย่าง 7) การใชเ้วลาในการตรวจสอบเครือ่งมอืวจิยั

ของผูท้รงคุณวุฒ ิและ 8) ความถูกตอ้งรวดเรว็และตรงต่อเวลาของผูพ้มิพว์ทิยานิพนธ ์

เสกสรรค ์ ทองคําบรรจง (2539) ศกึษาการวเิคราะหเ์สน้ทางความสมัพนัธร์ะหว่างตวั

แปรทางพฤตกิรรมศาสตร์กบัการผลติผลงานของบุคลากรทางการศกึษาที่จบการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา ผลการศกึษาพบว่า 1) ตวัแปรที่มเีฉพาะผลกระทบทางตรงต่อการผลติผล

งานวจิยั คอื ความตัง้ใจในการผลติผลงานวจิยั และทศันคตต่ิอการผลติผลงานวจิยั 2) ตวัแปรที่

มเีฉพาะผลกระทบทางอ้อมต่อการผลติผลงานวจิยั คอื ปจัจยัพื้นฐานด้านความรูค้วามเชื่อ

อํานาจใน – นอกตน ความเครยีด ความทอ้ถอย และการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ 3) ตวัแปรทีม่ ี

อทิธพิลต่อการผลติผลงานวจิยัทัง้ทางตรงและทางอ้อม คอื แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ปจัจยัพืน้ฐาน

ดา้นการเงนิ ดา้นเวลา ดา้นการสนบัสนุนจากสงัคม และความภาคภูมใิจในตนเอง 4) ตวัแปรทีม่ ี

ผลกระทบรวมต่อการผลติผลงานวจิยัมากที่สุด คอื แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ รองลงมาได้แก่ 

ปจัจยัพืน้ฐานดา้นการสนับสนุนจากสงัคม ความตัง้ใจในการผลติผลงานวจิยั ปจัจยัพืน้ฐานดา้น

การเงนิและดา้นเวลา ทศันคตต่ิอการผลติผลงานวจิยั ความภาคภูมใิจในตนเอง การคลอ้ยตาม

กลุ่มอ้างองิ ความท้อถอย ปจัจยัพื้นฐานด้านความรู ้ ความเชื่ออํานาจใน-นอกตน และ

ความเครยีดในการทาํงานมผีลกระทบรวมน้อยทีสุ่ด 

อรวรรณ สุทธพิทิกัษ์ (2540 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปจัจยัที่มผีลต่อสมรรถนะในการทํา

วจิยัของอาจารยใ์นวทิยาลยั ผลการศกึษาพบว่า 1) ส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ทําวจิยัเน่ืองจากไม่มี

เวลาในการทาํวจิยั เพราะใชเ้วลาไปกบัการสอนและบรหิารงาน 2) อาจารยส์่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบั

การทําวจิยัเพราะการเป็นอาจารยต์้องไดร้บัการยกย่องทางดา้นวชิาการ จงึควรให้ความสําคญั

ในการทาํงานวจิยั แต่สถาบนักต็อ้งสนบัสนุนทุนวจิยัรวมถงึอํานวยการดา้นต่างๆใหม้ากขึน้ดว้ย 

สุภทัรา ปานสุวรรณจติร ์(2542 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาปจัจยัการทําวจิยัของอาจารย์

วทิยาเขตภาคพายพัก่อนออกนอกระบบ ผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ของอาจารยเ์กี่ยวกบั

ปจัจยัการทําวจิยั มดีงัน้ี การวจิยัมคีวามสําคญัช่วยให้เกดิความก้าวหน้าทางวชิาการ แรงจูงใจ

ในการทําวิจยัเพราะมีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจยั การวิจยัเป็นหน้าที่ของอาจารย์ แต่ขาด

แรงจูงใจจากหน่วยงาน เช่น การได้รบัการสนับสนุนของหน่วยงานเอง การเขยีนโครงการวจิยั 

บรรยากาศการทาํวจิยั การส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นการทาํวจิยั รวมถงึการชีแ้นะแนวทางทีค่วรทํา

วจิยัทีช่ดัเจน 

ประภสัสร พูลโรจน์ (2543 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุ

แบบอทิธพิลยอ้นกลบัของสภาพการแก้ปญัหาในการทําวจิยัของนิสติบณัฑติศกึษา จุฬาลงกรณ์
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มหาวทิยาลยั ผลการวจิยัพบว่า ปญัหาทีพ่บในการทาํวจิยัมากทีสุ่ด คอื ปญัหาดา้นการหาหวัขอ้

ในการทาํวจิยั ปญัหาทีพ่บน้อยทีสุ่ด คอื ปญัหาดา้นความรูค้วามสามารถในเรื่องระเบยีบวธิวีจิยั 

ส่วนดา้นการแกป้ญัหาในการทาํวจิยั นิสติสามารถแกป้ญัหาดา้นการหาหวัขอ้วจิยัไดม้ากทีส่ดุ 

สุนันท ์ปณัทุพา (2543 : บทคดัย่อ) ทําการศกึษาสภาพแวดลอ้มการฝึกอบรมการวจิยั 

ปจัจัยที่เอื้อต่อการทําวิจ ัยและคุณลักษณะของนักวิจ ัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจ ัยของ

มหาบณัฑติ คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผลการศกึษาพบว่า ตวัแปรทีม่คี่าอทิธพิล

รวมส่งผลต่อผลติภาพการวจิยัสูงสุดคอื คุณลกัษณะทางชวีสงัคม รองลงมาคอื สภาพแวดลอ้ม

การฝึกอบรมการวจิยั และปจัจยัทีเ่อื้อต่อการทําวจิยั ตามลําดบั ผลติภาพการวจิยัไดร้บัอทิธพิล

ทางตรงสูงสุดจากตัวแปรคุณลกัษณะทางชีวสังคม รองลงมาคือ ตัวแปรความคาดหวังใน

ความสามารถของตนเองในดา้นการทําวจิยั ตวัแปรทศันคตเิชงิวทิยาศาสตรแ์ละลกัษณะนิสยัที่

เอื้อต่อการทําวจิยั ตามลําดบั และผลติภาพการวจิยัได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจากสภาพแวดล้อม

การฝึกอบรมการวจิยัทีส่่งผ่านตวัแปรความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในด้านการทํา

วจิยัทศันคตเิชงิวทิยาศาสตรแ์ละลกัษณะนิสยัทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยั 

ประนอม เจรญิชนม ์(2544 : บทคดัย่อ) ทําการศกึษาเปรยีบเทยีบและวเิคราะหจ์าํแนก

ปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัของครูประถมศกึษาที่เคยทําวจิยัและไม่เคยทําวจิยั ผลการศกึษา

พบว่า ตวัแปรที่สามารถจําแนกกลุ่มครูที่เคยทําวจิยัและกลุ่มครูที่ไม่เคยทําวจิยั ม ี4 ตวัแปร 

ได้แก่ ความสามารถทางการวิจยั การพฒันาตนเองทางการวิจยั เจตคติต่อการทําวจิยั และ

ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน สมการจําแนกประเภทที่ได้สามารถคาดคะเนการเป็น

สมาชกิกลุ่มครทูีเ่คยทําวจิยัไดถู้กต้องรอ้ยละ 81.7 กลุ่มครทูีไ่ม่เคยทําวจิยัไดถู้กต้องรอ้ยละ 80 

และทัง้สองกลุ่มไดถู้กต้องรอ้ยละ 80.9 ตวัแปรทีส่ําคญัทีใ่หน้ํ้าหนักในการจาํแนกความแตกต่าง

ของกลุ่มครทูีเ่คยทาํการวจิยัและกลุ่มครทูีไ่ม่เคยทําวจิยั คอื ความสามารถทางการวจิยั และการ

พฒันาตนเองทางการวจิยั 

สริพินัธ ์ เดชพลกรงั (2544) ศกึษาเรื่อง การพฒันาตนเองดา้นวชิาการของอาจารย์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี ผลการศกึษาพบว่า 1) คณาจารยค์น้ควา้/เขา้ถงึ

ข้อมูลสารนิเทศจากการอ่านหนังสอืในสาขาวชิา วารสาร โทรทศัน์ และวดีทีศัน์ ตามลําดบั 

2) อายุ ประสบการณ์ในการสอน และสาขาวชิาทีส่ําเรจ็การศกึษามผีลต่อวธิกีารและช่องทางใน

การเขา้ถงึขอ้มูลสารนิเทศ 3) คณาจารยส์่วนใหญ่ประยุกต์ความรูแ้ละสารนิเทศที่สบืคน้ไดใ้น

การเขยีนบทความทางวชิาการเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่ 4) คณาจารยส์่วนใหญ่เขา้ร่วมกจิกรรมทาง

วชิาการบา้งเป็นบางครัง้ และ 5) ความจาํกดัของทุนศกึษาดูงานในต่างประเทศ ขอ้จาํกดัเรื่อง

เวลาและแหล่งสารนิเทศเป็นอุปสรรคสาํคญัในการพฒันาตนเองของคณาจารย ์

วรรณา แผนมุนิน (2545) ศกึษาศกัยภาพการวจิยัของวทิยาลยัอสิลามศกึษา ผลของปี 

2541 – 2546 ผลการวจิยั ผลการศกึษาพบว่า ศกัยภาพการวจิยัของวทิยาลยัในดา้นปจัจยัส่วน

บุคคลของบุคลากรดา้นความรูค้วามสามารถ ความตัง้ใจ ความพยายามเกี่ยวกบัการวจิยั และ
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การทําวิจยัอยู่ในระดบัพอใช้ถึงดี ด้านความต้องการบุคลากรต้องการเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์วิจยัด้วยการรบัการอบรมการวิจยัมากที่สุด ควบคู่ไปกบัความต้องการให้มี

บรรยากาศการวจิยัภายในวทิยาลยั การมหีอ้งเสวนาการวจิยัเพื่อพบปะแลกเปลีย่นความรูด้า้น

การวจิยั การจดัเสวนา 

พงษ์พชัรนิทร ์พุธวฒันะ (2545) อ้างถงึใน จรสั สุวรรณเวลา (2534) ศกึษาปญัหาการ

พฒันางานวจิยัของบุคลกรของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผลการศกึษาพบว่า ประสบปญัหาเรื่อง

ของอาจารยบ์างส่วนไม่เหน็ความสําคญัของการวจิยั แต่ขณะเดยีวกนัยงัมอีาจารยจ์าํนวนมากที่

เหน็ความสําคญัและความจาํเป็นของการวจิยั แต่มอิาจดําเนินการวจิยัไดแ้ละ/หรอืดําเนินไปได้

ไม่เตม็ที ่ ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะขาดความรู ้ ทกัษะ ประสบการณ์ หรอืการสนบัสนุนการทําวจิยั 

ส่วนทีข่าดดงักล่าวอาจเป็นเพยีงดา้นใดดา้นหน่ึงหรอืหลายดา้น อาทเิช่น การวางแผนงาน การ

เขยีนโครงการ การวางระเบยีบวธิวีจิยั การปฏบิตักิารวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอ

ผลงานวจิยั การกําหนดปญัหาทีจ่ะวจิยัอกีทัง้ขาดแรงจงูใจหรอืพลงัสนับสนุน อาทเิช่น กลไกซึง่

เอือ้ต่อการกระจายความสามารถของบุคลากรพรอ้มดว้ยประสบการณ์ อกีทัง้มปีญัหาในดา้นเจตคติ

ของผูท้ําวจิยัทีท่ําเพยีงเพื่อผลการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ทําใหข้าดพลงัใจทีจ่ะทําวจิยั

เพื่อบุกเบกิแสวงหาความกา้วหน้าในตวัความรู ้รวมทัง้ขาดเจตคตทิีด่ต่ีอการวพิากษ์วจิารณ์และ

การรบัคาํวพิากษ์วจิารณ์ในผลงานวจิยั 

พงษ์พชัรนิทร ์ พุธวฒันะ (2545) ศกึษากลยุทธก์ารพฒันาวฒันธรรมวจิยัของอาจารย์

สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ผลการศกึษาพบว่า วฒันธรรมวจิยัของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา

ของรฐัในปจัจบุนัยงัไมเ่อือ้ต่อการทาํวจิยัของอาจารย ์อาจารยส์่วนใหญ่ยงัใหค้วามสําคญักบังาน

สอนมากกว่างานวิจยัและมีเป้าหมายในการทําวิจยัเพื่อตําแหน่งทางวิชาการมากกว่าเพื่อ

แสวงหาองคค์วามรูใ้หม่หรอืเพื่อนําผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ อาจารยใ์ห้เหตุผลในการไม่ทํา

วจิยัหรอืไม่คดิจะทําวจิยัว่าเพราะไม่มเีวลา ถงึแมว้่าสถาบนัและ/หรอืมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ 

มนีโยบายและเป้าหมายที่จะพฒันาสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัก็ตาม แต่พบว่ายงัขาดการ

บริหารงานวิจยัที่มีประสิทธิภาพ ผลงานวิจยัส่วนใหญ่ยงัมีลักษณะรบัองค์ความรู้จาก

ต่างประเทศมากกว่าสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง นักวจิยัทีม่คีุณภาพยงัมน้ีอย การทําวจิยัมี

ลกัษณะเป็นงานวจิยัเดีย่วมากกว่าวจิยัเป็นทมี ผลงานวจิยัส่วนใหญ่มลีกัษณะแยกส่วนงานวจิยั

ในลกัษณะสหสาขาวชิายงัมน้ีอย และผลงานส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผูใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

พรพมิาน วงษ์ปตัตา (2546 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปจัจยัเชงิสาเหตุทีส่่งผลต่อการทําวจิยั

ในชัน้เรยีนของครรูะดบัมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 9 ผลการวจิยัพบว่า 

ตวัแปรที่มอีทิธพิลทางตรงอย่างเดยีวต่อการทําวจิยัในชัน้เรยีนของครู คอื แรงจูงใจในการทํา

วจิยัในชัน้เรยีน ความรูเ้กี่ยวกบัการทําวจิยัในชัน้เรยีน ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงและทางอ้อม 

คือ นโยบายการศึกษาชาติในการทําวิจ ัยในชัน้เรียน เจตคติในการทําวิจ ัย ในชัน้เรียน 
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บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยัในชัน้เรยีน และวสัดุอุปกรณ์และแหล่งวชิาการ ในการ ทําวจิยัใน

ชัน้เรยีน ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครกูค็อื คุณสมบตัขิองนักวจิยั

และงบประมาณในการวจิยัในชัน้เรยีน 

พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2546) ได้สมัภาษณ์นักวชิาการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเกี่ยวกับ

บทบาทของอุดมศึกษากับระบบวิจัยของชาติ พบว่า ในสภาพความเป็นจริงในปจัจุบัน

มหาวทิยาลยัของไทยยงัไม่สามารถทําหน้าที่ด้านการวจิยัเพื่อสรา้งความรูใ้ห้กบัสงัคมได้ดนีัก 

โดยมปีระเดน็และปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการทาํวจิยัของมหาวทิยาลยัสรปุไดด้งัน้ี 

1. ด้านโครงสร้างและความคดิเชงิระบบ พบว่า การบรหิารมหาวิทยาลยัใน

ปจัจุบนัมปีญัหาอุปสรรคที่เกดิจากความไม่คล่องตวัของระบบและระเบยีบราชการ ที่ต้องผ่าน

การพจิารณาอนุมตัจิากหน่วยงานทีก่ํากบัดูแลการบรหิารงานดา้นต่างๆ ทัง้ในเรื่องของแผนงาน 

บุคลากร งบประมาณ การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทําวจิยั อกีทัง้ระบบคดิแบบราชการได้

ฝงัตวัและลงรากในตวับุคลากรของมหาวทิยาลยัมาเป็นเวลานานส่งผลใหง้านวชิาการทีเ่กดิจาก

ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความทา้ทายใหม่ๆ เกดิขึน้ไดย้ากมาก ประกอบกบัมแีนวคดิทีพ่ยายาม

ทําให้ทุกมหาวทิยาลยัมคีวามเท่าเทยีมกนั โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างของพฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ ความสามารถเฉพาะทาง และทิศทางสู่ความเป็นเลิศของแต่ละมหาวทิยาลยั 

นอกจากน้ีการที่มหาวิทยาลัยขยายการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยการเปิดสอน

หลกัสูตรพิเศษโดยเฉพาะที่ส่วนใหญ่ไม่เน้นการวิจยั ส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษากลายเป็น

การตลาดทีข่ายความรูไ้มใ่ช่เป็นแหล่งสรา้งความรู ้

2. ด้านนโยบายวจิยั เน่ืองจากการกําหนดนโยบายและแนวทางการวจิยัของ

สาํนกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาตเิป็นการทาํวจิยัและพฒันาตามสาขาวชิาทีก่ําหนด จงึมี

การตัง้ขอ้สงัเกตถงึความสอดคล้องและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรแ์ละความต้องการการพฒันา

ของประเทศ อีกทัง้ในทางปฏิบตัิก็ไม่สามารถกําหนดนโยบายข้ามกระทรวงได้ ในส่วนของ

มหาวทิยาลยัถงึแมว้่ามกีารกําหนดทศิทางการวจิยัและพฒันาไวใ้นแผนอุดมศกึษาระยะยาวแลว้ 

แต่ยงัขาดการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบกบัระบบบรหิารมหาวทิยาลยัที่อ่อนแอ รวมถึง

ทศันคตแิละความไมพ่รอ้มของมหาวทิยาลยัทาํใหไ้ม่สามารถสรา้งฐานหรอืจดัทําแผนปฏบิตักิาร

ทีส่นบัสนุนงานวจิยัและพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพได ้

3. ข้อจํากัดของทุนสนับสนุน ถึงแม้แหล่ ง ทุนสนับสนุนการวิจ ัยของ

มหาวทิยาลยัจะมหีลายทางแต่ก็มขีอ้จํากดัของแต่และแหล่งทุน อาทเิช่น วงเงนิที่ได้รบัจํากดั 

ความไม่ต่อเน่ืองของทุน การสนับสนุนการวจิยัเฉพาะทางส่งผลใหไ้ม่สามารถสรา้งผลงานวจิยั

ไดค้รอบคลุมความตอ้งการของประเทศได ้นอกจากน้ีประเทศยงัขาดแหล่งทุนสนับสนุนทางดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐานในการวจิยัทีต่อ้งการใชง้บประมาณสงูอกีดว้ย 

4. โครงสรา้งและการบรหิารงานวจิยัในมหาวทิยาลยั การกําหนดนโยบายและ

ทศิทางการวจิยัส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัสภาวชิาการ ทําให้มทีศิทางการวจิยัมมีุมมองของผู้บรหิาร
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ภายในมหาวทิยาลยัเท่านัน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิแล้วการทําวิจยัส่วนใหญ่มาจากคณะ ภาควชิา 

ศูนยว์จิยัหรอืกลุ่มนักวจิยัที่มคีุณภาพ จงึต้องคํานึงถึงความพร้อมของนักวจิยัด้วย นอกจากน้ี

การแบ่งโครงสร้างการบรหิารของมหาวทิยาลยัในปจัจุบนัก่อให้เกิดปญัหาการแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก 

ผลงานวจิยัส่วนใหญ่จงึเป็นการทําวจิยัเฉพาะสาขาวชิาเท่านัน้ จงึไม่สามารถแบ่งกลุ่มวจิยัใน

ลกัษณะของสหสาขาวชิาและไมเ่อือ้ใหเ้กดิการใชท้รพัยากรรว่มกนั 

5. บุคลากรวิจยั ผลจากการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานของไทยที่มุ่งเน้นการ

ท่องจาํไมส่่งเสรมิการสรา้งทกัษะของนกัวจิยั อกีทัง้มหาวทิยาลยัอยู่ในระบบราชการจงึไม่เอื้อให้

มแีรงจงูใจการดงึคนเก่งเขา้สู่ระบบวชิาการได ้และการเลอืกหวัขอ้วจิยัของอาจารยบ์างครัง้เลอืก

ทาํวจิยัทีต่นเองถนดัหรอืสนใจมากกว่าความตอ้งการของสงัคมหรอืผูท้ีนํ่าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

ประกอบกบัอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัไม่มปีระสบการณ์จรงิในหวัขอ้ทีท่ําวจิยัทําใหไ้ดผ้ลการวจิยั

ที่ตอบคําถามได้อย่างกว้างๆ และไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่งต่างจากนักวิจ ัยของเอกชน ใน

ภาคอุตสาหกรรมทีม่ปีระสบการณ์จรงิกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ นอกจากน้ีอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมภีาระ

งานมากและการประเมนิผลงานขึน้อยูก่ารสอนเป็นหลกั อาจารยจ์งึไม่สนใจทําวจิยัถงึแมว้่าระยะ

หลังจะมีการนําภาระงานวิจยัมาใช้เป็นภาระงานส่วนหน่ึงแล้วก็ตาม เช่นเดียวกับการขอ

ตําแหน่งทางวชิาการปจัจุบนัต้องมผีลงานวจิยัด้วย แต่การขอตําแหน่งทางวชิาการกไ็ม่ได้เป็น

แรงจงูใจสาํหรบัอาจารยทุ์กคน อกีทัง้การถูกหกัเงนิสนับสนุนการวจิยัใหก้บัมหาวทิยาลยัทําใหม้ี

ผลให้ผู้ทําวจิยัรูส้กึท้อแท้ และทําให้ทุนวจิยัไม่เพยีงพอส่งผลต่อคุณภาพ ยิง่กว่านัน้ปจัจุบนัใน

สงัคมไทยยงัไมเ่หน็ความสาํคญัของอาชพีนกัวจิยัอกีดว้ย 

6. ประเดน็ความเชื่อมโยง 

6.1 ความรว่มมอืกบันกัวจิยัอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมน้ีอย 

เน่ืองจากมกีารร่วมกลุ่มพฒันางานวจิยัเฉพาะในกลุ่มของตน ทําใหเ้กดิความซํ้าซอ้นในการวจิยั

ซึง่เป็นการสูญเสยีทรพัยากรโดยเปล่าประโยชน์ และไม่เป็นการสนับสนุนการพฒันางานวจิยัใน

สาขานัน้ๆ ในภาพรวมของประเทศ 

6.2 ความร่วมมอืกบัภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนนิยมนําเขา้เทคโนโลยใีน

ลกัษณะ Turn-Key มากกว่าการพฒันาประสทิธภิาพในการผลติ จงึส่งผลให้มกีารวจิยัและ

พฒันาเกดิขึ้นน้อย และงานวจิยัของมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ไม่มกีารนํามาใช้ประโยชน์ในภาค

ธุรกิจได้มากเท่าที่ควรซึ่งมีสาเหตุมากจากการขาดแคลนเงนิสนับสนุนการวิจยัและพฒันา

เทคโนโลยจีากภาคเอกชน ถงึแมว้่ารฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิบทบาทของภาคเอกชน ในการวจิยั

และพฒันา โดยมมีาตรการการจงูใจดา้นการเงนิในรปูแบบต่างๆ ตัง้แต่การใหเ้งนิกู้ดอกเบีย้ตํ่า

จนถงึเงนิให้เปล่าผ่านหน่วยงานสนับสนุนการวจิยัของรฐั การยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลและ

ภาษอีากรในการนําเขา้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวจิยัและพฒันาแลว้กต็าม แต่มาตรการ

ดงักล่าวก็ไม่ทําให้เกิดแรงจูงใจเพยีงพอ เพราะวธิปีฏบิตัิไม่คล่องตวัและไม่เกิดประโยชน์แก่

ภาคเอกชน ที่ไดร้บัการส่งเสรมิอยู่แล้ว นอกจากน้ีกลไกการเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยักบั
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ภาคเอกชนยงัไม่มรีูปแบบที่ชดัเจน และต่อเน่ืองทัง้ในเรื่องโครงการความร่วมมอืทางวชิาการ 

การจดัตัง้สวนวทิยาศาสตร ์สวนเทคโนโลย ีเป็นต้น ส่วนความเชื่อมโยงที่สามารถปฏบิตัไิด้ใน

ขณะน้ีมเีพยีงการให้คําปรกึษาเป็นหลกัเท่านัน้ หน่วยงานบรหิารการวจิยัของรฐัจงึได้เปลี่ยน

แนวทางการกําหนดโครงการวจิยัโดยเน้นการให้ทุนสนับสนุนการวจิยัในลกัษณะ “จตุภาคกีาร

วจิยั” ม ี4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รฐัผูส้นับสนุนการวจิยั ผูท้ําการวจิยัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอื

ลกัษณะ “เครอืขา่ยวสิาหกจิ” เพื่อเพิม่ขดีความสามารถทางเทคโนโลยมีากขึน้ 

พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2546) ไดส้ํารวจความคดิเหน็ของนักวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษา

ซึง่ส่วนใหญ่มตีําแหน่งเป็นอาจารย ์มอีายุระหว่าง 41 – 50 ปี มวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทมี

ตําแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารย ์ดํารงตําแหน่งผูบ้รหิาร มปีระสบการณ์ทํางานโดยเฉลีย่ 15.5 

ปี มปีระสบการณ์ทํางานวจิยัโดยเฉลีย่ 8.4 ปี และมผีลงานวจิยัโดยเฉลีย่ 1 – 2 เรื่องต่อปี โดย

ความคดิเหน็ของนกัวชิาการส่วนใหญ่เกีย่วกบับทบาทของอุดมศกึษากบัระบบวจิยัสรปุได ้ดงัน้ี 

1. การบริหารงานวิจัย มีความเห็นว่านโยบายวิจยัของประเทศขาดความ

ชดัเจนทัง้ในดา้นเป้าหมาย ความซํ้าซอ้นและไมต่่อเน่ือง การประชาสมัพนัธไ์ม่ทัว่ถงึไม่ครบถ้วน 

และการกําหนดนโยบายไม่มกีารนําปญัหาของชุมชนและสงัคมมาเป็นตวัตัง้ เช่นเดยีวกบัการ

กําหนดนโยบายวจิยัของมหาวทิยาลยั ซึง่เมื่อมกีารกําหนดนโยบายแลว้ยงัขาดการนําไปปฏบิตั ิ

ขาดการประสานงานเพื่อถ่ายทอดนโยบายไปสู่ประชาคม ซึง่มหาวทิยาลยัควรเร่งดําเนินการใน

เรือ่งน้ีและใหเ้ป็นไปดว้ยความโปรง่ใส นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัต้องเร่งเสรมิสรา้งบรรยากาศของ

การทาํงานวจิยัในมหาวทิยาลยัอยา่งจรงิจงั เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิการนํานโยบายไปสู่การปฏบิตั ิ

2. ระบบการเงนิวจิยั มคีวามเหน็ว่า การมนีโยบายและมาตรการบรหิารการเงนิ

ด้านการวจิยัที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นสิง่ที่พงึปรารถนาของนักวจิยัทุกคน ส่วนประเด็น

เรือ่งการหกัค่าดาํเนินการเขา้มหาวทิยาลยั เหน็ว่าไมช่ดัเจนว่ามหาวทิยาลยันําเงนิดงักล่าวไปใช้

ประโยชน์ด้านใด เพราะมหาวทิยาลยัไม่ได้อํานวยความสะดวกแก่นักวจิยัในการทํางานวจิยั

อย่างแท้จริงทัง้ๆ ที่ได้รบัผลประโยชน์ร่วมกับนักวิจ ัย ซึ่งในประเด็นน้ีนักวิชาการเห็นว่า 

มหาวทิยาลยัควรนําเงนิทีห่กัไปจดัตัง้เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิงานวจิยัและจดัสรร

ให้แก่คณะและภาควิชาตามความเหมาะสม ส่วนการจดัสรรงบประมาณการวิจยัจากรฐับาล 

นกัวชิาการส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการทีร่ฐับาลแบ่งการจดัสรรงบประมาณวจิยัแก่มหาวทิยาลยั 2 

ลกัษณะคอื ส่วนแรก การจดัสรรงบประมาณโดยตรงแก่มหาวทิยาลยั เพื่อการวจิยัพืน้ฐานและ

การวจิยัประยกุต ์โดยพจิารณาถงึความจาํเป็นและความต้องการของประเทศเป็นหลกั และส่วน

ที ่2 จดัสรรเงนิผ่านหน่วยงานสนับสนุนการวจิยัเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการแขง่ขนัในการทาํงานวจิยั 

3. ควรเชื่อมโยงงานวจิยักบัหน่วยงานภายนอก มคีวามเหน็ว่าเป็นสิง่จําเป็น

และเป็นประโยชน์ทัง้แก่มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอกที่สามารถนําผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ ซึ่งมหาวทิยาลยัควรจดัใหม้หีน่วยงานพฒันาธุรกจิขึน้ในมหาวทิยาลยั เพื่อทําหน้าที่
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เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงมหาวทิยาลยักบัหน่วยงานภายนอก ดูแลดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา

ใหแ้ก่มหาวทิยาลยั  

นอกจากน้ีในการวจิยัเรือ่งบทบาทอุดมศกึษาในระบบวจิยัแห่งชาต ิพเิชฐและคณะไดท้ํา

การกรณีศกึษาหน่วยงานที่มชีื่อเสยีงและผลงานวจิยัทีเ่ป็นที่ยอมรบัในระดบัประเทศและระดบั

นานาชาติของประเทศไทย 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล สวน

อุตสาหกรรม และการบริหารกลุ่มวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี และ

สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่มสีรปุผลการศกึษาดงัน้ี 

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือ เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับ

สถาบนัอุดมศึกษาไทยที่ต้องการพฒันาหน่วยงานของตนไปสู่ความสําเร็จทางด้านวิจยัและ

พฒันา คณะวทิยาศาสตรม์นีโยบายและทศิทางการวจิยัทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบันโยบายของ

มหาวิทยาลยัมคีณาจารย์ของคณะถึงร้อยละ 80 ที่มคีวามชอบและเข้าใจต่อการทํางานวิจยั 

ขณะเดยีวกนัคณะมกีารส่งเสรมิและสนับสนุนโดยการสรา้งกลไกเพื่อสรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากร

เกดิความตอ้งการทาํวจิยัดว้ยการใหทุ้นสนับสนุนในรปูแบบต่างๆ มกีารสรา้งหน่วยงานวจิยัเพื่อ

ความเป็นเลศิเฉพาะทาง รวมทัง้ความพยายามให้เกดิการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรูจ้าก

ผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศใหม้าปฏบิตังิานทีค่ณะวทิยาศาสตรโ์ดยผ่านกองทุนพฒันาวทิยาศาสตร ์

นอกจากน้ียงัมกีารพฒันาความร่วมมอืระหว่างคณะกบัภาคอุตสาหกรรมด้วยการส่งเสรมิให้

บุคลากรทาํวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนเพื่อถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลย ีซึง่เป็นการนําผลการวจิยั

ของคณะวทิยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในภาคเอกชน อนัจะเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิด

ขึน้กบัผลงานวจิยัและผู้ใช้ผลงานอย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรก็ตาม ปจัจยัสําคญัอกีประการ

หน่ึงที่ทําให้คณะวทิยาศาสตรป์ระสบความสําเรจ็ทางด้านวจิยั ก็คอื การที่คณะให้ความสําคญั

กบัการสรา้งเสรมิวฒันธรรมวจิยัใหก้บัอาจารยแ์ละบุคลากรในองคก์ร ทัง้น้ีเพื่อใหค้ณาจารยข์อง

คณะไดต้ระหนกัว่า ภารกจิหลกัทีส่าํคญั คอื งานวจิยัทีต่อ้งดาํเนินควบคู่ไปกบัการเรยีนการสอน 

2. สวนอุตสาหกรรมและการบรหิารกลุ่มวจิยั (R&D Cluster) มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมปีจัจยัความสาํเรจ็ทีท่าํใหง้านวจิยัเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศ

นานาชาต ิดงัน้ี 

2.1 ความต่อเน่ืองของนโยบายการบรหิารมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะการ

พฒันามหาวทิยาลยัทีส่มัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐั โดยผูบ้รหิารทีม่คีวามชดัเจนและ

ต่อเน่ืองในการผลกัดนับุคลากรของมหาวทิยาลยัฝ่ายต่างๆ ร่วมกนัเรยีนรู ้สัง่สมประสบการณ์

ลองผดิลองถูก รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจกบัประชาคม 

2.2 บทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลยัและการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัสามารถจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นไดเ้ป็นอย่างด ีและไดส้่งผ่านมายงั

ผูบ้รหิารระดบักลาง ทําใหเ้กดิความยดืหยุ่นในการบรหิารงานวจิยัและการบรกิารวชิาการสงัคม 

ใหเ้หน็ความสาํคญัของเครอืขา่ยวจิยั รวมถงึความสามารถจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
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2.3 รูปแบบการบรหิารจดัการเน้นการบรหิารองค์กรแบบแนวราบโดยใช้

ระเบยีบราชการในการกํากบัมใิช้การบงัคบั การบรหิารการเงนิมคีวามยดืหยุ่น โดยนักวจิยัและ

กลุ่มวจิยัต้องทําขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ และเป็นลกัษณะ

พึง่ตนเองงบประมาณทีห่ามาไดจ้ะนํามารวมกนัในรปูของกองทุน 

2.4 การบรหิารงานวจิยั มหีอ้งปฏบิตักิารวจิยัเป็นศูนยก์ลางการทําวจิยัและ

หน่วยสนับสนุนการผลติบณัฑติและนักวจิยั โดยมกีารจดักลุ่มวจิยัอย่างหลวมๆ ทําใหส้ามารถ

ใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด และมกีารพฒันาระบบผู้ช่วยสอนและระบบพี่เลีย้งนักวจิยัที่

เอื้อให้เกดิการทํางานวจิยัระหว่างกลุ่มวจิยัทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัขึน้อยู่กบัโจทย์

และหวัข้อวิจยั เพื่อร่วมดําเนินการวิจยัให้เกิดความเข็มแข็งของระบบวิจยัในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2.5 สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น

การแสวงหาองคค์วามรูใ้หม ่ความเขา้ใจในกระบวนการทางสงัคมในลกัษณะสหสาขาวชิา ทัง้ใน

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง การศึกษา วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากปฏิสมัพนัธ์ของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว นอกจากน้ีได้ผลติวารสารหรอืเอกสาร

สิง่พมิพเ์พื่อการเผยแพรผ่ลงานวจิยั วชิาการต่างๆ เป็นประจาํ เช่น วารสารวจิยัสงัคม จดหมาย

ข่าว ตํารา และหนังสือ และรายงานผลการวิจยั เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีการบริการฐานข้อมูล

ประชากร การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน เด็กและผู้หญิง อีกด้วย สถาบนัวจิยัสงัคมมกีาร

ดาํเนินการ ทัง้ในดา้นการวจิยัและการเรยีนการสอน โดยในดา้นการวจิยัไดด้ําเนินงานวจิยัหลกั

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสงัคมโดยมุง่เน้นการวจิยัลกัษณะการวจิยัพืน้ฐาน การวจิยัประยุกต์ การวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิารและการวจิยันโยบายครอบคลุมทัง้ในดา้นพืน้ทีเ่มอืงและชนบท รวมทัง้ประเดน็ปญัหา

ที่สําคญัและได้รบัความสนใจจากสงัคม สําหรบัด้านการเรยีนการสอนได้ร่วมมอืกบัวทิยาลยั

ประชากรศาสตร์และสถาบันเอเชียศึกษา เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สห

สาขาวชิา) สาขาพฒันามนุษยแ์ละสงัคม เพื่อเป็นการบูรณาการความรูใ้นดา้นการเรยีนการสอน

กบัการวจิยัให้บณัฑติได้เรยีนรู้กระบวนการวจิยัอย่างแท้จรงิ มคีวามรูแ้ละทกัษะในแขนงวชิา 

และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเสมือนวัฒนธรรมอย่างหน่ึงของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัที่พยายามสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันวิจยัและคณะวิชา

ค่อนขา้งมาก ทัง้ในมติดิา้นการเรยีนการสอนและความร่วมมอืทางวชิาการอื่นๆ โดยผูบ้รหิารจะ

เป็นแกนกลางขององคก์รและมอีาจารยจ์ากคณะวชิาต่างๆ เขา้มาเป็นส่วนเสรมิทางดา้นวชิาการ

ใหส้ถาบนัวจิยัต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

กนัยารตัน์ เอื้อมอมัพร (2546) ได้ศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัของบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัพายพั ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณการผลติผลงานการ

วจิยัของคณาจารยม์หาวทิยาลยัพายพั คอื ตวัแปรภาระงานสอน (Teach) เวลาทีใ่ชใ้นการทํา

วจิยัเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(Time) และทศันคตทิีม่ต่ีอการวจิยั (Attitude) โดยพบว่า เวลาทีใ่ชใ้นการ
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ทาํวจิยัเฉลีย่ต่อสปัดาห ์และทศันคตทิีม่ต่ีอการวจิยั มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัปรมิาณการผลติ 

ผลงานการวจิยัของคณาจารยม์หาวทิยาลยัพายพัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สําหรบั

ภาระงานสอน มีความสัมพันธ์ทางลบ กับปริมาณการผลิตผลงานการวิจยัของคณาจารย์

มหาวทิยาลยัพายพัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนตวัแปรอื่นๆ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

ปรมิาณการผลติผลงานการวจิยัของคณาจารยม์หาวทิยาลยัพายพั 

นัสท ีทรพัย์สมบตัิ (2546) ได้ศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัของ

อาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง ผลการศกึษาพบว่า 1) ปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัของอาจารย์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความสําเรจ็ของงาน ระดบัมาก 

ได้แก่ ด้านความรบัผดิชอบ ด้านลกัษณะของงาน และด้านเงนิที่ได้รบั ระดบัปานกลาง ได้แก่ 

ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ส่วนปจัจยัทีส่่งผลต่อการทํา

วจิยัในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ดา้นสภาพการทํางาน 2) อาจารยท์ี่อยู่ต่างคณะกนัมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัในแต่ละคณะ 10 ด้าน คอื ด้านความสําเรจ็ของงาน ดา้นการได้รบั

การยอมรบันับถอื ด้านลกัษณะของงาน ด้านความรบัผดิชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง

งาน ด้านนโยบายและการบรหิาร ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน ด้านสภาพการทํางาน และด้านเงนิที่ได้รบั 3) ปญัหาในการทําวิจยัที่อาจารย์

มหาวทิยาลยัรามคําแหง มคีวามคดิเห็นว่ามอียู่ในระดบัมาก ได้แก่ มภีาระงานมากทําให้ไม่มี

เวลาในการทําวจิยั ขาดความคล่องตวัในการเบกิจ่ายเงนิอุดหนุน มคีวามยุ่งยากในขัน้ตอนการ

ขอทุน ขาดความพร้อมในด้านของอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ในการทําวจิยั และขาดความ

พรอ้มในดา้นตําราและเอกสารเพื่อการคน้ควา้วจิยั  

ศโิรจน์ ผลพนัธนิ (2547) ได้ศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการศกึษารูปแบบการบรหิารงานวจิยั

ของสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การบรหิารงานวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาต่าง

ประสบปญัหาที่มสีภาพคล้ายคลงึกนั นัน่คอื นโยบายการวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษายงัขาด

ความชดัเจนในทศิทางการนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ การบรหิารดา้น

ทรพัยากรบุคคล มกีารขาดแคลนนกัวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพโดยเฉพาะนักวจิยัทีส่ามารถ

ทําวิจ ัยในระดับลึก ด้านงบประมาณได้ร ับการจัดสรรจากรัฐอย่างไม่เพียงพอการจัดสรร

งบประมาณมคีวามล่าช้ายุ่งยาก และไม่ทนัต่อความต้องการในการนําไปใช้ประโยชน์ ด้าน

อุปกรณ์เครื่องมอืการวจิยัไม่เพยีงพอ จากผลการวจิยัได้เสนอรูปแบบการบรหิารงานวจิยัใน

อนาคต ดงัน้ี 1) ดา้นนโยบาย รฐัควรส่งเสรมิสนับสนุนการทาวจิยัทุกประเภท สนับสนุนความ

เชื่อมโยงของระบบวิจยัให้มากกว่าปจัจุบนั ควรจดัทําแผนแม่บทการวิจยัระดับอุดมศึกษา 

ผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษาควรกําหนดนโยบายใหส้ถาบนัมคีวามเชีย่วชาญดา้นการวจิยัเฉพาะ

ทาง 2) ดา้นการจดัรปูองคก์ร ควรผสมผสานระหว่างรปูแบบเครอืข่ายกบัรปูแบบยดืหยุ่น มสีาย

บงัคบับญัชาทีส่ ัน้ เน้นความคล่องตวัและปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ 3) ดา้นทรพัยากรบุคคล 



52 

 
 

ควรสร้างและพัฒนาทัง้นักวิจยัที่มีตําแหน่งอาจารย์ ที่มีตําแหน่งนักวิจยั และนักศึกษาใน

บณัฑติศกึษา 4) ดา้นงบประมาณ ควรใชร้ะบบคุณธรรมเอื้ออํานวยความสะดวกต่อการทําวจิยั 

โดยเน้นผลลพัธ์ที่ได้จากผลงานวจิยัเป็นหลกั 5) ด้านคุณภาพงานวจิยั ควรให้มกีารเผยแพร่

ผลงานวิจยัสู่สงัคมหรอืใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัให้มากขึ้น ควรมหีน่วยงานจดัการดูแล

ทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กดิจากผลงานวจิยั 6) ดา้นความเชื่อมโยงของระบบวจิยั ควรมกีารจดัตัง้

สถาบนัวจิยัเฉพาะทาง จดัตัง้หน่วยงานเชื่อมโยงองค์ความรูสู้่สงัคม 7) ด้านความร่วมมอืทาง

วจิยั ควรทาํวจิยัแบบคณะวจิยัในรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั ใหเ้ครอืข่ายวจิยัใชท้รพัยากรวจิยัร่วมกนั

ใหม้ากทีสุ่ด  

ฆนธรส ไชยสุต (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปญัหาในการทําวจิยัของ

บุคลากรคณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ผลการศกึษาพบว่า ปญัหาในการทําวจิยั มดีงัน้ี 

ปญัหาดา้นการสนับสนุน การบรกิารประสานงานของคณะ ปญัหาดา้นภาระงานสอนหรอืภาระ

ในการปฏบิตัิงานประจํา ปญัหาด้านการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยั ปญัหาด้านระเบยีบ 

ขัน้ตอนในการขอรบัทุนทียุ่ง่ยาก ปญัหาดา้นการเงนิ และปญัหาดา้นความคล่องตวัในการบรหิาร

งบประมาณที่ได้รบั ส่วนความคิดเห็นของบุคลากร พบว่า งานวิจยัจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการ

พฒันาการเรยีนการสอนและการทํางานให้ก้าวหน้ายิง่ขึ้น และพบว่าสาเหตุที่ทําวิจยัเพราะ

ต้องการนําผลงานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ และต้องการใชผ้ลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวชิาการ

หรอืตําแหน่งในการทาํงาน การเลอืกหวัขอ้ทีใ่ชใ้นการทาํวจิยัจะเลอืกเรื่องทีส่อดคลอ้งกบัผลงาน

หรอืความชํานาญการที่มอียู่เดมิ หรอืเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิาน และ

ยงัพบว่า ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัการทําวจิยัที่ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ.05 ได้แก่ เวลาที่รบั

ราชการ อตัราเงนิเดอืน การเขา้ร่วมอบรมสมัมนาดา้นวจิยั และลกัษณะการดําเนินการวจิยัของ

คณะ โดยบุคลากรที่มรีะยะเวลารบัราชการมานาน มอีตัราเงนิเดอืนสูง และเข้ารบัการอบรม

สมัมนาดา้นวจิยั จะมแีนวโน้มทีจ่ะทาํงานวจิยัไดม้ากกว่า 

ฐติพิร ตนัตศิรยีานุรกัษ์, รชัฎา ธโิสภา และอรดา เกรยีงสนิยศ (2548) ไดศ้กึษาวจิยั

เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการทําวจิยัของบุคลากรสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผลการศกึษาพบว่า สภาพปญัหาอุปสรรคในการทํางานวจิยัของบุคลากรในภาพรวมและของ

บุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนวชิาการ อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อเปรยีบเทยีบความ

แตกต่างระหว่างบุคลากรสายวิชาการกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ตวับ่งชีท้ีม่ผีลต่อความสําเรจ็ในการทําวจิยัทัง้

ในภาพรวมและรายด้าน ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศการวจิยั ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดา้น

ความรู้เกี่ยวกบัการวิจยั และด้าน สิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกว่ารายดา้น 4 ดา้น 

พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
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สนับสนุนจากหน่วยงานด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจยั และด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดย

บุคลากรสายวชิาการมคี่าคะแนนเฉลีย่มากกว่าสายสนับสนุนวชิาการทัง้ 3 ดา้น 

ชุตมิา มตุตาหารชั และนวพร หอมจนัทร ์(2548) ไดศ้กึษาปญัหาและความต้องการการ

สนบัสนุนในการทําวจิยัของบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา

และเปรียบเทียบปญัหาและความต้องการการสนับสนุนในการทําวิจ ัยของบุคลากร

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ในด้านความรู้ความเข้าใจในการทําวจิยั ผลการศึกษาพบว่า 

1) บุคลากรมปีญัหาในการทําวจิยัในภาพรวมและด้านความรูค้วามเขา้ใจในการทําวจิยั ด้าน

การเงนิ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื สถานทีแ่ละบุคลากร ดา้นแหล่งขอ้มลู และดา้นทีป่รกึษา 

อยู่ในระดบัปานกลาง 2) บุคลากรมคีวามต้องการการสนับสนุนในการทําวจิยัในภาพรวมและ

รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 3) การเปรยีบเทยีบปญัหาในการทําวจิยัในภาพรวมพบว่า ผูท้ีม่ ี

ระดบัการศกึษาและประสบการณ์ในการทาํวจิยัต่างกนั มปีญัหาในการทําวจิยัแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) การเปรยีบเทยีบความต้องการการสนบัสนุนการทําวจิยัใน

ภาพรวมพบว่า ผูท้ีม่เีพศสถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา สายงาน และประสบการณ์ในการทํา

วจิยัต่างกนั มคีวามตอ้งการการสนบัสนุนในการทําวจิยัไมแ่ตกต่างกนั 

วชิยั ศรสีุวรรณ (2549 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาปญัหาความต้องการรบัการส่งเสรมิการ

วจิยัของบุคลากรในสถาบนัเครอืขา่ยการวจิยัภาคกลางตะวนัออก ผลการศกึษาพบว่า 1) ปญัหา

การส่งเสรมิการวจิยัของบุคลากรในสถาบนัเครอืข่ายฯ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเมื่อจาํแนก

ตามระดบัการศึกษา สายงาน ตําแหน่งทางวชิาการ ระยะเวลาที่เคยดําเนินการวจิยั สถานที่

ปฏิบตัิงานวิจยั ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสําคญั และพบว่า เพศหญิงมคีวามคิดเห็น

เกีย่วกบัปญัหาการส่งเสรมิการวจิยัสงูกว่าเพศชาย 2) ความต้องการรบัการส่งเสรมิการวจิยัของ

บุคลากรในสถาบนัเครอืข่ายการวจิยัภาคกลางตะวนัออกโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานมาก 

เมือ่จาํแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา สายงาน ตําแหน่งทางวชิาการ ระยะเวลาการดําเนินการทํา

วิจยั สถานที่ปฏิบัติงานวิจยั ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ที่พบว่า

บุคลากรทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทมคีวามตอ้งการรบัการส่งเสรมิการวจิยัสูงกว่าบุคลากรทีม่ ี

ระดบัการศกึษาปรญิญาเอก 

กาญจนา พนูศลิป์ และคณะ (2549) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อการสรา้งผลงานทาง

วิชาการด้านการวิจ ัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นภาระงาน ปจัจยั

ดา้นการ บรหิารงานวจิยัของคณะ ปจัจยัดา้นขอ้มลูในการทําวจิยั ปจัจยัดา้นความรูใ้นการทํา

วจิยั ปจัจยัดา้นการแสวงหาความรูเ้พื่อประกอบการทําวจิยั ปจัจยัดา้นบรรยากาศในการทําวจิยั

อยู่ในระดบัมากและปจัจยัดา้นทศันคตกิารทําวจิยั ปจัจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปจัจยัดา้นเครื่องมอื

สนับสนุนอยู่ในระดบัน้อย ส่วนปจัจยัดา้นงบประมาณอยู่ในระดบัทีไ่ม่มปีญัหา เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการสรา้งผลงานทางวชิาการด้านการวจิยัของบุคลากรสายวชิาการ
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จาํแนกตามอายุ วุฒกิารศกึษา ตําแหน่งทางวชิาการ และประสบการณ์ พบว่า โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนั 

กอแก้ว จนัทรก์ิง่ทอง (2549 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัของ

อาจารยม์หาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จากการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติไิคสแควร ์(Chi-

square) และใชเ้ทคนิคการวเิคราะหจ์าํแนกประเภท (Discriminant Analysis) ผลการศกึษา

พบว่า อาจารยท์ีเ่คยทําวจิยัมจีาํนวนมากกว่าอาจารยท์ีไ่ม่เคยทําวจิยั และในจาํนวนของผูท้ีเ่คย

ทําวจิยันัน้ส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัประเภทกลุ่ม ซึ่งงานวจิยัโดยส่วนใหญ่ที่ทําเป็นงานวจิยัที่ทํา

เพื่อพฒันางานวชิาการตามสาขาทีส่งักดั และได้รบัทุนสนับสนุนจากงบประมาณมหาวทิยาลยั 

อกีทัง้งานวจิยัส่วนใหญ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการของสถาบนัทีต่นเองปฏบิตังิานเป็นจาํนวนมาก

ที่สุด ในส่วนของระดบัของปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทําวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยั 

พบว่า อาจารยม์หาวทิยาลยัมแีรงจงูใจภายในโดยภาพรวมในระดบัมาก โดยมองว่าการทําวจิยั

ช่วยพฒันาศกัยภาพทางปญัญา อกีทัง้อาจารยม์หาวทิยาลยัมทีศันคตโิดยภาพรวมอยู่ในระดบัที่

ดต่ีอการวิจยั โดยมองว่าวิจยัเป็นสิง่ที่ฝึกหดักันได้ และเมื่อทําวิจยัแล้วจะทําให้ได้รบั

ประสบการณ์และความรู้เพิม่ขึน้ ในขณะที่อาจารยม์หาวทิยาลยัมคีวามรูค้วามสามารถโดย

ภาพรวม แรงจงูใจภายนอกโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง และมคีวามคดิเหน็ว่าสถาบนัใหก้าร

สนับสนุนการวจิยัอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นอายุการทํางาน ระดบัการศกึษา และตําแหน่งทาง

วชิาการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทําวจิยัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในขณะ

ทีเ่พศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทําวจิยั และพบว่า ปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัของ

อาจารยม์หาวทิยาลยัมากทีสุ่ด คอื ความรูค้วามสามารถในการวจิยั รองลงมาคอื ทศันคตต่ิอการ

วจิยั การสนับสนุนจากสถาบนัในการวจิยั แรงจงูใจภายในในการวจิยั และแรงจงูใจภายนอกใน

การวจิยั ตามลาํดบั 

สมเจตน์ นาคเสว ีและคณะ (2550) ศกึษาเจตคตต่ิอการวจิยัและปจัจยัทีเ่อื้อต่อการทํา

วจิยัของบุคลากรวทิยาลยัอสิลามศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปตัตานี ผล

การศกึษาพบว่า บุคลากรวทิยาลยัอสิลามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ทําวจิยัซึ่งงานวจิยันัน้จะเป็น

งานวจิยัประยุกต์ และการทําวจิยัส่วนใหญ่จะเป็นคณะมากกว่ารายบุคคล พรอ้มกนัน้ีไดพ้บว่า

ผลงานวจิยัยงัไม่ได้ตพีมิพ์ลงวารสารวชิาการ และส่วนในด้านเจตคติและค่านิยมต่อการวจิยั 

พบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ซึ่งความคดิเหน็ต่อปจัจยัที่เอื้อต่อการทําวจิยัในด้าน

ทรพัยากรเพื่อการส่งเสรมิการทําวจิยัอยู่ในระดบัมาก สําหรบัปจัจยัดา้นนโยบายและการบรหิาร

การวจิยั ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์การทาํวจิยั และดา้นผลตอบแทนจากการทําวจิยั บุคลากร

ของวทิยาลยัอสิลามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง  

สริริตัน์ หติะโกวทิ (2551) ไดศ้กึษาปจัจยัของความสําเรจ็ในการทําวจิยัของบุคลากรใน

มหาวทิยาลยัรามคําแหง ผลการศกึษาพบว่า องคป์ระกอบทีเ่ป็นปจัจยัของความสําเรจ็ของการ

ทําวจิยัของบุคลากรสายอาจารยแ์ละสายสนับสนุนม ี 5 องคป์ระกอบ ได้แก่ ด้านสภาพและ
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บรรยากาศของหน่วยงานทีเ่อื้อต่อการทําวจิยั ดา้นความรู ้และลกัษณะนิสยัทีเ่อื้อต่อการทําวจิยั 

ดา้นการพฒันาตนเองของบุคลากรทางการวจิยั ดา้นการสนับสนุนของหน่วยงานและผูบ้รหิาร 

และดา้นเจตคตทิีม่ต่ีอการวจิยั ซึง่องคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น มผีลต่อความสําเรจ็ในการทําวจิยัของ

บุคลากรทัง้ 2 กลุ่ม ทีพ่บว่าค่าไอเกนและค่ารอ้ยละความแปรปรวนทีแ่ตกต่างกนั  

วภิา แซ่เซีย้ และคณะ (2551 : 454) ไดศ้กึษาสถานภาพการทําวจิยัและอุปสรรคในการ

นําผลการวิจยัไปใช้ของพยาบาลหลังจบการศึกษาในระดบัมหาบณัฑิต จากคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ผลการศึกษาพบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการทําวจิยั 

ได้แก่ การไม่มเีวลาในการทําวจิยั การไม่สามารถหาเครื่องมอื หรอืแบบวดัที่เหมาะสมต่อการ

นําไปใชไ้ด ้และ การขาดการสนับสนุนจากหวัหน้าหน่วยงาน ส่วนความต้องการการช่วยเหลอื

หรอืสนับสนุน ด้านวชิาการในการทําวจิยั ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลการวิจยั และการหา

แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจยั การเขยีนบทความวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่และการพัฒนาทีม

นกัวจิยั 

ชชัณี กลัน่สอน (2553) ศกึษาปจัจยัแรงจงูใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ตวัแปรดา้นเพศ ผลการศกึษาพบว่า 

เพศมแีรงจงูใจในการทํางานเกี่ยวกบัปจัจยัจงูใจแตกต่างกนั โดยเพศหญงิจะมแีรงจงูใจมากกว่า

เพศชาย ตวัแปรดา้นอาย ุพบว่าอายมุผีลต่อแรงจงูใจในการทาํงานแตกต่างกนั  

นาร ี กลิน่กลาง (สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร,ี ม.ป.ป.) 

ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจทํางานวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุน สํานักวชิา

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นบุคคลทีม่ผีลต่อ

การตดัสนิใจทํางานวจิยัสถาบนัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื ปจัจยัต้องการมคีวามก้าวหน้าทางอาชพี 

(career path) จากงานวจิยั ระดบัคะแนนเฉลีย่อยู่ที ่4.10 รองลงมา คอื ปจัจยัภาระงานประจาํมี

มากทําใหไ้ม่มเีวลาทําวจิยั มรีะดบัคะแนนเฉลีย่อยู่ที ่4.00 และปจัจยัทีม่คีวามคดิเหน็ดว้ยน้อย

ทีสุ่ด คอื ปจัจยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการทําวจิยั ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 2.83 ส่วนปจัจยัดา้น

นโยบายองคก์ร พบว่า มคีวามคดิเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื ปจัจยัผูบ้รหิารมนีโยบายสนับสนุนใหท้ํา

วจิยัระดบัคะแนนเฉลีย่อยู่ที ่ 3.82 จากผลการวจิยัสรปุไดว้่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจทํางาน

วจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนของสานักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ คือ ต้องการมี

ความก้าวหน้าทางอาชพี และปจัจยัทีม่ผีลรองลงมาไดแ้ก่ภาระงานประจาํมมีากทําใหไ้ม่มเีวลา

ทาํการวจิยั  

นพวรรณ รื่นแสง และคณะ (2555) ศกึษาการทําวจิยัของบุคลากรสายสนบัสนุนของ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ โดยทําการศกึษาปจัจยัและความสมัพนัธ์ของการ

ทาํงานวจิยัของบุคลากรสายสนบัสนุน โดยการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ และการทดสอบไค – สแควร ์

ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัของบุคลากรสายสนับสนุน ผลการวจิยัพบว่า 

ดา้นความรูแ้ละด้านสภาพการทํางาน อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นลกัษณะงานอยู่ในระดบั
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มาก ส่วนการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีส่่งผลต่อการทาํวจิยั ในดา้นลกัษณะงาน พบว่า 

งานประจาํสามารถนํามาพฒันาเป็นงานวจิยัไดโ้ดยมคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัสําคญั .05 

วฒันา พดัเกตุ (2555) ไดศ้กึษาเจตคตใินการทําวจิยั และปญัหาและอุปสรรคในการทํา

วจิยัของอาจารยค์ณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ผลการศกึษาพบว่า อาจารยส์่วนใหญ่

มเีจตคตทิี่ดต่ีอการทําวจิยั โดยเหน็ความสําคญัของการทําวจิยั และประสงค์ที่จะทําวจิยั แต่มี

ปญัหาและอุปสรรคที่สําคญัในการทําวจิยั เช่น ระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิวจิยัยุ่งยาก ภาระงาน

สอนและงานอื่นๆ มมีากเกนิไป ความเหน่ือยล้าจากการทํางานประจํา สําหรบัความต้องการ

สนับสนุนที่สําคญั ได้แก่ การลดขัน้ตอนความยุ่งยากจากการเบกิจ่ายเงนิ การจดัตัง้ศูนย์วจิยั

เพื่ออํานวยความสะดวกและให้ความรู้ด้านการวิจ ัย การลดความยุ่งยากในการเสนอขอ

ทุนอุดหนุนวจิยั การจดัหาภาระงานใหเ้หมาะสมและเอื้อต่อการทาวจิยั โดยพจิารณาอนุญาตให้

ผูท้าํวจิยัลดภาระงานสอนหรอืงานอื่นๆ ได ้

ปรารถนา อเนกปญัญากุล และศศนิิภา ศรกีลัยานิวาท (2557) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผล

ต่อพฤตกิรรมการทําวจิยัของบุคลากร คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร ผลการศกึษา

พบว่า บุคลากรไม่เคยทําวจิยัมมีากกว่าทีเ่คยทําวจิยั สําหรบักลุ่มผูท้ําวจิยัส่วนใหญ่ทีท่ําวจิยัจะ

เป็นงานวจิยัทีท่ําเป็นกลุ่มและเป็นงานวจิยัที่ทําเพื่อพฒันางานวชิาการตามสาขาทีส่งักดั โดย

ไดร้บัทุนสนับสนุนจากงบประมาณมหาวทิยาลยั และไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดปจัจัยที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการทําวิจ ัยนั ้นบุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการทําวจิยัโดยภาพรวมอยู่ระดบัตํ่า ด้านแรงจูงใจในการทําวจิยัโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัตํ่า ทศันคติต่อการทําวจิยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการ

สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตรใ์นการทําวจิยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัตํ่า ในส่วนของตวัแปร

เกี่ยวกบัปจัจยัทสี่งผลต่อการทําวจิยั ด้านความรูค้วามสามารถและดา้นแรงจงูใจในการทําวจิยั

กบัพฤตกิรรมการทําวจิยัของบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร พบว่า มคีวาม

แตกต่างกนั และปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยั ดา้นทศันคตต่ิอการทําวจิยั และดา้นสนับสนุนจาก

สถาบนัในการทําวจิยักบัพฤตกิรรมการทําวจิยัของบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยั

นเรศวร พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนั 

จริารตัน์ ภูสฤีทธิ ์และคณะ (2558) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัของบุคลากร

สายสนับสนุนระดบัพนักงานปฏบิตักิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ด้าน

ปจัจยัในการทําวจิยัของบุคลากรสายสนับสนุน ระดบัพนักงานปฏบิตักิาร โดยรวมและรายดา้น

ปจัจยั มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทุกปจัจยัและเมื่อแยกเป็นรายดา้นลําดบัจากมากไป

น้อย คอื ปจัจยัดา้นทกัษะในการทาํวจิยั ปจัจยัดา้นความรูใ้นการทําวจิยั ปจัจยัดา้นนโยบายของ

หน่วยงาน และปจัจยัดา้นแหล่งความรูส้ําหรบัการศกึษาคน้ควา้ นอกจากน้ียงัพบว่าปญัหาและ

อุปสรรคในการทาํวจิยั คอื บุคลากรมภีาระงานมาก ทําใหไ้ม่มเีวลาในการทาํวจิยั และควรไดร้บั

การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร และควรมกีารสนบัสนุนทุนในการทําวจิยัใหม้ากขึน้ 
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วรรณพนัธุ ์อ่อนแยม้ (ม.ป.ป.) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพการทําวจิยั

จากงานประจํา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ไม่มีผลงานวิจยัเห็นว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ 

ประสบการณ์ในการทํางาน เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของการทําวจิยัจากงาน

ประจาํในระดบัมาก ส่วนปจัจยัลกัษณะงานไดแ้ก่ 1) ความสําคญัของงาน 2) การมสี่วนร่วมในงาน 

3) ความมีอิสระในการทาํงาน 4) โอกาสก้าวหน้าในการทาํงาน 5) ผู้บริหาร/หัวหน้างาน 

6) ค่าตอบแทน/ทุนสนับสนุน 7) เวลาทีใ่ชใ้นการทําวจิยั 8) ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 9) เครื่องมอื

และอุปกรณ์ เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของการทําวจิยัจากงานประจําในระดบั

ปานกลาง ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มที่มผีลงานวจิยัแล้ว พบว่า กลุ่มที่มผีลงานวจิยัมคีวามเหน็

ดา้นลกัษณะงานแตกต่างจากกลุ่มทีไ่ม่มงีานวจิยั คอืการมโีอกาสก้าวหน้า และสภาพแวดลอ้มที่

เสรมิใหม้แีรงจงูใจ ไดแ้ก่ ทุนสนับสนุน เพื่อนร่วมงาน /ผูบ้งัคบับญัชา และการมคีวามรูด้า้นการ

วิจยั เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจยัจากงานประจําในระดบัมาก 

นอกจากน้ียงัพบว่าอุปสรรคที่ทําให้พนักงานไม่ทําวิจยัก็คือ บุคลากรมภีาระงานมากและมี

ความรูใ้นดา้นการวจิยัในระดบัน้อย 

จากการประมวลแนวคดิทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการทํา

วจิยั ผู้วจิยัจงึได้กําหนดตวัแปรสําหรบัการศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยัของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ดงัน้ี ตวัแปรตามหรอืตวัแปรเกณฑ์ คอื 

การทําและไม่ทําวจิยัสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการสงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล

สงคราม ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรพยากรณ์ คอื ปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําวจิยัสถาบนัของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ดงัน้ี 1) ปจัจยัจูงใจ ประกอบด้วย 

(1) ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั (2) การมอีสิระในการทําวจิยัสถาบนั (3) การไดร้บัการยอมรบันับถอื 

(4) ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน (5) การเหน็คุณค่าของตนเอง (6) ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

2) ปจัจยัคํ้าจุน ประกอบดว้ย (1) นโยบาย/การสนับสนุนของหน่วยงาน (2) ความสมัพนัธ์กบั

หน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา (3) ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (4) สภาพแวดล้อมการ

ทํางาน และสิง่อํานวยความสะดวก (5) ความมัน่คงในงาน (6) คุณภาพชวีติ (7) ทีป่รกึษาในการทําวจิยั 

(8) งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั (9) แหล่งความรูส้ําหรบัการคน้ควา้ (10) ระยะเวลาในการ

ทําวจิยัสถาบนั 3) ปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง ประกอบดว้ย (1) ความรูค้วามสามารถ

และทกัษะการทาํวจิยัสถาบนั (2) คุณลกัษณะของผู้วจิยั และ 4) ปจัจยัจติพสิยั ประกอบด้วย 

(1) เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทําวจิยัสถาบนั (2) ความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการทําวจิยั

สถาบนั 
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ตาราง 2 กรอบการสงัเคราะหต์วัแปร 

ท่ี ช่ืองานวิจยั ผูวิ้จยั ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัแปรพยากรณ์ 

1  ปจัจยัทีส่่งผลต่อการทํางาน

วิ จั ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุนของโรงพยาบาล

ธ ร รม ศ าสต ร์ เ ฉ ลิม พ ร ะ

เกยีรต ิ

นพวรรณ รื่นแสง และ

คณะ (2555) 

การทําวิจัยของบุคลากรสาย

ส นั บ ส นุ น ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล

ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

ปจัจยัแวดล้อมในการทําวิจยั ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านลกัษณะของงาน  

และดา้นสภาพการทาํงาน 

2  การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อ

การทํ า วิจัยสถาบันของ

บุ คลากร  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีรุนาร ี

นพคุณ กสานติกุล และ

คณะ (2554) 

การตกลงทําวิจัยสถาบันหรือไม่

ทาํวจิยัสถาบนั 

1) ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factors) ไดแ้ก่ ลกัษณะงานวจิยั การมอีสิระ

ในการทาํงาน การไดร้บัการยอมรบั และความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

2) ปจัจยัคํ้าจุนหรอืปจัจยับํารุงรกัษา (maintenance Factors) ไดแ้ก่ 

นโยบายของหน่วยงาน ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานหรอืการบงัคบับญัชา 

ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ลกัษณะงาน 

ความมัน่คงในงาน เงนิเดอืน และคุณภาพชวีติ 

3  ปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวจิยั

ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

หาดใหญ่ 

นิ ติ ย า  ศ รี พู ล  แ ล ะ

สม เกีย รติ แก้ ว เ ก า ะ

สะบา้ 

พฤตกิรรมการทาํวจิยัของอาจารย ์ 1) ตวัแปรทกัษะพสิยั ไดแ้ก่ ปญัหาความรูแ้ละทกัษะในการทาํวจิยั 

2) ตวัแปรจติพสิยั ไดแ้ก่ เจตคตต่ิอการทําวจิยั แรงจูงใจภายนอกทีม่ผีล

ต่อการทาํวจิยั และความพงึพอใจต่อบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยั 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ท่ี ช่ืองานวิจยั ผูวิ้จยั ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัแปรพยากรณ์ 

4  ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการทํา

วิ จั ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย

วิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์

สุ ข ภ า พ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ว นิ ด า  พ ง ส ร ะ น้ อ ย 

(2556) 

การทํางานวจิยัของบุคลากรสาย

วชิาการกลุ่มวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

1) ปจัจยัเฉพาะบุคคล ได้แก่ ด้านทกัษะการทําวจิยั ด้านระยะเวลาใน

การทาํวจิยั และดา้นทศันคตต่ิอการทาํวจิยั 

2) ปจัจยัแรงจูงใจในการทําวิจยั ได้แก่ ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง 

ดา้นการได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ และด้าน

ความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที ่

3) ปจัจยัที่เอื้อต่อการทําวิจยั ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายในภายนอก ดา้นเงนิงบประมาณในการทําวจิยั และดา้นวสัดุอุปกรณ์

เครื่องมอืและสิง่อาํนวยความสะดวก 

5  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ทํ า ง านวิจัยสถาบันของ

บุคลากรสายสนบัสนุน  

สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร

นาร ี

นาร ีกลิน่กลาง การทําวิจัยของบุคลากรสาย

ส นั บ ส นุ น ข อ ง สํ า นั ก วิ ช า

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีรุนาร ี

1) ปจัจยัดา้นบุคคล ได้แก่ ภาระงานประจํามมีากทําใหไ้ม่มเีวลาทําวจิยั 

ภารกิจส่วนตัวทําให้ไม่มีเวลาทําวิจัย การทําวิจยัต้องใช้เวลามากอาจ

กระทบงานประจํา มีความรู้ความเขา้ใจในการทําวจิยั มหีวัข้อวิจยัจาก

หน้าทีแ่ละภาระงานทีท่ํา ต้องการแบบอย่างงานวจิยัและทีป่รกึษาคอยให้

คาํแนะนา ตอ้งการมคีวามกา้วหน้าทางอาชพี (career path) จากงานวจิยั 

ผลตอบแทนจากการทําวจิยัมีความเหมาะสม ต้องการพฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง ต้องการพฒันางานจากงานวจิยั มคีวามพอใจภารงานประจํา

ในปจัจุบนัแลว้  

2) ปจัจยัด้านนโยบายองค์กร ผู้บรหิารมนีโยบายสนับสนุนให้ทําวจิยั มี

ผลตอบแทนและแรงจูงใจในการทําวิจัยที่เหมาะสม มีการสนับสนุน

งบประมาณทําวิจยัเพียงพอ มีการจดัการความรู้และอบรมการทําวิจยั

อย่างต่อเน่ือง มกีารนําผลงานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ และมกีารสนับสนุนใน

การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ท่ี ช่ืองานวิจยั ผูวิ้จยั ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัแปรพยากรณ์ 

6  การศึกษา เปรียบ เทียบ

ประสิทธิภาพการจําแนก

ก ลุ่ ม โ ด ย กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ถดถอยโลจิสติกทวิวิภาค

และการวเิคราะหจ์ําแนกคา

โน นิคอล  ในการศึกษา

ปจัจยัที่ส่งผลต่อการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เ ก ล้ า เ จ้ า คุ ณ ท ห า ร

ลาดกระบงั 

อรสา สทุธไิสย (2551) การสาํเรจ็การศกึษาของนกัศกึษา

ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ม ห า บัณ ฑิ ต 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

1) ปจัจยัด้านคุณลกัษณะของนักศึกษา ได้แก่ การรบัรู้ความสามารถ

ทางการวิจัย แรงจูงใจในการทําวิทยานิพนธ์ ลกัษณะการมาศึกษาต่อ  

จติตนิสยัทีเ่อือ้ต่อการทาํวทิยานิพนธ ์

2) ปจัจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ สมัพนัธภาพระหว่างอาจารย์ที่

ปรกึษาวทิยานิพนธ์กบันักศกึษา เวลาในการใหค้ําปรกึษา ประกอบด้วย 

จาํนวนครัง้ในการเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษาต่อเดอืน จํานวนนาทใีนการเขา้

พบอาจารยท์ีป่รกึษาแต่ละครัง้ 

3) ปจัจยัด้านสถาบนัการศึกษา สาขาวิชา  และคุณภาพการให้บริการ

วชิาการของสถาบนั 

7  เ จตคติ ต่ อกา รวิจัย แล ะ

ปจัจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย

ข อ ง บุ ค ล า ก ร วิท ย า ลั ย

อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท

ร ์วทิยาเขตปตัตานี 

 

 

 

สมเจตน์ นาคเสวี และ

คณะ (2550) 

1) เจตคตต่ิอการวจิยั 

2) ปจัจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย 

ได้แ ก่  ด้านนโยบายและการ

บริหารวิจัย  ด้านความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ด้าน

แหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย  ด้าน

เงนิทุน และงบประมาณด้านการ

วิจยั ด้านทรพัยากรเพื่อส่งเสริม

การวจิยั ดา้นเวลาสาํหรบัทาํการวจิยั 

ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ  อายุราชการ วุฒิการศึกษา 

ประเภทของบุคลากร สายงาน และตําแหน่งทางวชิาการ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ท่ี ช่ืองานวิจยั ผูวิ้จยั ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัแปรพยากรณ์ 

     

8  ปจัจยัที่มผีลต่อการทําวจิยั

ข อ ง บุ ค ล า ก ร  ส ถ า บัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

ฐติิพร ตนัติศรยีานุรกัษ์ 

และคณะ (2548) 

บุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) 

แ ล ะบุ ค ล าก รส าย สนั บ ส นุ น

วชิาการ (สาย ข, สาย ค) 

ดา้นบรรยากาศการวจิยั ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน ด้านการพฒันา

ความรูเ้กีย่วกบัการวจิยั และดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก 

9  ปจัจยัที่มผีลต่อการทําวจิยั

สถาบันของบุคลากรสาย

ส นั บ ส นุ น  ค ณ ะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวทิยาลยันเรศวร 

ธญัวรตัม์ กระจ่าง, วริะ

ดา ประเสรฐิ และ ศริพิร

รณ สารนิทร ์

ป ัจ จัย ที่ มีผ ล ต่ อก ารผลิต ผล

งานวจิยัสถาบนั ของบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

1) ปจัจยัดา้นความรูเ้กีย่วกบัการทาํวจิยัสถาบนั 

2) ปจัจัยด้านแรงจูงใจและนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ที่มีต่อ

งานวจิยัสถาบนั 

10  สภาพปญัหา และความ

ต้องการทําวจิยัและผลงาน

ท า ง วิช า ก า ร เ พื่ อ เ ข้ า สู่

ตําแหน่งทางวิชาการ ของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยราช

ภฏัอุตรดติถ ์

สมพศิ สขุแสน (2556) อาจารยข์า้ราชการ และพนักงาน

มหาวทิยาลยั 

ด้านการพฒันาตนเอง  ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการทําวิจยัและ

ผลงานทางวชิาการ ดา้นการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั ดา้นบรรยากาศใน

การทําวจิยัและผลงานทางวชิาการ  และดา้นกระบวนการเสนอผลงานทาง

วชิาการ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ท่ี ช่ืองานวิจยั ผูวิ้จยั ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัแปรพยากรณ์ 

11  รูปแบบความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อ

ผ ลิ ต ภ าพ กา ร วิ จัย ข อ ง

อ า จ า ร ย์ ใ น

สถาบนัอุดมศกึษา 

ชํานาญ ปาณาวงษ์ , 

อรุณี อ่อนสวสัดิ,์ รตันะ 

บัวสนธ์ และสําราญ มี

แจง้ 

1) ปจัจัยด้ านสภาพแวดล้อม 

ได้แก่ ทุนวิจยั ความร่วมมือ

ระหว่างนกัวจิยั แหล่งเอกสารและ

อุปกรณ์อํานวยความสะดวก 

บรรยากาศการวจิยั 

2) ปจัจยัส่วนบุคคลภายใน ไดแ้ก่ 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิใ์นการทําวจิยั 

และเจตคตต่ิอการทาํงานวจิยั 

การผลติภาพการวจิยั 

12  ความคิดเห็นของบุคลากร

สายสนับสนุนการสอนต่อ

ก า ร ทํ า วิ จั ย ส ถ า บัน ใ น

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

อรุณศร ีกางเพง็ (2546) 1) สภาพการทาํวจิยัสถาบนั 

2) ความคดิเหน็ต่อปจัจยัในการ

ทาํวจิยัสถาบนั 

3) ความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัย

ในการทาํวจิยัสถาบนั 

ปจัจยัด้านความรูใ้นการทําวจิยั ไดแ้ก่ ทกัษะในการทาํวจิยั แหล่งความรู้

สาํหรบัการคน้ควา้ ทีป่รกึษาในการทําวจิยั งบประมาณในการทําวจิยั และ

คุณลกัษณะของผูว้จิยั 

13  แ ร ง จู ง ใ จ ที่ มี ผ ล ต่ อ

พฤติกรรมการทําวิจยัของ

บุ ค ล าก รม ห าวิท ย าลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

คณธวลัย ์ศุภรตันิรกัษ ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ทํ า วิ จั ย ข อ ง

บุคลากร 

1) ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ไดแ้ก่ ปจัจยัภายใน ความรูค้วามสามารถในการวจิยั 

และแรงจงูใจในการวจิยั 

2) ปจัจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนของหน่วยงาน สภาพแวดล้อม

ทัว่ไป และเงนิอุดหนุนการวจิยั 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

 

 

 

 

 

การทาํงานวจิยัสถาบนัของบุคลากร

สายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัพบิลูสงคราม 

ไม่ทาํวจิยั ทาํวจิยั 

ลกัษณะงานวจิยัสถาบนั 

การมอีสิระในการทาํวจิยัสถาบนั 

การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

การเหน็คุณค่าของตนเอง 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

ความรูค้วามสามารถและทกัษะการ

ทาํวจิยัสถาบนั 

คุณลกัษณะของผูว้จิยั 

เจตคติ /ทัศนคติต่อการทําวิจัย

สถาบนั 

ความพงึพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการทาํวจิยัสถาบนั 

น โ ย บ า ย / ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง

 
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือ

การบงัคบับญัชา 

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 

สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่

อาํนวยความสะดวก 

ความมัน่คงในงาน 

คุณภาพชวีติ 

ทีป่รกึษาในการทาํวจิยั 

งบประมาณในการทาํวจิยัสถาบนั 

แหล่งความรูส้าํหรบัการคน้ควา้ 

ระยะเวลาในการทาํวจิยัสถาบนั 


