บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิ จ ัย เรื่อ ง ป จั จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การทํ า วิจ ัย สถาบัน ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นแนวทางและประโยชน์ทางการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสนับสนุ นการวิจยั ดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั สถาบัน
2. ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องต่อการทํางานวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษา
3. สภาพการทําวิจยั สถาบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ยวกับการวิ จยั สถาบัน
ความหมายของการวิ จยั สถาบัน
มีผใู้ ห้ความหมายของการวิจยั สถาบัน (Institutional Research) แตกต่างกัน ดังนี้ การ
วิจยั สถาบัน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศอันเป็ นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบัน แล้วนํ า
ข้อมูลหรือสารสนเทศนัน้ มาสังเคราะห์วเิ คราะห์ โดยอาศัยขัน้ ตอนทางวิทยาศาสตร์ให้เป็ นข้อมูล
หรือสารสนเทศอันใหม่ท่สี ามารถใช้อธิบาย ตอบปญั หา หรือนํ าผลการวิจยั มาช่วยการตัดสินใจ
ในการพัฒนาสถาบันได้ (สมพงษ์ สุขเี กตุ, 2540)
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2536) ได้ให้ความหมายของการวิจยั สถาบันไว้ว่า การวิจยั สถาบัน
หมายถึง การวิจยั ประเภทหนึ่ง ซึง่ มุง่ ทีจ่ ะศึกษาปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับแต่ละสถาบัน ทัง้ นี้
เพื่อนํ าข้อค้นพบต่างๆ เหล่านัน้ ไปประยุกต์ใช้สําหรับประกอบการวางแผนการกําหนดนโยบาย
รวมทัง้ การตัดสินใจหรือแก้ไขปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแต่ละสถาบันโดยเฉพาะ ซึง่ มีนักวิชาการ
บางท่านเรียกการวิจยั ประเภทนี้ว่า “Operational Research” หรือ “Administrative Research”
โจ (Saupe Joe L, 1981) กล่ าวว่ า การวิจยั สถาบัน คือ การวิจยั ที่จดั ทําใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสําหรับสนับสนุ นการวางแผน การกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจในสถาบัน
จากความหลากหลายและลัก ษณะของการวิจ ยั สถาบัน สามารถสรุ ปได้ว่ า การวิจ ยั
สถาบัน หมายถึง การวิจยั ประเภทหนึ่ง ที่มุ่ง เน้ นศึกษาปญั หาที่เ กี่ยวข้อ งโดยตรงของแต่ ล ะ
สถาบันด้วยวิธกี ารทางสถิตทิ ่เี ชื่อถือได้ ทัง้ นี้ เพื่อนํ าข้อค้นพบต่ างๆ เหล่านัน้ เป็ นสารสนเทศ
ประยุกต์ใช้สําหรับประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบาย รวมทัง้ การตัดสินใจหรือแก้ไข
ปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแต่ละสถาบัน หรือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถาบันนัน้ โดยเฉพาะ
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ลักษณะและเป้ าหมายของการวิ จยั สถาบัน
การวิจยั สถาบันเป็ นการวิจยั ทีด่ ําเนินการภายในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดหาข้อมูลหรือ
สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องนํามาเสนอต่อผูบ้ ริหาร สําหรับนํ าไปใช้สนับสนุ นการวางแผนของสถาบัน
ตลอดจนการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจต่างๆ ของสถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อ
ค้นพบดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะทีจ่ ะนําไปประยุกต์หรืออ้างอิงกับสถาบันอื่น จึงมีลกั ษณะต่างจาก
การวิจยั โดยทัวไป
่ เพราะการวิจยั ทัวไปส่
่ วนใหญ่อาจจะนําข้อค้นพบไปประยุกต์หรือไปอ้างอิงได้
กับ ประชากรกลุ่ ม อื่ น ที่ ม ีล ัก ษณะเหมือ นหรือ คล้ า ยกั น ในขณะเดี ย วกัน ก็ ส ามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้กบั องค์กรอื่นๆ ได้ เช่น ในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือแม้แต่ภาคธุรกิจเอกชน
ส่วนเป้าหมายของการวิจยั สถาบัน คือ เพื่อให้ผู้บริหารได้นําข้อค้นพบต่างๆ ไปแก้ไข
ปญั หาของสถาบัน รวมทัง้ เพื่อ นํ า ไปใช้ประกอบการตัด สินใจในการดํ าเนิ นงานและพัฒ นา
สถาบันให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น เป้าหมายของการวิจยั สถาบันจึงต่ างจากการวิจยั โดยทัวไป
่
เพราะการวิจยั ทัวไปส่
่ วนใหญ่มเี ป้าหมายหลักทีจ่ ะบุกเบิกหรือแสวงหาความรูท้ ถ่ี ูกต้องเชื่อถือได้
รวมทัง้ นํ าข้อค้นพบที่ได้รบั ไปพัฒนาเป็ นแนวความคิดในเชิงทฤษฎีหรือนํ าไปประยุกต์ในด้าน
อื่นๆ ต่ อไป ดังนัน้ การวิจยั สถาบันจึงมีความแตกต่ างจากการวิจยั อื่นๆ ในประเด็นที่สําคัญ
2 ประการ คือ เป้าหมายหลักของการวิจยั และการนําผลสรุปจากการวิจยั ไปใช้นนั ่ เอง
องค์การและการบริหารงานวิ จยั สถาบัน
สเตคเลน ผู้อํานวยการวิจยั สถาบันของมหาวิทยาลัยมิเนโซต้า ได้เสนอแนะไว้ว่าใน
วิทยาลัยขนาดเล็ก ทีม่ นี ักศึกษาน้อยกว่าสองพันคนอาจไม่เพียงพอ หรือมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
มีวจิ ยั สถาบันก็ได้ เพียงแต่ให้อาจารย์คนใดคนหนึ่งทีส่ นใจงานวิจยั ทําหน้าทีน่ ้ีเป็ นครัง้ เป็ นคราว
ก็ยอ่ มเป็ นการเหมาะ ในทางปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยทีม่ นี ักศึกษา ตัง้ แต่ 2,000 – 4,000 คน ควรจะ
มีห น่ ว ยวิจยั สถาบันที่ประกอบด้ว ย (กองแผนงาน, 2541) ผู้อํ านวยการ (Director) 1 คน
เลขานุ การ (Secretary) 1 คน นักศึกษา (จ้างพิเศษ) 3 คน
หากเป็ นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เป็ นความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีนักวิจยั (Researcher) เข้า
มาทํางานด้วย กรณีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย งานวิจยั สถาบันกําหนดขึน้
ในโครงสร้างของกองแผนงาน เมื่อ เริม่ ก่ อ ตัง้ กอง ในช่วงปี 2514 เป็ นต้นมา ในจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย การพัฒนาโครงสร้างของงานทีเ่ ป็ นช่วงสําคัญ คือ ระหว่างปี พุทธศักราช 2521 –
2523 ซึ่ง ได้กํ า หนดเป็ น ขอบข่ ายงานที่เ ห็น เป็ น หน่ ว ยชัด เจน ได้แ ก่ ด้า นวิจ ยั สถาบัน ด้า น
คลังข้อมูลและสารสนเทศ ในปจั จุบนั การวิจยั สถาบันได้รบั การสนับสนุ นและส่งเสริมเพิม่ มากขึน้
รวมทัง้ มีหน่ วยงานรับผิดชอบโดยตรง ทําให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นระบบ และทันสมัยต่อความต้องการ
โดยเฉพาะอย่า งยิง่ ความต้อ งการทางด้า นสารสนเทศ เพื่อ ช่ ว ยให้เ ข้า ใจสภาพของสถาบัน
ตลอดจนสามารถมองเห็นทิศทางและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารงานของสถาบันได้อย่างชัดเจน
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การวิ จยั สถาบันกับการวางแผนและการบริหาร
การวิจ ยั สถาบัน เป็ น เครื่อ งมือ ของการวางแผน/การบริห ารดัง ได้ก ล่ า วมาแล้ว การ
วางแผน/การบริห ารยุ ค ใหม่ โดยเฉพาะในระบบการศึ ก ษายอมรับ ว่ า องค์ ค ณะบุ ค คล
(Committee) ใช้ได้ดแี ละสื่อความมีประสิทธิภาพมากกว่า การวิจยั สถาบันมีลกั ษณะเด่นทีช่ ่วย
ให้การทํางานในคณะกรรมการบริหารมีหลักการเหตุผล การตัดสินใจผิดพลาดน้ อยที่สุดจาก
พืน้ ฐานการมีสารสนเทศทีพ่ ร้อม รวดเร็วและถูกต้อง อาจจะสรุปบทบาทของการวิจยั สถาบันทีม่ ี
ต่อการบริหาร/การวางแผน ได้ดงั นี้
1. การวางแผนการศึกษาจําเป็ นต้องมีก ารวิเคราะห์อย่างมีเหตุ ผลและมีการ
คาดคะเนไปในอนาคต
2. การบริหารการศึกษาจําเป็ นต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีเพื่อการแก้ปญั หา
การพัฒนา จําเป็ นต้องแสวงหาด้วยการวิจยั
3. การบริห ารการศึ ก ษามีก ระบวนการชัด เจน ทุ ก กิจ กรรมกระบวนการ
จําเป็ นต้องอาศัยข้อมูล สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ
4. การบริหารมีกระบวนการแก้ปญั หา การวิจยั โดยอาศัยวิธที างวิทยาศาสตร์
เป็ นวิธกี ารทีจ่ ะได้มาซึง่ มูลเหตุ ปจั จัยสําคัญของปญั หา ตลอดจนแนวทางการแก้ปญั หา
5. การแสวงหาข้อสรุปใดๆ เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ติ ้องทําวิจยั การวางแผน/การ
บริหารจําต้องยึดหลักเหตุผล (Cause and Effect)
6. การปรับเปลีย่ นเพื่อการพัฒนาไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในกระบวนการ
นําแผนไปปฏิบตั ิ และการบริหารต้องอาศัยผลจากการวิเคราะห์วจิ ยั สถาบันอย่างเป็ นระบบ
7. สถาบันอุ ดมศึกษามีภารกิจหลายประการในการปฏิบตั ิ มีความสอดคล้อง
และเกี่ยวพันกันไป จําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ความซํ้าซ้อน และหาวิธกี ารปฏิบตั ทิ ่สี ่อื สู่ความมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
8. ในกระบวนการบริหาร การวางแผน ต้อ งการประเมินในระยะต่ างๆ เพื่อ
ทราบพัฒนาการความคืบหน้า และอุปสรรคปญั หา
สถานภาพของงานวิ จยั สถาบัน
สุเมธ แย้มนุ่ น (2542) ได้ทําการสํารวจความเห็นจากกลุ่มผู้บริห ารและกลุ่มผู้ปฏิบตั ิ
จากมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 23 แห่ง จากสถาบันราชภัฏ 36 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่ง สรุ ปจากคํ าตอบที่ไ ด้ คือ ด้า นความสํา คัญ ของงานวิจยั สถาบัน ผู้บ ริห ารเห็น
ความสําคัญของงานวิจยั สถาบันต่อการบริหารและการวางแผนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดย
เชื่อว่างานวิจยั สถาบันนัน้ สามารถจะให้คําตอบหรือให้คําอธิบายที่ลกึ ซึ้งถึงปญั หาและสาเหตุ
ของปญั หาได้ชดั เจน งานวิจยั สถาบันช่วยให้การกําหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา มีความ
เป็ นไปได้สูง งานวิจยั สถาบันเป็ นการติดตามและประเมินซึง่ มีกลไก มีกระบวนการที่เชื่อถือได้
ดังนัน้ ผลการติดตามประมวลผล จึงเป็นสิง่ ทีเ่ ชื่อถือได้ ปญั หาการวิจยั สถาบันจากการสํารวจยัง
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พบว่า มีปญั หาในระดับมาก ปญั หาประเด็นแรก คือ งานวิจยั สถาบันที่เป็ นอยู่ในมหาวิทยาลัย
นัน้ ยังขาดการวิเคราะห์ภาพที่ชดั เจนที่จะเป็ นทิศทางในอนาคต ซึ่งงานวิจยั สถาบันยังคงเป็ น
การศึกษาเฉพาะสถานภาพที่เป็ นอยู่ แต่สงิ่ ที่ผู้บริหารอยากเห็นนัน้ เป็ นการวิเคราะห์ภาพรวม
และทิศทางรวมทัง้ ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเด็นที่สองของปญั หางานวิจยั สถาบัน คือ
นัก วิจยั สถาบันจะคุ้นเคยกับการวิเ คราะห์ข้อ มูล แบบดัง้ เดิม ทําให้ง านวิจยั หลายเรื่อ งไม่ทนั
เหตุ ก ารณ์ ใ นป จั จุ บ ัน ทํ า ให้ ง านวิ จ ัย สถาบัน ไม่ ไ ด้ ช่ ว ยอะไรมากมาย ในที่ สุ ด ผู้ บ ริห าร
มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องอาศัยวิสยั ทัศน์ของตัวเองในการตัดสินใจ ด้านสาระของงานวิจยั สถาบัน
ขณะนี้ งานวิจยั ทีผ่ บู้ ริหารให้ความสําคัญสูงสุดคือ การวิจยั สถาบันต้องมุ่งวิเคราะห์คุณภาพการ
ผลิตและความคุ้มทุนของการผลิต รองลงมาคือ การวิจยั สถาบันขณะนี้จะต้องมุ่งสนับสนุ นการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนัน้ นักวิจยั
สถาบันควรทํางานวิจยั ที่เป็ นเชิงรุก มองการณ์ ไกล การกําหนดโครงการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์
ผูบ้ ริหารจะต้องตัง้ คําถามในแนวลึกกว่าหัวข้อ เพราะฉะนัน้ คําตอบของการวิจยั ต้องตัง้ ลึกลงไป
ถึงจุดซึง่ จะตอบในแง่นโยบายได้ และจะต้องบูรณาการงานวิจยั สถาบันกับ MIS (Management
Information System) รวมทัง้ พัฒนาไปสู่ DSS (Decision Support System) ซึง่ เป็ นงานวิจยั
สถาบันกลุ่มที่หนึ่ง ที่พฒ
ั นาจากฐานข้อมูลที่มอี ยู่ นักวิจยั สถาบันหรืองานวิจยั สถาบัน ควรจะ
พัฒนาตัวเองไปวิจยั ในระดับทีส่ ูงขึน้ งานวิจยั เชิงคุณภาพ งานวิจยั ทิศทาง งานวิจยั ทีแ่ สดงถึง
ความเคลื่อนไหวทีค่ วรจะเป็ นไปในอนาคต ด้านผูป้ ฏิบตั อิ ยากเห็นบทบาทของงานวิจยั สถาบัน
ทีค่ วรเน้นการศึกษาแนวโน้มระยะยาว ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการศึกษาวิเคราะห์ งานวิจยั สถาบัน
ควรจะเน้ น หนั ก ในการวิเ คราะห์ท รัพ ยากรและการใช้ป ระโยชน์ ข องทรัพ ยากรอย่ า งคุ้ม ค่ า
รูปแบบก็ควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พฒ
ั นาไปสู่ระบบ MIS เช่นเดียวกับผูบ้ ริหาร สุดท้ายจะต้อง
นํ าผลงานวิจยั ไปใช้ในการประกันคุณภาพในการออกนอกระบบและการปฏิรูปการศึกษา และ
งานวิจยั สถาบันในระยะยาวนัน้ ควรจะทําเพื่อความอยูร่ อดทางการเงินของมหาวิทยาลัย
สถานภาพงานวิ จยั ในสถาบันอุดมศึกษา
พิเ ชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2546) ได้ศึก ษาถึง สถานภาพงานวิจยั ในสถาบันอุ ด มศึก ษาใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. งานวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษา งานวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงแรกเป็ น
การวิจยั เพื่อผลิต อัต รากําลัง เพื่อสนองความต้อ งการของภาครัฐโดยเฉพาะในระบบราชการ
เนื่องจากภาพพัฒนาการส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยไทยมีท่มี าจากฐานความคิดทีเ่ น้ นการสอน
มากกว่าการวางรากฐานการวิจยั เพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีภาพของการ
เสนอกรอบแนวคิ ด เพื่ อ กระตุ้ น กิ จ กรรมวิจ ัย และพัฒ นาด้ ว ยการเสนอโครงการพัฒ นา
มหาวิทยาลัย (University Development Committee) โดยเน้นความสําคัญของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ให้มกี ารจัดตัง้ Professorial
Chair
เพื่อ การวิจ ัย ขึ้น โดยเน้ น ความสํ า คัญ ของการสนั บ สนุ น ทางด้า นงบประมาณที่
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สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจะต้องใช้เพื่อการวิจยั อย่างน้อยร้อยละ 4 ของงบประมาณ
ประจําปี
2. ทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ัย แหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ัย ของมหาวิท ยาลัย ใน
ประเทศ มีดงั นี้
2.1 ส่ ว นของงบประมาณประจํ า ปี ที่ เ สนอผ่ า นการพิ จ ารณาขอ ง
ทบวงมหาวิทยาลัยและการสนับสนุ นงบประมาณเพื่อทําโครงการวิจยั จากหน่ วยงานของรัฐอื่นๆ
(รวมรัฐวิสาหกิจ)
2.2 การขอรับการสนับสนุ นทุนวิจยั จากหน่ วยงานสนับสนุ นการวิจยั
2.3 เงินกูแ้ ละความร่วมมือด้านการวิจยั จากต่างประเทศ
2.4 การสนับสนุ นงานวิจยั จากภาคเอกชน
2.5 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรการวิจยั บุคลากรที่ทําวิจยั ในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย อาจารย์
นักวิจยั ผูช้ ่วยนักวิจยั นักศึกษาโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาและฝ่ายสนับสนุ นงานวิจยั และ
มีแนวโน้มว่าการรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จะรับอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์
ที่ม ีคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ ปริญ ญาเอกสู ง ขึ้น เมื่อ พิจ ารณาในภาพรวมจํา นวนอาจารย์ ป ระจํ า ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐมีจาํ นวนทีล่ ดลงเรือ่ ยๆ
4. หลัก สูต รบัณฑิตศึกษากับการวิจยั การพัฒนาหลักสูตรบัณ ฑิต ศึก ษา ที่ม ี
ลักษณะเป็ นหลักสูตรวิจยั สามารถสนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทด้านการวิจยั เพิม่ ขึน้
5. ความร่วมมือด้านวิจยั และวิชาการ ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับ องค์ ก รภายนอกทัง้ ที่เ ป็ น องค์ ก รประเภทเดีย วกัน หรือ องค์ ก รต่ า งประเทศทัง้ ในและ
ต่ า งประเทศ ที่ก่ อ ให้ เ กิด ความเข้ม แข็ง ของการวิจ ัย และพัฒ นาในองค์ ก รนั น้ ๆ เช่ น การ
แลกเปลีย่ นนิสติ นักศึกษาและบุคลากรทางวิชาการ การฝึ กอบรมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่ง
โครงการความร่ ว มมือ เหล่ านี้ มบี างส่ ว นจัด ทํ าขึ้น เพื่อ การพัฒ นาการวิจ ยั และพัฒ นาให้ก ับ
บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันทีร่ ว่ มโครงการโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผลงานวิจยั และพัฒนา ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของการวิจยั และพัฒนา (Output)
ทีส่ าํ คัญและใช้กนั โดยทัวไป
่ คือ สิทธิบตั รหรือลิขสิทธิ ์ทีเ่ กิดขึน้ จากงานวิจยั และพัฒนานัน้ ๆ หรือ
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา สถาบันอุดมศึกษาไทยยังคงมีปริมาณของทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือจํานวน
สิทธิบตั รอยู่ค่อ นข้างน้ อยนับตัง้ แต่ เ ริม่ มีก ารจดทะเบียนสิทธิบตั รเป็ นเวลากว่ า 20 ปี แ ล้ว มี
สถาบันอุ ดมศึกษาจดทะเบียนสิทธิบตั รเพียง 11 รายการ และหน่ วยงาน/องค์กรสนับสนุ นทุน
วิจยั จดทะเบียนสิทธิบตั ร จํานวน 17 รายการ จากตัวเลขดังกล่าวแสดงว่า สถาบันอุดมศึกษา
ของไทยมีบ ทบาทสํ าคัญ ในการดํ าเนิน การวิจ ยั แต่ จํา นวนสิท ธิบ ัต รกลับมีจํานวนน้ อ ยมาก
ถึงแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาของไทยจะมีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สนิ ทางปญั ญามากขึน้ แต่
สิง่ ทีค่ วรคํานึงถึงก็คอื การพัฒนาแนวทางและกลไกทีเ่ หมาะสมสําหรับอุดมศึกษาไทยในเรื่องการ
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บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปญั ญาที่จะก่ อให้เกิดประโยชน์ ต่อระบบวิจยั ของประเทศได้อย่าง
แท้จริง
วิจารณ์ พานิ ช (2540) กล่ าวถึง การทํางานวิจยั ในมหาวิทยาลัยไว้ว่ า งานวิจยั และ
พัฒนาส่วนใหญ่ ทําโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งโดยหลักการแล้วน่ าจะไม่ถูกต้องนัก เพราะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยควรเน้ นทํางานวิจยั พื้นฐานหรืองานวิจยั เชิงวิชาการมากกว่า แต่ในสภาพ
ของความขาดแคลนนักวิจยั ในปจั จุบนั ไม่มที างเลือก จําเป็ นต้องดึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมา
ทํางานวิจยั และพัฒนาด้วย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการทํางานวิ จยั ในสถาบันอุดมศึกษา
จรัส สุวรรณเวลา (2534) ได้กล่าวถึง นโยบายในการส่งเสริมการวิจยั ว่า มหาวิทยาลัย
ควรจัดการและมีกลไกในการปรับปรุงในเรื่องต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจยั ดังนี้ 1) ข้อมูล
ศูนย์เอกสารที่เป็ นพื้นฐานในการวิจยั 2) ห้องสมุดเพื่อการวิจยั 3) การจัดการเรื่องเครื่องมือ
อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การวิ จ ัย 4) รางวัล และทุ น วิ จ ั ย 5) การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ จ ัย 6) การ
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจยั
ส่วนสิง่ จําเป็ นพืน้ ฐานในการทีจ่ ะให้เกิดการวิจยั เพิม่ ปริมาณ หรือปรับปรุงคุณภาพของ
งานวิจยั ในมหาวิทยาลัยนัน้ การมีแต่ความคิดความหวังหรือความตัง้ ใจคงจะไม่พอ จะต้องมี
สิง่ จําเป็ นพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นปจั จัยสําคัญรองรับอยู่จงึ จะเกิดการพัฒนาได้จริง นอกจากนโยบายระบบ
กําลังคน และทุนแล้ว สิง่ จําเป็ นพืน้ ฐานเพื่อพัฒนาการวิจยั ยังมีฐานข้อมูล ทัง้ ข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละ
ข้อมูลปฐมภูมใิ นรูปของห้องสมุด ศูนย์เอกสารและศูนย์ข้อมูลต่ างๆ ห้องปฏิบตั กิ าร เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ และบริการคอมพิวเตอร์
วิจารณ์ พานิช (2540) ได้ให้แนวคิดการบริหารงานวิจยั ในมหาวิทยาลัยทีเ่ กี่ยวการทํา
วิจยั ในการสร้างบรรยากาศด้านการวิจยั ว่า จุดสําคัญที่สุดคือ การสร้างความเป็ น “ประชาคม
วิจยั ” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คณะหรือ ภาควิชา ความเป็ นประชาคมวิจ ยั เกิด ขึ้นเมื่อ มีค น
จํ า นวนหนึ่ ง มีเ ป้ าประสงค์ ร่ ว มกั น มีก ารพบปะเพื่ อ ร่ ว มมือ กัน หรือ ส่ ง เสริม กัน ให้ บ รรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์นัน้ ความเอื้อ อาทรต่ อ กัน ร่ ว มมือ กันตัง้ เป้ าหมาย กํ า หนดแผนงาน ร่ว มรับ รู้
ความก้าวหน้ าของงานให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงงานหรือแก้ปญั หา และร่วมกันยินดีเมื่องาน
ก้าวหน้ าหรือประสบความสําเร็จ ในปจั จุบนั มหาวิทยาลัย คณะวิชาและภาควิชามีความเป็ น
ประชาคมวิจยั น้ อยมาก สาเหตุทส่ี ําคัญที่สุด คือ วัฒนธรรมการมาทํางานของอาจารย์ อาจารย์
จํานวนมากมาทํางานเฉพาะช่ วงเวลาที่ต นมีชวโมงสอน
ั่
หากวันใดไม่มชี วโมงสอนก็
ั่
ไ ม่มาที่
มหาวิทยาลัยเลย พฤติกรรมเช่นนี้ บ่อนเซาะความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่าง
ร้ายแรง การที่อาจารย์มาทํางานเฉพาะช่วงของงานสอน มีผลเสียต่อการสร้างสรรค์ประชาคม
วิจยั เพราะทําให้ไ ม่ส ามารถจัด เวลาพบปะสังสรรค์แ ลกเปลี่ยนเชิง วิชาการระหว่ างอาจารย์
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ด้วยกันได้ ทําให้อาจารย์มลี กั ษณะของการทํางานแบบต่ างคนต่ างทํา ต่างคนต่างอยู่ ไม่เป็ น
ประชาคม
จรัส สุวรรณเวลา (2545) ได้กล่าวในการประชุมวิชาการของมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2545 เกี่ย วกับด้า นปจั จัยสนับ สนุ นการวิจยั ว่ า การวิจ ยั ส่ ว นใหญ่ จะต้อ งเป็ นการ
กระทําเฉพาะที่เพิม่ เติม หรือนอกเหนือไปจากงานปกติ ทัง้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการ
ตามโครงสร้างรูปแบบการวิจยั นัน้ ๆ การวัดอาจต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และการกระทําใน
ห้องปฏิบตั กิ ารที่มคี วามจําเพาะเจาะจง คุณภาพและความถูกต้อง จึงจะทําให้กระบวนการวิจยั
ใช้ได้ ได้แก่
1. ทุ น การวิจ ยั เป็ น ป จั จัย สํ า คัญ ในการดํ า เนิ น การวิจ ยั สํ า หรับ การวิจ ยั ใน
ห้องปฏิบตั ิการก็ต้องอาศัยอุปกรณ์และวัสดุส้นิ เปลืองต่างๆ การวิจยั ในสนามยิง่ มีค่าใช้จ่ายใน
การเดินและภาระสิน้ เปลืองต่างๆ ตามสภาพของการวิจยั นัน้ ๆ
2. ผูช้ ่วยในการวิจยั ทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารและในสนาม ต้องมีทุนวิจยั สนับสนุ น
ทัง้ การลงทุนสร้าง ฝึกอบรม และบํารุงรักษาผูช้ ่วยเหล่านี้
3. สิง่ จําเป็ นพืน้ ฐาน เช่น เครือ่ งมืออุปกรณ์ในการทําวิจยั ทีท่ นั สมัย
ส่วนในด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจยั สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การบริห ารจัด การ หรือ การปกครองในหน่ ว ยงาน เป็ นปจั จัยที่สําคัญที่จะทําให้เกิด การวิจยั
หรือไม่หรือเกิดการวิจยั ทีด่ ไี ด้หรือไม่ ได้แก่
1. บทบาทของผูบ้ งั คับบัญชา มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุ นการวิจยั เป็ นได้
ทัง้ เครื่องกระตุ้นหรือเครื่องหักห้ามความตัง้ ใจจะทําวิจยั ของผู้วจิ ยั ใต้บงั คับบัญชา การพิจารณา
ความดีความชอบ และการให้รางวัล ตลอดจนความยุตธิ รรมในการพิจารณา
2. ระบบงานและกฎระเบียบต่างๆ เป็ นเครื่องกําหนดทิศทาง และค่านิยมใน
องค์กรนัน้ ๆ หากไม่ให้ความสําคัญต่อการวิจยั ก็จะทําให้การวิจยั เกิดและกระทําได้ลําบาก กลไก
ของ กฎ ระเบียบก็มคี วามสําคัญ หากการทํา งานเน้ น การเก็บข้อ มูล มากกว่ าความคิด ริเ ริ่ม
สร้างสรรค์ ก็จะได้งานวิจยั ด้อยคุณภาพหรือขาดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
3. เพื่อนร่วมงาน มีส่วนสําคัญในการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ หรือการวิจยั
ในมหาวิทยาลัยของไทยในปจั จุบนั ความเฉื่อยชาของเพื่อนร่วมงานและการไม่อุทศิ ตนต่องาน
ทางวิชาการ มีส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยากาศทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการวิจยั
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ได้กล่าวว่า บทบาทการส่งเสริมกิจกรรมวิจยั ในมหาวิทยาลัย
ทีส่ ําคัญประการหนึ่งคือ การจัดให้มมี หาวิทยาลัยวิจยั (Research University) ทีม่ คี วามชัดเจน
ทัง้ ในด้านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ทเ่ี อื้อให้เกิดการวิจยั ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยวิจยั ต้องมีความสามารถ มีอสิ ระและมีความริเริม่ สร้างสรรค์
ในการประสานและผลักดันงานวิจยั ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนําผลการวิจยั ไปแนะนํ า
ให้ภาคอุ ตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รบั ทราบเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
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ทัง้ นี้ผลผลิตส่วนหนึ่งทีไ่ ด้จากมหาวิทยาลัยวิจยั คือ การสร้างกําลังคนรุ่นใหม่ทม่ี สี มรรถนะสูงใน
การปฏิบ ัติ ง านวิจ ัย เพื่อ ป้ อนเข้า สู่ ม หาวิท ยาลัย ต่ า งๆ และภาคอุ ต สาหกรรมเพื่อ เคลื่อ น
มหาวิทยาลัยให้กา้ วเข้าสู่ทศิ ทางการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการได้ ดังนี้
1) การมอบหมายงานวิจยั 2) การลดภาระอื่นในการทํางาน 3) การจัดกิจกรรมวิจยั เป็ นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตร 4) การพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุ นงานวิจยั 5) การเชื่อมโยงงานวิจยั กับภายนอก
การเผยแพร่งานวิจยั 6) การแสวงแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั
จรัส สุวรรณเวลา (2545) ได้กล่าวในการประชุมวิชาการของมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับปจั จัยสนับสนุ นการวิจยั ว่า การวิจยั ส่วนใหญ่จะต้องเป็ นการกระทํา
เฉพาะที่เ พิ่ม เติม หรือ นอกเหนื อ ไปจากงานปกติท ัง้ การเก็บรวบรวมข้อ มูล การจัด การตาม
โครงสร้างรูปแบบการวิจยั นัน้ ๆ การวัด อาจต้อ งใช้เ ครื่อ งมือ หรือ อุ ปกรณ์ และการกระทําใน
ห้องปฏิบตั ิก ารที่มคี วามจําเป็ นเฉพาะเจาะจง ซึ่ง กระบวนการที่จะทําให้เ กิด การวิจยั ได้ คือ
1) ทุนการวิจยั 2) ผูช้ ่วยในการวิจยั 3) สิง่ จําเป็ นพืน้ ฐาน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ในการทําวิจยั ที่
ทันสมัย ส่วนในด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจยั สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
บริหารจัดการ หรือการปกครองในหน่ วยงานเป็ นปจั จัยที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการวิจยั หรือไม่
หรือเกิดการวิจยั ทีด่ หี รือไม่ ได้แก่ 1) บทบาทของผูบ้ งั คับบัญชามีส่วนอย่างมากในการสนับสนุ น
การวิจยั คือ เป็ นได้ทงั ้ เครือ่ งกระตุน้ หรือเครือ่ งหักห้ามความตัง้ ใจทีจ่ ะทําวิจยั ของผูว้ จิ ยั ใต้บงั คับ
บัญชา ทัง้ นี้หมายความรวมไปจนถึงการพิจารณาความดีความชอบและการให้รางวัล ตลอดจน
ความยุตธิ รรมในการพิจารณา 2) ระบบงานและกฎระเบียบต่างๆ เป็ นเครื่องกําหนดทิศทางและ
ค่านิยมองค์กรนัน้ ๆ หากไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการวิจยั ก็จะทําให้การวิจยั เกิดและกระทําได้
ลําบาก รวมถึงกลไกของกฎระเบียบก็มคี วามสําคัญเพราะหากการทํางานเน้ นการเก็บข้อมูล
มากกว่าความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ก็จะได้งานวิจยั ด้อยคุณภาพหรือขาดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
3) เพื่อนร่วมงานมีส่วนสําคัญในการสร้างบรรยากาศทางวิชาการหรือ การวิจยั ในหน่ ว ยงาน
เช่น ความเฉื่อยชาของเพือ่ นร่วมงานและการไม่อุทศิ ตนต่องานทางวิชาการก็จะมีส่วนอย่างมาก
ในการสร้างบรรยากาศทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการวิจยั
สมเกียรติ วรเดช (2545) ได้กล่าวว่า ปจั จัยเกี่ยวกับการทําวิจยั นัน้ แบ่งได้ดว้ ยกัน 2 กลุ่ม
ได้แก่ ปจั จัยด้านลักษณะบุคคล และปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1. ปจั จัยด้านลักษณะบุคคล เป็ นปจั จัยที่สําคัญมากเพราะงานวิจยั เกิดขึ้นได้
จากการทําวิจยั ของบุค คลและกลุ่มบุ คคล ถ้าหน่ ว ยงานมีความพร้อมและเกื้อกู ล ต่ อ การวิจยั
เพียงใดก็ต ามแต่ ถ้าไม่มบี ุ คลากรทําวิจยั ดัง นัน้ ก็จะไม่มงี านวิจยั เกิด ขึ้นได้ ซึ่ง ปจั จัยด้านนี้
สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์และแรงขับ ด้านความรูแ้ ละประสิทธิภาพและด้านการ
ตัดสินใจและการบังคับตนเอง
2. ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม ปจั จัยด้านนี้ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญต่อการ
ทําวิจยั อีกหนึ่งปจั จัยเนื่องจากปจั จัยด้านนี้จะมีผลต่อบรรยากาศในการทําวิจยั ในหน่ วยงานหรือ
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องค์กร เช่น ขาดทุนสนับสนุ นวิจยั ขาดอุปกรณ์ ความสะดวกในการทํางาน และขาดเวลาและ
สมาธิในการทํางาน เป็ นต้น
ชรูเดน และเชอร์แมน (Chruden & Shermam, 1968) ได้กล่าวว่า สิง่ จูงใจทีเ่ ป็ นเงิน
ประกอบด้ว ย เงินทอง บําเหน็ จ การชมเชย การยอมรับนับถือ เป็ นต้น ซึ่ง สิง่ จูง ใจทางบวก
เหล่านี้เป็ นปจั จัยเอือ้ อานวยต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคคล
สมพงษ์ เกษมสิน (2517) ได้กล่าวว่า สิง่ จูงใจทีไ่ ม่ใช่เงินทอง สิง่ ที่จบั ต้องไม่ได้ ได้แก่
ความพึงพอใจในงาน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ความมันคงทางสั
่
งคม
เฮิรซ์ เบิร์ก (Herzberg, 1959) ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที่การงาน
(Advancement) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงในตําแหน่ งของบุคคลในองค์กรแต่ในกรณีทบ่ี ุคคล
ย้ายตําแหน่ งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งขององค์กรโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสถานะ ถือ
เป็ นเพียงการเพิม่ โอกาสให้มคี วามรับผิดชอบมากขึน้ เรียกได้ว่า เป็ นการเพิม่ ความรับผิดชอบ
แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในตําแหน่ งการงานอย่างแท้จริง
สมบัติ ธํารงธัญวงค์ (2546) ได้อ้างทฤษฏีของเฟดเดอร์รคิ เฮิรซ์ เบิรก์ (Frederick
Herzberg) เป็ นทฤษฎีทไ่ี ด้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายของนักบริหาร นัน่ คือ ปจั จัยแรงจูงใจ
(Motivator factors) ปจั จัยนี้ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิ ซึ่งปจั จัยแรงจูงใจก็ค ือ
ความสําเร็จของงานการเป็ นที่ยอมรับ ส่วนลักษณะของงานก็ถือได้ว่าเป็ นปจั จัยแรงจูงใจใน
ตัวเองอยู่แล้ว ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้า ความเจริญงอกงามในตัวเองและใน
อาชีพ ทําให้ผู้ปฏิบตั งิ านมีความรูส้ กึ ในด้านดีซ่งึ อยู่ในจิตสํานึกของผู้ปฏิบตั ิ สอดคล้องกับ
ซาชิก้า (Sasicha, 2001) ที่ได้ศึกษาปจั จัยที่มตี ่ออิทธิพลต่ อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานสายการบินระหว่างประเทศของไทย ผลการวิจยั พบว่า มี 4 ปจั จัยที่มตี ่ออิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานทีท่ ํางานเกี่ยวข้องกับผูโ้ ดยสาร ได้แก่ การมีส่วนร่วม
การทํางานเป็ นทีม การเข้าใจนโยบายขององค์การ ความเป็ นอิสระในการทํางาน และความ
ผูกพันกับองค์การ ส่วนปจั จัยอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานทีท่ ํางานทีไ่ ม่
เกี่ยวข้องกับผูโ้ ดยสารมี 2 ปจั จัย ได้แก่ ความเป็ นอิสระในการทํางาน และความผูกพันกับ
องค์การ
จากทฤษฎีและงานวิจยั ดังกล่าว สิง่ จําเป็ นในการวิจยั ที่จะเป็ นปจั จัยสําคัญให้เกิดการ
พัฒนาแล้วนัน้ นอกจากนโยบายระบบกําลังคนและทุน สิง่ จําเป็ นพืน้ ฐานเพื่อพัฒนาการวิจยั ยังมี
ฐานข้อมูลทัง้ ข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละข้อมูลปฐมภูมทิ ่เี ป็ นปจั จัยสําคัญในการดําเนินการวิจยั นัน่ คือ
ปจั จัยด้านลักษณะบุคคล ปจั จัยแรงจูงใจ และปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม กอปรกับบทบาทของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ระบบงานและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อนร่วมงาน สิง่ จูงใจทีเ่ ป็ นเงิน รวมทัง้ สิง่ จูงใจที่
ไม่ใช่เงินทอง นันคื
่ อ ความพึงพอใจในงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ความ
มันคงทางสั
่
งคม หรือผลตอบแทนอื่นๆ ทีม่ สี ่วนสําคัญในการสร้างบรรยากาศทีล่ ว้ นเป็ นปจั จัยใน
การทําวิจยั
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แรงจูงใจในการทําวิ จยั
ทฤษฎีแรงจูงใจมีมากมายหลายทฤษฎี แต่ในทีน่ ้ีจะขอกล่าวถึงเพียงบางส่วน ดังนี้
1. ทฤษฎีลําดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ กล่าวว่า มนุ ษย์มคี วามต้องการ
เป็ น ลํ า ดับ ขัน้ โดยพบว่ า บุ ค คลมัก ดิ้น รนตอบสนองความต้ อ งขัน้ ตํ่ า สุ ด ก่ อ น เมื่อ ได้ร บั การ
ตอบสนองแล้วจึงแสวงหาความต้องการขัน้ สูงขึน้ ไปตามลําดับ โดยแบ่งลําดับความต้องการเป็ น
5 ลําดับขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) คือ
ความต้องการตอบสนองความหิวกระหาย ความเหนื่อย ความง่วง ความต้องการทางเพศ ความ
ต้องการขับถ่ าย ความต้อ งการมีกิจกรรมทางร่างกาย และความต้องการสนองความสุขของ
ประสาทสัมผัส
ขัน้ ที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) คือความ
ต้ อ งการการคุ้ม ครองปกป้ อ งรัก ษา ความอบอุ่ น ใจ ความปราศจากอัน ตราย และต้ อ งการ
หลีกเลีย่ งความวิตกกังวล
ขัน้ ที่ 3 ความต้องการความเป็ นเจ้าของ และความรัก (Belongingness
and Love Needs) คือ ความอยากมีเพื่อน มีพวกพ้อง มีกลุ่ม มีครอบครัว และมีความรัก ขัน้ นี้
จัดเป็ นความต้องการทางสังคม
ขัน้ ที่ 4 ความต้องการได้รบั ความนับถือยกย่อง (Self Esteem Needs)
คือ ความอยากมีช่อื เสียง มีหน้ามีตา มีคนยกย่องเลื่อมใส มีความเด่นดัง และต้องการความรูส้ กึ
ทีด่ ขี องคนอื่นต่อตนโดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 ความต้อ งการนับถือ ตนเอง (Self-respect) คือ ความ
ต้ อ งการมีอํา นาจ มีค วามเชื่ อ มัน่ ในตนเอง มีค วามแข็ง แรง มีค วามสามารถในตนเอง
มีผลสัมฤทธิ ์ไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยผูอ้ ่นื และมีความเป็ นอิสระ ทุกคนต้องการทีจ่ ะรูส้ กึ ว่าเขามีคุณค่า
และมีความสามารถทีจ่ ะประสบความสําเร็จในงานภารกิจต่างๆ และมีชวี ติ ทีเ่ ด่นดัง
1.2 ความต้องการได้รบั การยกย่อ งนับถือจากผู้อ่ ืน (Esteem
from Others) คือ ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รบั ยกย่อง ได้รบั การยอมรับ ได้รบั ความ
สนใจ มีสถานภาพ มีช่อื เสียงเป็ นที่กล่าวขาน และเป็ นที่ช่นื ชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รบั
ความยกย่องชมเชยในสิง่ ที่เขากระทํา ซึ่งทําให้รูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขา
ได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื
ขั ้น ที่ 5 ค ว าม ต้ อ ง การ ที่ จ ะ เข้ า ใจต นเอ งอ ย่ า งแ ท้ จ ริ ง ( Self
Actualization Needs) โดยขัน้ นี้ถอื ว่าเป็ นความต้องการสูงสุดแห่งความเป็ นมนุ ษย์ ซึง่ จะเกิดขึน้
นี้ได้ต้องปูพ้นื ฐานให้บุคคลได้ต อบสนองความต้องการของตนในลําดับขัน้ ที่ 1 เป็ นลําดับมา
จนถึงระดับสูง หรือสร้างความรูส้ กึ “พอ” ในความเป็ นเขาเสียก่อน ซึง่ บุคคลประเภทนี้มกั ได้รบั
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ประสบการณ์สูงสุด คือ ได้รบั ประสบการณ์เข้มข้นบางประการด้วยตนเองจนตระหนักในสภาพ
ความเป็ นจริงแห่งชีวติ ซึง่ บางคนกล่าวว่าเข้าถึงปรัชญาชีวติ หรือสัจจะธรรมแห่งชีวติ
จะเห็นได้ว่า ความต้องการทัง้ 5 ลําดับขัน้ ตอนตามแนวคิดของมาสโลว์ บุคคล
จะกระทําการเพื่อสนองความต้องการลําดับแรกก่อน แล้วจึงดิน้ รนเพื่อสนองความต้องการถัดมา
เป็ นลําดับๆ
2. ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม กล่าวว่า แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
เกิด จากความคิด ของบุค คลในการตัง้ ความคาดหวัง ในสิ่ง ที่ก ระทํา ซึ่ง ความคาดหวัง นัน้ มัก
เป็ น ไปตามค่ า นิ ย มของตน ทํ า ให้บุ ค คลพยายามทํ า ให้ไ ด้ หากสิ่ง ที่พ ยายามสอดคล้อ งกับ
ความสามารถด้วย ก็จะเป็ นแรงจูงใจทีเ่ ข้มข้นสําหรับบุคคล ดังนัน้ แนวทางในการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคคลทํางาน คือ การสร้างความคาดหวัง การให้ตระหนักในค่านิ ยมต่ องาน การใช้ความ
พยายามเสริมสร้างความสามารถในงาน และการช่วยให้บุคคลเข้าใจบทบาทของตนในงานนัน้ ๆ
3. ทฤษฎี แ ละการศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจใฝ่ ส ั ม ฤทธิ ข์ องแมคคลี แ ลนด์
(McClelland, 1961 : 100 – 110) ซึง่ อธิบายการจูงใจของบุคคลทีก่ ระทําการเพื่อให้ได้มาซึง่
ความต้องการความสําเร็จ โดยมิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา ซึง่ ความต้องการ
ความสําเร็จนี้ ในแง่ของการทํางานหมายถึงความต้องการทํางานทีด่ ี ทํางานนัน้ ให้ดที ส่ี ุด และทํา
ได้สําเร็จเมื่อทําได้สําเร็จแล้วจะเป็ นแรงกระตุ้นให้ทํางานอื่นให้สําเร็จต่อไป ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า
หากพนักงานในองค์การนัน้ มีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูงก็มกั จะก้าวหน้ าได้รวดเร็ว ซึ่งแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านมี 3 ประการ ดังนี้
3.1 ความต้องการสัมฤทธิ ์ผล (Need for Achievement) เป็ นแรงขับดัน
เพื่อจะทําให้งานทีก่ ระทําอยูป่ ระสบผลสําเร็จดีทส่ี ุด เมือ่ เปรียบเทียบกับมาตรฐานงาน โดยความ
ต้องการลักษณะนี้เป็ นแรงขับเพื่อให้ได้มาซึง่ ความสําเร็จ หรือเป็ นแรงจูงใจทีก่ ระทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ให้ดกี ว่า
3.2 ความต้องการความรักและความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็ น
ความปรารถนาที่จะส่ งเสริมและรัก ษาสัมพันธภาพอันอบอุ่ น เพื่อความเป็ นมิต รกับผู้อ่ ืน ซึ่ง
คล้ายกับความต้องการในขัน้ ที่ 3 ของมาสโลว์
3.3 ความต้องการมีอํานาจ (Need for Power) เป็ นความต้องการทีจ่ ะทําให้
คนอื่นมีความประพฤติหรือมีพฤติกรรมตามที่ต้องการ หรือต้องการที่จะมีอํานาจในการบังคับ
บัญ ชาและมีอิทธิพ ลเหนื อ ผู้อ่ ืนโดยแมคคลีแ ลนด์ไ ด้ส รุปคุ ณ ลัก ษณะของคนที่ม ีแ รงจูง ใจใฝ่
สัมฤทธิ ์สูง ว่าประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ คือ
3.3.1 มีค วามต้ อ งการรับ ผิด ชอบมาก ไม่ เ กี่ย งงาน และเมื่อ เผชิญ
อุปสรรคก็มกั ค้นหาวิธแี ก้ปญั หาให้ได้ ไม่ยอมแพ้ปญั หา ในองค์การที่มพี นักงานลักษณะนี้มกั
เป็ นพนักงานที่ทํางานคนเดียวหรือ ถ้าจะเลือ กผู้ร่วมงาน เขามักเลือ กผู้มคี วามสามารถ โดย
คํานึงถึงความเป็ นพรรคพวกเดียวกัน
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3.3.2 ความต้องการผลสําเร็จสูง พนักงานลักษณะนี้มกั ตัง้ เป้าหมายให้
สูงเข้าไว้และพอใจกับการทํางาน รวมถึงท้าทายความสามารถเพื่อให้ถงึ เป้าหมายนัน้ ให้ได้ ไม่
กลัวเหนื่อย ไม่คดิ ว่าตนทํางานมากกว่าคนอื่น
3.3.3 มีความกระตือรือร้น โดยมีความมานะพากเพียรต่อสิง่ ที่ท้าทาย
ยัวยุ
่ ความสามารถของตน
3.3.4 มีค วามต้อ งการรับ ทราบผลการกระทํา ของตน โดยพนั ก งาน
ลัก ษณะนี้ จ ะกระหายใคร่รู้ค วามคิด ของคนอื่น มาก เขาอยากรู้ว่ าคนอื่นคิด อย่างไรหรือ รู้ส ึก
อย่างไรกับผลงานของเขาและอยากรูว้ ่าสิง่ ที่เขาทําส่งผลต่องานของส่วนรวมหรือผู้อ่นื อย่างไร
ถ้าไม่ได้รบั ทราบจะกังวลใจ ถ้าทราบว่าให้ผลดีจะพึงพอใจและเป็ นแรงกระตุ้นให้กระทําอย่างอื่น
ต่อไป
3.3.5 มีการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยผู้ทม่ี แี รงจูงใจในการปฏิบตั งิ านสูง
จะเป็ นผูท้ ่มี กี ารวางแผนระยะยาว เพราะเล็งเห็นการณ์ไกลกว่าผูท้ ่มี แี รงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ตํ่า สําหรับพนักงานทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูง เงินเดือนหรือค่าตอบแทน หรือรางวัลเป็ นสิง่ ของ
อาจไม่สามารถดึงดูดใจได้ หากแต่ สงิ่ ที่เขาต้องการคือลักษณะของงานที่เปิ ดโอกาสให้ได้รบั
ความสําเร็จ
4. ทฤษฎีสองปจั จัยของเฮิรซ์ เบิรก์ (Herzberg and others, 1959 : 113 – 115)
ซึง่ ได้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล พบว่า แรงจูงใจในการ
ทํางานแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ ปจั จัยจูงใจและปจั จัยคํ้าจุน ดังนี้
4.1 องค์ประกอบที่เ กี่ยวกับตัว งานโดยตรง ซึ่งทําให้เ กิด แรงจูงใจในการ
ทํางานนัน้ เรียกว่า ปจั จัยจูงใจ หรือแรงจูงใจภายใน (Motivational Factors) ได้แก่
4.1.1 ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถึง
การทีบ่ ุคคลใช้ความสามารถในการแก้ปญั หาต่างๆ ให้ลุล่วงเสร็จสิน้ และประสบความสําเร็จ จน
ก่อให้เกิดความรูส้ กึ พอใจ ปลืม้ ใจในผลของงาน
4.1.2 การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รบั
การยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลังใจจากผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือจาก
บุคคลในหน่ วยงาน ซึง่ เกิดจากความสามารถเมือ่ ได้ทาํ งานอย่างใดอย่างหนึ่งจนบรรลุผลสําเร็จ
4.1.3 ลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ (The Work Itself) หมายถึง งานที่
น่ าสนใจมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถ เป็ นงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และความท้า
ทายให้ลงมือทํา เพื่อความสําเร็จของงาน
4.1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความรูส้ กึ ต่อสิง่ ที่
ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิ โดยมีอิสระในการดําเนิ นการและไม่มกี ารตรวจสอบควบคุมอย่าง
ใกล้ชดิ
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4.1.5 ความก้าวหน้ า (Advancement) หมายถึง การได้รบั สิง่ ดีๆ ที่
แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน การได้รบั การฝึกอบรม รวมตลอดถึงการได้ม ี
โอกาสศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
4.2 องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวกับสิง่ แวดล้อมในการทํางาน หรือเรียกว่าปจั จัยคํ้า
จุนหรือแรงจูงใจภายนอก (Hygiene Factors) ได้แก่
4.2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้กบั บุคคลเพื่อตอบ
แทนการทํางาน รวมถึงสิง่ ตอบแทนที่ได้จากการเลื่อนตําแหน่ งอันเป็ นที่พอใจของบุคลากรที่
ทํางาน
4.2.2 โอกาสความก้าวหน้ าในอนาคต (Possibility of Growth)
หมายถึง การที่บุคคลจะสามารถได้รบั การเลื่อนตําแหน่ ง รวมถึงได้รบั โอกาสที่ดอี นั จะนํ าไปสู่
ความเจริญ ก้ าวหน้ าต่ อ ไป เช่ น สถานการณ์ ท่ีบุ ค คลสามารถได้ร บั ความก้ าวหน้ าในทัก ษะ
วิชาชีพ
4.2.3 ความสัม พัน ธ์ ก ับ ผู้ ร่ ว มงานประกอบไปด้ ว ยผู้ บ ัง คับ บัญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อทีแ่ สดงถึงความรูส้ กึ ดีๆ ต่อกัน ทัง้ ทางกริยา
และทางวาจาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกันอันจะนําไปสู่การทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
4.2.4 สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพเป็ นทีย่ อมรับนับ
ถือของสังคมนโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การ
จัดการและการบริหารองค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
4.2.5 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพในการทํางาน เช่น แสง เสียง อากาศ รวมถึงอุปกรณ์เครือ่ งมือต่างๆ
4.2.6 ความเป็ นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูส้ กึ ทีด่ ี
หรือไม่ดอี นั เป็ นผลทีไ่ ด้รบั จากงานในหน้าทีข่ องเขา เช่น การทีบ่ ุคคลต้องถูกย้ายไปทํางานในที่
แห่งใหม่ซง่ึ ห่างไกลครอบครัว ทําให้เขาไม่มคี วามสุขและไม่พอใจกับงานในทีแ่ ห่งใหม่
4.2.7 ความมันคงในงาน
่
(Security) หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ี
ต่อความยังยื
่ นของอาชีพ หรือต่อองค์กร
4.2.8 วิธกี ารปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง
ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุตธิ รรมในการบริหารงาน
จากทฤษฎีแรงจูงใจ ทัง้ 4 ทฤษฎีดงั กล่าว สามารถสรุปได้ดงั นี้
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) คุณลักษณะของความต้องการ
ทีม่ าสโลว์ได้ทาํ การศึกษาจากประวัตศิ าสตร์ซง่ึ วิธกี ารนี้ดูจะมีความเป็ นวิทยาศาสตร์น้อย ดังนัน้
การยอมรับผลการวิจยั ของเขาจึงกํ้ากึ่งไปในทางลบมากกว่า เพียงแต่มาสโลว์ (Maslow) ก็ได้
ชีแ้ จงว่า งานศึกษาของเขาเป็ นเพียงงานบุกเบิกที่ต้องมีผู้นําไปศึกษาต่ออีก จึงจะได้ผลลัพธ์ท่ี
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แน่ นอนกว่าเดิม หากเทียบกับกระบวนการตัง้ ค่าทีท่ ําเพียงศึกษาประวัตศิ าสตร์ส่วนบุคคล (P.J.
Anderson, 2014 : online)
ทฤษฎีแรงจูงใจของวรูม (Vroom) เป็ นการจูงใจของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ซึง่ มี
คุณค่าในผลลัพธ์จากการใช้ความพยายาม ทีอ่ าจจะเป็ นด้านบวกหรือด้านลบ กอปรกับความ
คาดหวังจากการใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งวรูม (Vroom) ได้ระบุว่าการจูงใจ
เป็ นสิง่ ที่มคี ่าที่แต่ละบุคคล จะพยายามกําหนดเป้าหมายและโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนัน้
เห็นได้ว่าทฤษฎีของวรูม (Vroom) และการปฏิบตั ิ สิง่ ทีน่ ่ าสนใจของทฤษฎีน้ี ก็คอื การระลึกถึง
ความสําคัญของความต้องการเฉพาะบุ คคลและการจูง ใจให้เ หมาะสม และมีความเข้ากันกับ
วัตถุประสงค์ ซึง่ แตกต่างจากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) และเฮิรซ์ เบิรก์ (Herzberg)
โดยแต่ละบุคคลจะมีเป้าหมายส่วนตัวทีแ่ ตกต่างจากเป้าหมายขององค์กร แต่สามารถเข้ากันได้
ทฤษฏีแ รงจูงใจของแมคคลีแ ลนด์ (McClelland) ได้เ น้ น สาระสําคัญ
ด้านแรงจูงใจ ผู้ท่จี ะทํางานได้อย่างประสบผลสําเร็จต้องมีแรงจูงใจเป็ นสําคัญ สามารถทํางาน
และช่วยให้หน่ วยงานมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิรซ์ เบิรก์ (Herzberg) ซึ่งได้กล่าวถึงปจั จัยจูงใจ
หรือแรงจูงใจภายใน และปจั จัยคํ้าจุนหรือแรงจูงใจภายนอก โดยทัง้ 2 ปจั จัย ล้วนเป็ นสิง่ ที่คน
ต้องการเพราะเป็ นแรงจูงใจในการทํางาน หากแต่องค์ประกอบที่สําคัญทีส่ ุด คือ ปจั จัยจูงใจซึ่ง
เป็ นสิง่ ที่ทําให้เกิดความสุขในการทํางาน และเมื่อคนได้รบั การตอบสนองด้วยปจั จัยนี้แล้วก็จะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เกิดเป็ นความพึงพอใจในการทํางาน ในขณะทีป่ จั จัยคํ้าจุนเป็ น
ตัวป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พงึ พอใจในงาน อันจะเป็ นตัวคอยช่วยเปลีย่ นทัศนคติจากการไม่
อยากทํางาน มาเป็ นความพร้อมทีจ่ ะทํางาน
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ตาราง 1 สรุปการเปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจเกี่ยวกับความต้องการของมนุ ษย์
ทฤษฎี
ความต้องการ ระดับสูง

ความต้องการ ระดับล่าง

มาสโลว์
ความต้องการความสําเร็จ
(Self - actualization)
ความต้องการการยกย่อง
(Esteem)
ความต้องการทางสังคม
(Social)
ความต้องการความมันคง
่
(Safety)
ความต้องการทางร่างกาย
(Physiological)

เฮิ รซ์ เบิรก์
ั ยจูงใจ
ปจจั
(Motivations)

ั ยคํ้าจุน
ปจจั
(Hygiene factors)

แมคคลีแลนด์
ความต้องการ ความสําเร็จ
(Achievement)
ความต้องการอํานาจ
(Power)

ความต้องการความสัมพันธ์
(Affiliation)

จากทฤษฎีทงั ้ 4 ทฤษฎี สรุปได้ว่ า ความต้อ งการของบุค คลสามารถให้ก าร
เรียนรูแ้ ละกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะความต้องการสัมฤทธิ ์ผล กล่าวคือ บุคคลที่มคี วาม
ต้องการสัมฤทธิ ์ผลตํ่าสามารถให้ประสบการณ์ เรียนรูห้ รือการฝึ กอบรมจนทําให้ความต้องการ
ด้านนี้สงู ขึน้ ได้ สังคมหรือประเทศทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจไม่ดกี อ็ าจทําให้ดขี น้ึ ได้ โดยการกระตุ้น
ให้คนในสังคมนัน้ มีความต้องการสัมฤทธิ ์ผลสูงขึน้ จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงปจั จัยของเฮิร์
ซเบิร์ก (Herzberg) ที่ครอบคลุมแรงจูงใจเกี่ยวกับความต้องการของมนุ ษย์ ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นํา
ปจั จัยจากทฤษฎีดงั กล่าว ซึ่งได้กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั โดยให้สอดคล้องกับปจั จัยที่
เกี่ยวข้องในการทํางานตามทฤษฎีท่เี ป็ นผลให้เกิดกระบวนการจูงใจในการปฏิบตั งิ านให้สําเร็จ
ลุล่วงได้
จรัส สุวรรณเวลา (2534) ได้ให้ความเห็นว่าสิง่ จูงใจที่จะส่งเสริมให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านด้านวิจยั นัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ สิง่ จูงใจที่
เป็ นรูปธรรม และสิง่ จูง ใจที่เป็ นบรรยากาศหรือนามธรรม ซึ่ง สิง่ จูงใจที่เป็ นรูปธรรมเป็ นสิ่ง ที่
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่างชัดเจนทีส่ ามารถนํ าไปสู่การมีสภาพความเป็ นอยู่ทด่ี ี
ขึน้ ตลอดจนได้รบั การยอมรับและยกย่องจากสังคม และสิง่ จูงใจทีเ่ ป็ นบรรยากาศหรือนามธรรม
การสร้างบรรยากาศที่จูงใจ กล่าวได้ว่าเป็ นสิง่ ที่กระทําได้ยากในระยะต้นอาจต้องสร้างความ
ตระหนัก ถึง ความล้าหลัง ความเฉื่อ ยชาและผลเสียต่ างๆ ตลอดจนตระหนัก ในการปรับปรุง
หน้าทีข่ องแต่ละคนให้ดขี น้ึ จรินทร เสโตบล (2544) ได้ศกึ ษาวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้าน
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั การทํางานวิจยั ของอาจารย์อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้ อาจเนื่องมาจาก
อาจารย์ส่วนใหญ่มจี ติ สํานึกว่าการทํางานวิจยั ถือว่าเป็ นเรื่องสําคัญและเป็ นบทบาทหน้ าที่ของ
อาจารย์ อีก ทัง้ ยัง คิด ว่ างานวิจยั เป็ นงานที่ท้าทายและน่ าสนใจ และมีส่ ว นในการเสริมสร้า ง
ศักยภาพของอาจารย์ให้มคี วามรูค้ วามสามารถที่ดพี ร้อมอยู่เสมอในขณะที่การศึกษาตัวแปรที่
ส่งผลต่อการมุง่ วิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ได้
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ข้อสรุปว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มแี นวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการวิจยั ไป
จากเดิม โดยเป็ นไปในทิศทางทีพ่ งึ ปรารถนามากขึน้ นัน่ คือการทุ่มเททํางานวิจยั เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ โดยการมุ่งวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการได้รบั อิทธิพลโดยตรงจาก
เจตนารมณ์วจิ ยั นัน่ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มคี วามต้องการทีจ่ ะรับใช้สงั คมและ
ประเทศชาติด้ว ยการทํางานวิจยั จากความเชี่ยวชาญและความคิด ที่ทนั สมัยของตนเอง แต่
เจตนารมณ์ ว ิจยั ของอาจารย์ก็ส ามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ต ามคุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คล ได้แ ก่
ความต้องการสัมฤทธิ ์ผล ค่านิยมในการทํางาน และการรับรู้ความสามารถของตนในการวิจยั
บรรทัดฐานการทํางาน บรรยากาศการวิจยั ตลอดจนประสบการณ์ในการวิจยั ของอาจารย์เอง
ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation
Approaches) แรงจูงใจภายในสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคลนํ ากิจกรรมหรือ
งานต่ างๆ ทัง้ ที่บุคคลนัน้ ไม่ได้รบั รางวัลหรือแรงเสริมใดๆ แรงจูงใจภายในให้ความสําคัญถึง
คุณสมบัตขิ องงานหรือกิจกรรมของงาน โดยที่คุณลักษณะของงานเองเป็ นตัวกระตุ้นให้บุคคล
เกิดความอยากรูอ้ ยากเห็น สนใจ อยากเรียนรู้ รับผิดชอบฯลฯ ลักษณะของงานหรือกิจกรรมเป็ น
เรือ่ งแปลกใหม่ น่ าท้าทาย น่ าสนใจ สิง่ เหล่านี้จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ (Gagne
& Deci, 2005) ดังนัน้ แรงจูงใจภายในเป็ นความต้องการของบุคคลทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่
เกิดจากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยความต้องการมีความสามารถ ความต้องการลิขติ ด้วย
ตนเองและปจั จัยภายในงาน เช่น ความท้าทาย น่ าสนใจของงานเป็ นแรงผลักดัน ไม่ต้องอาศัย
รางวัลภายนอกหรือกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ (อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์ และ วิลาสลักษณ์ ชัว
วัลลี, 2542) อารมณ์ยงั เป็ นส่วนที่เกี่ยวข้องผสมผสานกับแรงจูงใจภายใน โดยความสนใจมี
บทบาทโดยตรงที่สําคัญต่ อพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน ในขณะที่โดยธรรมชาติบุคคลดําเนิน
กิจ กรรมที่ส นใจ ความสนใจจะเป็ น องค์ประกอบอันใหญ่ อ ัน หนึ่ ง ของสิ่ง ท้า ทายที่เ หมาะสม
อารมณ์เพลิดเพลินและตื่นเต้นมาพร้อมกับประสบการณ์การมีความสามารถและอิสระเป็ นตัว
ของตัวเอง ซึ่งเป็ นรางวัลภายในตนเอง แรงจูงใจภายในจึงเป็ นแรงจูงใจที่ไม่ต้องการแรงเสริม
ภายนอก แรงจูงใจภายในจะให้ความสนใจในสิง่ จูงใจภายในงาน (Task Intrinsic Incentives)
เช่น ความท้าทาย ความรับผิดชอบและความแปลกใหม่ท่จี ะทําให้คนมีพ ฤติกรรมที่ถู กจูงใจ
ภายใน นอกจากนี้จากการศึกษาวิจยั หลายเรื่องต่างยืนยันว่าแรงจูงใจภายในส่งผลทางบวกต่อ
ผลลัพธ์การทํางาน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิผลในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันในงาน และคุณภาพชีวติ การทํางาน (อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์ และอังศิ
นันท์ อินทรกําแหง, 2553)
ทฤษฎีแ ละงานวิจ ยั ดัง กล่ า ว จะเห็นได้ว่ า แรงจูง ใจมีท่ีม าจากทัง้ ภายในตัว
บุคคล และจากปจั จัยภายนอก โดยทัง้ 2 ปจั จัย ล้วนมีความสําคัญทีจ่ ะเป็ นส่วนสําคัญทําให้การ
ทําวิจยั บรรลุผลสําเร็จได้นนเอง
ั่
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แอลพอร์ท (Allport Gordon, 1935) อธิบายทัศนคติหรือเจตคติ คือ การ
แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิง่ ของ หรือเหตุการณ์สงิ่ ใดสิง่ หนึ่ง (ซึ่ง
เรียกว่าวัตถุแห่งทัศนคติ) นักจิตวิทยาได้อธิบายเกี่ยวกับทัศนคติไว้ว่า เป็ นแนวคิดอันเด่นชัด
ทีส่ ุดและจําเป็ นทีส่ ุดในจิตวิทยาสังคมร่วมสมัย ซึง่ ทัศนคติสามารถสร้างขึน้ จากประสบการณ์ใน
อดีตและปจั จุบนั ของบุคคลหนึ่งๆ สามารถตรวจวัดและเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลต่ออารมณ์และ
พฤติกรรมของบุคคลอีกด้วย
เซฟเวอร์ (Shaver, 1977 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรตั น์, 2540) กล่าวว่า ทัศนคติ
คือ จิตลักษณะประเภทหนึ่งทีเ่ ป็ นความรูส้ กึ ทีจ่ ะตอบสนองไปในทางชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่ ใดสิง่
หนึ่ ง หรือ อาจกล่ า วได้ว่ า ทัศ นคติค ือ ความคิด ของบุ ค คลที่ม ีต่ อ สิ่ง ต่ า งๆ โดยมีอ ารมณ์ เ ป็ น
ส่วนประกอบรวมทัง้ ความพร้อมทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง
นพมาศ ธีรเวคิน (2542) ให้คาํ นิยามของเจตคติไว้ว่า เป็ นความเชื่อทีค่ งทน ซึง่
มนุ ษย์เรียนรูม้ าเกีย่ วกับบางสิง่ บางอย่างเป็ นการรวมตัวของความเชื่อทีต่ งั ้ เป็ นระบบคงทน เห็น
ว่าเจตคตินนั ้ เป็ นสิง่ ทีร่ วมตัวกันจากความเชื่อเป็ นกลุ่ม จนกระทังมี
่ ความมันคงและเป็
่
นระบบ
ศักดิ ์ไทย สุรกิจบวร (2545) ให้ความหมายของเจตคติ คือ สภาวะความพร้อม
ทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สกึ และแนวโน้ มของพฤติกรรมบุค คลที่มตี ่ อ บุคคล
สิ่ง ของ และสถานการณ์ ต่ างๆ ไปในทิศ ทางใดทิศ ทางหนึ่ ง และสภาวะความพร้อ มทางจิต นี้
จะต้องอยูน่ านพอสมควร
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และบุญยิง่ เจริญยิง่ (2518) ให้ความหมายของเจตคติ
หมายถึง ความรู้สกึ ที่แสดงออกมาอย่างมันคงต่
่
อ บุค คลหรือ สถานการณ์ ใดๆ ซึ่ง อาจเป็ นไป
ในทางที่ด ี ขัดแย้ง หรือเป็ นกลางก็ได้ ซึ่งเป็ นผลของการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ดหี รือเลวของ
บุคคลหรือสถานการณ์นนั ้ ๆ
จึงสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรูส้ กึ ความคิด ความเชื่อของบุคคลทีม่ ี
ต่อประสบการณ์หรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งที่บุคคลได้รบั มี 2 ลักษณะ คือ เจตคติเชิงบวกและเจตคติเชิง
ลบ ทําให้เกิดพฤติกรรมทางบวกและทางลบได้
สมศักดิ ์ สินธุระเวชญ์ (2524) ได้แบ่งเจตคติ ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
1. เจตคติเชิงนิมาน เป็ นการแสดงออกในลักษณะพึงพอใจ เห็นด้วยซึง่
สนับสนุ นปฏิบตั ติ ามด้วยความพอใจ
2. เจตคติเชิงนิเสธ เป็ นการแสดงออกในลักษณะตรงกันข้ามกับเจตคติ
เชิงนิมาน เช่น ความไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ยนิ ดี ไม่รว่ มมือ เป็ นต้น
3. เจตคติทเ่ี ป็ นกลาง เป็ นการแสดงออกในลักษณะทีเ่ ป็ นทัง้ เจตคติเชิง
นิมานและเจตคติเชิงนิเสธ เช่น อยู่ระหว่างไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง รูส้ กึ เฉยๆ ไม่ถงึ กับชอบหรือ
เกลียด
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พวงรัตน์ ทวีรตั น์ (2543) ได้สรุปลักษณะของเจตคติ ดังนี้
1. เจตคติทม่ี สี ามองค์ประกอบ
1.1 องค์ประกอบด้านสติปญั ญา หมายถึง องค์ประกอบด้านความ
เชื่อ ความรู้ ความคิด และความคิดเห็นของบุคคลทีม่ ตี ่อเป้าหมายของเจตคติ
1.2 องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรูส้ กึ หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบ/ไม่
ชอบ หรือท่าทีทด่ี /ี ไม่ดที บ่ี ุคคลมีต่อเป้าหมายของเจตคติ
1.3 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม หมายถึง ความพร้อมหรือแนวโน้ม
ทีบ่ ุคคลจะปฏิบตั ติ ่อเป้าหมายของเจตคติ
2. เจตคติทม่ี สี ององค์ประกอบ
2.1 องค์ประกอบด้านสติปญั ญา หมายถึง องค์ประกอบด้านความ
เชื่อ ความรู้ ความคิด และความคิดเห็นของบุคคลทีม่ ตี ่อเป้าหมายของเจตคติ
2.2 องค์ประกอบด้านอารมณ์ ค วามรู้ส ึก หรือ ความรู้ส ึก หมายถึง
ความรูส้ กึ ชอบ/ไม่ชอบ หรือท่าทีทด่ี /ี ไม่ดที บ่ี ุคคลมีต่อเป้าหมายของเจตคติ
3. เจตคติ ท่ี ม ีอ งค์ ป ระกอบเดี ย ว คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นอารมณ์
ความรู้ส ึก หรือ ความรู้ส ึก หมายถึง ความรู้ส ึก ชอบ/ไม่ช อบ หรือ ท่ าทีท่ีด ี/ ไม่ด ีท่ีบุ ค คลมีต่ อ
เป้าหมายของเจตคติ
แอลพอร์ท และฮิลการ์ด (Alport and Hillgard) อ้างถึงใน ศักดิ ์ สุนทรเสณี (2531)
การเกิดเจตคติของบุคคลมีอยูม่ ากมายหลายประการ ซึง่ เจตคติต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งของบุคคลเกิดได้
ตามเงือ่ นไข 4 ประการ ดังนี้
1. กระบวนการเรีย นรู้ท่ีไ ด้จ ากการเพิ่ม พู น และบู ร ณาการของการ
ตอบสนองแนวคิดต่างๆ เช่น เจตคติจากครอบครัว โรงเรียน ครู การเรียน และอื่นๆ
2. ประสบการณ์ ส่ ว นตัว ขึ้น อยู่ ก ับ ความแตกต่ า งของบุ ค คล ซึ่ง มี
ประสบการณ์ ท่แี ตกต่ างกันไป นอกจากประสบการณ์ ของคนจะสะสมเรื่อ ยๆ แล้ว ยังทําให้ม ี
รูปแบบเป็ นของตัวเองอีกด้วยที่เป็ นเรื่องเฉพาะของแต่ ละบุคคลแล้วแต่ พฒ
ั นาการและความ
เจริญเติบโตของคนๆ นัน้
3. การเลียนแบบ การถ่ ายทอดเจตคติของคนอื่นที่ตนพอใจ เช่น พ่อ
แม่ ครู พีน่ ้อง และบุคคลอื่นๆ
4. อิทธิพลของกลุ่มสังคม คนย่อมมีเจตคติคล้อยตามกลุ่มสังคมทีต่ น
อาศัยอยูต่ ามสภาพแวดล้อม เช่น เจตคติต่อศาสนา เป็ นต้น
การมีทศั นคติหรือเจตคติทด่ี ตี ่อชีวติ การทํางานนับเป็ นสิง่ สําคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะทํา
ให้บุคคลดํารงชีวติ อย่างมีความสุข เพราะชีวติ ส่วนใหญ่ของคนเราใช้เวลากับการปฏิบตั งิ านและ
การเรียนรูร้ ะหว่างปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ หากได้ทําในงานที่รกั และเป็ นงานทีม่ ลี กั ษณะเหมาะกับ
บุคลิกลักษณะของตนย่อมทําให้บุคคลมีความสุขในชีวติ การปฏิบตั งิ านและทําให้เกิดการพัฒนา
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อย่างต่อเนื่อง การทํางานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพและประสบความสําเร็จได้นัน้ นักวิจยั ต้องมีเจตคติทม่ี ี
ต่ อ การทําวิจยั พวงรัต น์ ทวีรตั น์ (2535) กล่าวไว้ว่า นัก วิจยั ที่ดจี ะต้อ งมีคุณ สมบัติทางด้าน
ความรูส้ กึ และอารมณ์ทเ่ี อือ้ ต่อการทําวิจยั ดังนี้
1. เป็ นผูม้ คี วามสนใจอยากรูอ้ ยากเห็นในสิง่ ต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา
2. เป็ นผูม้ ที ศั นะคติทด่ี ตี ่อการแสวงหาความรูห้ รือการทําวิจยั
3. เป็ นผู้ท่มี คี วามสุขเพลิด เพลินต่ อ งานวิจยั ที่ส ร้างสรรค์ส ิ่งใหม่ๆ มี
ความสุขภายในอันเกิดจากผลงานมากกว่าทีจ่ ะมีความสุขอันเกิดจากวัตถุ หรือสิง่ ภายนอกและมี
ความสุขถ้างานทีท่ าํ มีประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
4. เป็ นผู้มจี ติ ใจดี และมีค วามสามารถในการติด ต่ อ ประสานงานกับ
ผูอ้ ่นื ได้ด ี
5. เป็ นผูม้ คี วามกระตือรือร้นในการทํางานวิจยั
วุฒพิ งศ์ ถายะพิงค์ (2551) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติต่อการวิจยั หมายถึง ความเชื่อ
ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อการวิจยั ซึง่ จะนําไปสู่พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาทัง้ ในรูปแบบทีย่ อมรับ
หรือปฏิเสธการวิจยั อันได้แก่ การตระหนักในคุณค่าของการทําวิจยั และจากการที่ผู้วจิ ยั ได้
สอบถามอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่า หากอาจารย์มที ศั นคติทด่ี ตี ่อการทําวิจยั ก็จะ
เป็ นตัวส่งเสริมให้เกิดความต้องการอยากทําวิจยั โดยทัศนคติในการทําวิจยั อาจเกิดจากการ
เรียนรูส้ งสมประสบการณ์
ั่
ดว้ ยตนเอง เช่น ทําวิจยั แล้วเจอปญั หา ความยุ่งยาก ก็อาจส่งผลให้
เกิดความรูส้ กึ ที่ไม่ดตี ่อการทําวิจยั จนอาจนํ าไปสู่การไม่ต้องการทําวิจยั ในขณะทีง่ านวิจยั ของ
ดวงดาว พันธิตพงษ์ (2542 : 47) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการทําวิจยั ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า อาจารย์มเี จตคติทด่ี ตี ่อการทําวิจยั อยู่ในระดับสูง และเชื่อ
ว่ า การทํ า วิจ ัย นั ้น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความภาคภู ม ิใ จและขณะเดี ย วกัน ก็ ช่ ว ยให้ อ าจารย์ ไ ด้ ร ับ
ประสบการณ์มากขึน้ ด้วย
เห็นได้ว่า ปจั จัยความสําเร็จในการทําวิจยั ด้านทัศนคติหรือเจตคติทม่ี ตี ่อการทํา
วิจยั นันคื
่ อ ความรูส้ กึ พึงพอใจชอบหรือไม่ชอบ/เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีอ่ ยู่ในลักษณะของเจต
คติเชิงบวกหรือเจตคติเชิงลบ ซึ่งมีผลจากกระบวนการเรียนรู้/ประสบการณ์ส่วนตนขึน้ อยู่กบั
ความแตกต่ างของบุคคล การถ่ ายทอดเจตคติของคนอื่นที่ตนพอใจ รวมทัง้ อิทธิพลของกลุ่ม
สังคม กล่าวคือ ความเชื่อและความรูส้ กึ ของบุคคลที่มตี ่ อการวิจยั จะนํ าไปสู่พฤติกรรมที่แสดง
ออกมาทัง้ ในรูปแบบทีย่ อมรับหรือปฏิเสธการวิจยั นันเอง
่
จิ ตพิ สยั ที่เอื้อต่อการทําวิ จยั
คอสตา และ แคลลิค (Costa & Kallick, 2000 อ้างถึงใน อรสา สุทธิไสย, 2551) ให้
ความหมายของ จิตพิสยั ว่าหมายถึง พฤติกรรมทีต่ ้องกํากับด้วยความคิด จิตทีฝ่ ึ กฝนจน
กลายเป็ นกิจวัตรในการทํางานทีเ่ ป็นพฤติกรรมแสดงปญั ญา และด้วยจิตพิสยั เป็ นสิง่ สําคัญทีต่ ้อง
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ฝึ ก ฝนให้ เ กิด ขึ้น ในสมาชิก ของสัง คมที่ต้ อ งการอยู่ อ ย่ า งสร้า งสรรค์แ ละเรีย นรู้ต ลอดเวลา
คุณลักษณะทีแ่ สดงถึงจิตพิสยั เป็ นสิง่ ทีจ่ ะคงอยูก่ บั ผูท้ เ่ี รียนรูห้ รือฝึกฝนแล้วตลอดชีวติ
มาร์ซาโน (Marzano, 1994) ได้ระบุคุณลักษณะทีป่ ระกอบเป็ นจิตพิสยั ไว้ 7 ประการ คือ
1. เป็ นคนทีก่ ระจ่างในตนเองและต้องการความกระจ่างในทุกๆ เรือ่ ง
2. เปิดเผย
3. ไม่ว่วู าม
4. รูแ้ ละเข้าใจความคิดของตน
5. ประเมินผลการกระทําของตนอยูเ่ สมอ
6. ทําทุกเรือ่ งเต็มกําลังความสามารถ
7. มุง่ มันในการทํ
่
างานโดยไม่หวังผลหรือได้ขอ้ สรุปในทันที
จากการศึกษาข้างต้น พบว่า คุณลักษณะทีป่ ระกอบเป็ นจิตพิสยั นัน้ ล้วนเป็ นคุณลักษณะ
ที่สําคัญ ของนัก วิจยั ที่ส่ง ผลให้ผู้ว ิจยั ประสบความสําเร็จและในการทําวิทยานิ พ นธ์ของนิ ส ิต
นักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ถอื ว่าเป็ นการเริม่ ต้นการทํางานวิจยั ชิ้นแรกของนิสติ
นั ก ศึก ษานั น้ เป็ น การฝึ ก ให้ผู้ เ รีย นได้เ รีย นรู้ว ิธ ีก ารค้น หาข้อ เท็จ จริง โดยกระบวนการวิจ ัย
การศึกษาเกี่ยวกับจิต พิส ยั ที่เ อื้อต่ อ การทําวิทยานิ พนธ์จงึ ทําการศึก ษาจากคุณ ลัก ษณะของ
นักวิจยั ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ในด้านอารมณ์ หรือทัศนคติ ผู้ท่ปี ระสบความสําเร็จในการวิจยั นัน้ มักจะมี
ความมุง่ หวัง และแรงขับทางอารมณ์ต่างๆ ดังนี้
1.1 มีแรงกระตุ้นเตือนภายในตัวเอง อันเกิดขึน้ จากความอยากรูอ้ ยากเห็น
มากเป็ นพิเศษ
1.2 เป็ นคนทีม่ คี วามสุข เพลิดเพลินต่อการงานคิดสร้างสรรค์ของใหม่
1.3 เป็ นบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ (Achievement Motive) หรือเป็ นคนที่
มุ่งหวังหรือต้องการจะทําอะไรให้สําเร็จมาก เพราะคิดว่าผลงานนัน้ จะมีประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ่นื
2. ในด้านความสามารถในการตัดสินใจ ผูท้ ป่ี ระสบความสําเร็จในการวิจยั มักจะ
มีความสามารถในการเลือกกระทํา หรือสามารถตัดสินใจดี เช่น
2.1 เป็ นผูท้ ก่ี ล้าคิด
2.2 เป็ นผูท้ อ่ี ดทน
2.3 เป็ นคนใจกว้าง รับฟงั ความคิดเห็นของคนอื่น
2.4 เป็ นผู้ท่ถี ่อมตน รอบคอบ สุภาพต่อคนทัวไป
่
ไม่ใช้อารมณ์ในการ
ตัดสินใจ แต่ใช้ปญั ญาทีร่ อบคอบในการตัดสินใจทุกๆ อย่าง
2.5 เป็ นผูท้ ม่ี แี รงศรัทธาในปญั ญาและมีรสนิยมในทางวิทยาศาสตร์ นัน่ คือ
เป็ นผูย้ ดึ มันในหลั
่
กวิชาทีด่ งี ามและยุตธิ รรม
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ของตน
งาม และยุตธิ รรม

2.6 เป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดเป็ นอิสระและทํางานไปในทางทีด่ งี าม
2.7 เป็ นผูท้ ป่ี ระมาณตัวเองได้ คือ รูฐ้ านะแห่งตน รูก้ ําลังของตน รูข้ อบเขต
2.8 เป็ นผู้ทม่ี คี วามสามารถในการควบคุมตัวเองให้เป็ นไปตามหลักวิชาที่ด ี

2.9 เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชื่อมันในกฎเกณฑ์
่
ธรรมชาติ เชื่อมันตามหลั
่
กเหตุผล
2.10 เป็ นผูท้ ม่ี คี วามหวังทีจ่ ะเห็นผลงานวิจยั อยูเ่ สมอ
จิระศักดิ ์ บุษราภรณ์ (2546) อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538)
สมาคมวิจยั ของสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมลักษณะทีส่ าํ คัญของนักวิจยั ผูป้ ระสบความสําเร็จในการ
วิจยั ซึง่ มักจะมีบุคลิกภาพ ดังนี้ 1) ด้านอารมณ์และแรงขับ (Emotional factor-drive) มักจะเป็ น
คนทีม่ คี วามอยากรูอ้ ยากเห็นอันเกิดจากแรงขับภายในของตน มีความสุขทีจ่ ะแสดงออก เสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และมีความรูส้ กึ ว่างานนัน้ มีคุณค่าจริงต่อตนเองและคนอื่น 2)
ด้านการตัดสินใจและบังคับตน (Volition-control) ได้แก่ มักจะเป็ นคนทีก่ ล้าคิด มีความอดทนไม่
เบื่อง่าย เปิ ดเผย ใจกล้า ถ่อมตัว ไม่ยกตนข่มท่าน ซื่อสัตย์ต่อหลักวิชา เป็ นคนทีม่ แี นวคิดเป็ น
ของตนเอง รูจ้ กั ควบคุมตนเองได้ เชื่อว่าตนเองมีศกั ยภาพ เข้าใจสังคมและเข้าใจการควบคุมตน
เชื่อว่ามีโอกาสที่จะค้นหาความจริงได้เพื่อประโยชน์ แก่ตนและสัง คม จากการศึกษาพบว่ า
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก วิ จ ัย ดั ง กล่ า วนั ้น ล้ ว นเป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รีย นในระดั บ
บัณฑิตศึกษาประสบผลสําเร็จในการทํางานวิจยั และสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนดเวลา ดังผล
การศึกษาของบุคคลต่างๆ ดังนี้
วิมล พลราช (2540) กล่าวว่า ผูท้ ม่ี คี วามมุง่ มันจะทํ
่ าวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จโดยเร็ว ไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรคในการทํางาน ทํางานด้วยความละเอียดรอบครอบ ตลอดจนทําการศึกษาค้นคว้า
หาความรูแ้ ละใช้หลักเหตุผลเป็ นพื้นฐานในการตัดสินใจอยู่เสมอมีโอกาสที่จะสําเร็จการศึกษา
ภายในสองปีการศึกษาสูง
ทวีพ ร บุ ญ วานิ ช (2541) กล่ าวว่ า นัก วิจยั ควรมีส มรรถภาพทัง้ ด้านความรู้
ความสามารถในระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ และลักษณะ
นิสยั ทีเ่ อือ้ ต่อการวิจยั
กานดา พนลาภทวี (2530) กล่าวว่า นอกเหนือจากความรูท้ ผ่ี ทู้ ําวิทยานิพนธ์ต้องมีแล้ว
คุณสมบัตสิ ่วนตัวของผู้วจิ ยั ก็เป็ นสิง่ สําคัญที่ผลักดันให้งานวิจยั สําเร็จตามเป้าหมายคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผูท้ ําวิทยานิพนธ์ท่คี วรมี คือ ความตัง้ ใจจริง ความเพียรพยายาม ความอดทน
ละเอียดรอบคอบ เป็ นนักคิดวิเคราะห์ มีวธิ ที าํ งานอย่างมีเหตุผล ทํางานด้วยความเอาใจใส่ ขยัน
ขันแข็ง ตรงต่อเวลารูจ้ กั ประสานงาน มีมนุ ษยสัมพันธ์ และเป็ นนักวางแผนทีด่ ี
ไพศาล หวังพานิช (2530) กล่าวว่า สมรรถนะด้านการตัดสินใจของนักวิจยั นัน้ ควรมี
คุณสมบัตเิ พิม่ เติม ดังนี้ 1) เป็ นคนทีถ่ ่อมตน รอบคอบ สุภาพต่อคนทัวไป
่ ไม่ใช้อารมณ์ในการ
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ตัดสินใจแต่ใช้ปญั ญาทีร่ อบคอบในการตัดสินใจทุกอย่าง 2) เป็ นคนทีม่ แี รงศรัทธาในปญั ญาและ
มีรสนิยมในทางวิทยาศาสตร์ 3) เป็ นคนทีม่ คี วามคิดอิสระและนํ าตนไปในทางทีด่ งี าม 4) เป็ นผูท้ ่ี
มีความเชื่อมันในกฏเกณฑ์
่
ของธรรมชาติ
นพรัตน์ ชูชาติวรรณกุล (2529) ได้ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับสมรรถนะของนักวิจยั ตามการ
เรีย นรับ รู้ข องนิ ส ิต ครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย พบว่ า นัก วิจ ยั ควรมี
สมรรถภาพการวิจยั ด้านจิตใจ และอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น ตระหนักในความสําคัญและคุณค่า
ของการวิจยั ศรัทธาต่อการวิจยั มีเหตุผล กล้าวิพากษ์วจิ ารณ์ดว้ ยหลักเหตุผล ช่างสังเกตอย่างมี
ระบบ เป็ นต้น
เห็น ได้ว่ า การทํ า วิจ ยั ด้า นลัก ษณะจิต พิส ัย ที่เ อื้อ ต่ อ การทํ า วิจ ยั เป็ น องค์ป ระกอบที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรม ลักษณะ อุปนิสยั อารมณ์หรือทัศนคติ ผูท้ ป่ี ระสบความสําเร็จในการวิจยั
นัน้ มักจะมีค วามมุ่ง หวัง และแรงขับทางอารมณ์ มีค วามอยากรู้อยากเห็นอันเกิด จากแรงขับ
ภายใน มีความสามารถในการตัดสินใจสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดเวลา นัน่ คือ คุณลักษณะที่
แสดงถึงจิตพิสยั ในการทําวิจยั นันเอง
่
ทฤษฎีความสามารถตนเอง
ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self Efficacy Theory) เป็ นทฤษฎีทอ่ี ลั เบิรท์
แบนดูรา (Albert Bandura) พัฒนาขึ้น ในระยะแรกแบนดูราได้เ สนอกรอบแนวคิด ไว้ว่า
กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุ ษย์ควรมีลกั ษณะของการกําหนด การอาศัยซึง่ กันและกันของ
ตัวแปร 3 กลุ่มได้แก่ 1) ปจั จัยภายในตัวบุคคล (Internal person factor = P) อันได้แก่ ความเชื่อ
การรับรูต้ นเอง 2) เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม (Behavior condition = B) และ 3) เงื่อนไขเชิง
สิง่ แวดล้อม (Environmental Condition= E) ซึง่ ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบนี้มลี กั ษณะ
ต่อเนื่องเป็ นขัน้ ตอน เป็ นระบบทีเ่ กีย่ วกันไว้ (Interlock System) โดยแต่ละองค์ประกอบต่างมีอทิ ธิพล
ซึง่ กันและกัน ซึง่ อิทธิพลแต่ละอย่างจะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม (Bandura, 1977)
P

B

E

ภาพ 1 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยภายในตัวบุคคล เงื่อนไขเชิงพฤติกรรมและปจั จัย
สภาพแวดล้อม
การทีป่ จั จัยทัง้ 3 ทําหน้าทีก่ ําหนดซึง่ กันและกันนัน้ ไม่ได้หมายความว่าทัง้ 3 ปจั จัยนัน้
จะมีอทิ ธิพลในการกําหนดซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมกัน บางปจั จัยอาจมีอทิ ธิพลมากกว่าอีก
บางปจั จัย และอิทธิพลของปจั จัยทัง้ 3 นัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ พร้อมๆ กัน หากแต่ต้องอาศัยเวลาใน
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การทีป่ จั จัยใดปจั จัยหนึ่งจะมีผลต่อการกําหนดปจั จัยอื่นๆ (แบนดูรา (Bandura, 1989) อ้างถึงใน
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต, 2550)
ช่วงระยะแรก แบนดูราได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังความสามารถของตนเอง
ว่าเป็ นความคาดหวังทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถตนเองในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความ
คาดหวัง นี้ เ ป็ น ตัว กํ า หนดการแสดงออกของพฤติก รรม ต่ อ มาภายหลัง ใช้ คํ า ว่ า การรับ รู้
ความสามารถในตนเอง (Perceived Self-efficacy) แทนความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง การตัดสินใจของบุคลคลในการกระทําพฤติกรรมจะเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่
จะจัด การหรือ ดําเนิ นการกิจกรรม โดยแบนดู ราเชื่อ ว่ าบุ ค คลสองคนอาจมีค วามสามารถไม่
แตกต่ า งกัน แต่ จะแสดงออกมาในคุ ณ ภาพที่แ ตกต่ า งกันได้ถ้าพบว่ าคนสองคนนี้ ม ีก ารรับ รู้
ความสามารถในตนเองและสภาพการณ์ท่แี ตกต่างกัน ดังนัน้ สิง่ ที่จะกําหนดประสิทธิภาพการ
แสดงออกขึน้ อยู่กบั การรับรูค้ วามสามารถในตนเองในสภาพการณ์ นัน้ ๆ จากแนวคิดเบื้องต้น
แบนดูราได้พฒ
ั นาและทดสอบทฤษฎีความสามารถตนเอง โดยมีสมมุตฐิ านว่าถ้าบุคคลคาดหวัง
หรือมีความเชื่อในความสามารถตนเองโดยที่ทราบว่าจะต้องทําอะไรบ้างและเมื่อทําแล้วได้ผล
ลัพธ์ตามทีค่ าดหวังไว้บุคคลนัน้ ก็จะปฏิบตั ติ ามโดยมีโครงสร้างของทฤษฎี
บุคลากร
(Person)

พฤติกรรม
(Behavior)

การรับรูค้ วามสามารถในตนเอง
(Perceived self-efficacy)

ผลลัพธ์
(Outcome
การรับรูค้ วามสามารถในตนเอง
(Perceived self-efficacy)

ภาพ 2 ผังแสดงการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลของการกระทํา
โครงสร้า งทฤษฎีข องแบนดูร าแสดงให้เ ห็น องค์ป ระกอบที่สํา คัญ ของทฤษฎีน้ี ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-efficacy) หมายถึง
ความเชื่อหรือความมันใจของบุ
่
คคลว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทีต่ ้องการนัน้
จนประสบผลสําเร็จได้ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
2. ความคาดหวังในผลของการกระทํา (Outcome Expectation) หมายถึง การ
ทีบ่ ุคคลประเมินว่าพฤติกรรมที่ตนเองกระทํานัน้ จะนํ าไปสู่ผลการกระทําที่ตนเองได้คาดหวังไว้
อย่างแน่ นอน
จากรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถตนเองกับความคาดหวังผลลัพธ์
นัน้ บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งหรือไม่ ขึน้ อยู่กบั การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
ว่ า จะกระทํ า พฤติ ก รรมนั น้ หรือ ไม่ และความคาดหวัง ในผลลัพ ธ์ ท่ีจ ะเกิด จากการกระทํ า
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พฤติกรรมเนื่องจากมนุ ษย์เรียนรูว้ ่าการกระทําใดนํ าไปสู่ผลลัพธ์ใด แต่ความสามารถของมนุ ษย์
แต่ ละคนที่จะกระทํากิจกรรมต่ างๆ มีขดี จํากัดไม่เท่ากัน ดังนัน้ การที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะ
กระทําพฤติกรรมหรือไม่นนั ้ ส่วนหนึ่งจึงขึน้ อยู่กบั การรับรูค้ วามสามารถตนเองและอีกส่วนหนึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั ความคาดหวังในผลของการกระทํา ซึง่ การรับรูค้ วามสามารถตนเองและความคาดหวัง
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ มีความสัมพันธ์ตามแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง และความคาดหวังในผลของการกระทํา

การรับรู้ความสามารถของตนเอง

ความคาดหวังในผลของการกระทํา
สูง

ตํ่า

สูง

มีแนวโน้มทีจ่ ะทําแน่ นอน

มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ทํา

ตํ่า

มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ทํา

มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ทําแน่ นอน

ภาพ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผล
ของการกระทํา
แบนดูร าได้แ สดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการรับ รู้ค วามสามารถของตนเองกับความ
คาดหวังในผลของการกระทําว่ า ถ้าบุค คลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงและมีความ
คาดหวังในผลของการกระทําสูงเช่นเดียวกันบุคคลจะมีแนวโน้มทีจ่ ะตัดสินใจกระทําพฤติกรรม
นัน้ แน่ นอน และในทางตรงข้า มถ้าบุ ค คลมีก ารรับรู้ค วามสามารถของตนเองตํ่ าและมีค วาม
คาดหวังในผลของการกระทําตํ่าด้วยบุคคลนัน้ จะมีแนวโน้มทีจ่ ะตัดสินใจไม่กระทําพฤติกรรมนัน้
และแบนดูราได้เ สนอแนวคิด เกี่ยวกับความคาดหวังของบุค คลว่าอาจแตกต่ างไปขึ้นอยู่ก ับ
(Dimension) 3 มิติ คือ
1. มิตติ ามขนาดความคาดหวัง (Magnitude) หมายถึง ระดับความคาดหวังของ
บุคคลในการกระทําสิง่ ต่างๆ ซึง่ แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลในการกระทําพฤติกรรมหนึ่งหรือ
บุค คลเดียวกันจะแตกต่ างกันในพฤติก รรมที่แ สดงออกในความยากง่าย ถ้าบุ ค คลที่มคี วาม
คาดหวังในความสามารถตนเองตํ่าหรือความสามารถจากัดทางานได้เฉพาะเรื่องที่ง่ายๆ ถ้า
มอบหมายให้ทาํ กิจกรรมทีย่ ากเกินความสามารถอาจพบความล้มเหลวได้
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2. มิตกิ ารแผ่ขยายความหวัง (Generality) หมายถึง ประสบการณ์บางอย่าง
ก่อให้เกิดความสามารถทีจ่ ะนํ าไปสู่การปฏิบตั งิ านอื่น ในสถานการณ์ทค่ี ล้ายกันแต่ในปริมาณที่
แตกต่ างกันของประสบการณ์ บางอย่าง ไม่อ าจนํ าความคาดหวัง เกี่ยวกับความสามารถตน
นําไปใช้ในสถานการณ์อ่นื
3. มิตคิ วามเข้มข้นของความคาดหวัง (Strength) ถ้าความคาดหวังเกี่ยวกับ
ความสามารถตนเองนั ้น มีค วามเข้ ม ข้น น้ อ ยคือ ไม่ ม ัน่ ใจในความสามารถของตนเอง
เมื่อประสบการณ์ท่ไี ม่เป็ นไปตามความคาดหวังจะทําให้ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองลดลง แต่ถ้ามีความคาดหวังมากหรือมีความมันใจ
่ บุคคลจะมีความพยายามแม้ว่าจะ
ประสบเหตุการณ์ทไ่ี ม่สอดคล้องกับความคาดหวังมากก็ตาม
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy)
แบนดูราได้ให้ค วามหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived selfefficacy) ว่าเป็ นการตัดสินความสามารถตนเองว่าสามารถทํางานในระดับใด หรือความเชื่อของ
บุคคลเกีย่ วกับความสามารถในการกระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการดํารงชีวติ ความเชื่อ
ในความสามารถตนเองพิจารณาจากความรูส้ กึ ความคิด การจูงใจและพฤติกรรม ซึง่ บุคคลที่ม ี
การรับรูค้ วามสามารถตนสูงจะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จ และมีความเป็ นอยู่ท่ดี ี เมื่อเผชิญ
ปญั หาหรืองานทีย่ ากจะเป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายให้เขาแก้ไขโดยใช้ความพยายาม ถึงแม้จะล้มเหลวเขาก็
จะมองความผิดพลาดไปทีพ่ ยายามไม่เพียงพอ หรือขาดความรูห้ รือทักษะ ในทางตรงกันข้ามผูท้ ่ี
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํ่ า จะมองงานที่ยากว่าเป็ นภาวะคุก คาม จะหลีกหนี และ
ล้มเลิกการกระทํานัน้ ๆ เมื่อมีความผิดพลาดจะมองว่าตนเองด้อยขาดความสามารถ (สุปรียา
ตันสกุล, 2548)
ปจั จัยที่เ กี่ยวข้อ งกับการรับรู้ค วามสามารถตนเองนัน้ แบนดูร าได้เ สนอแนะวิธ ีก าร
พัฒนาการรับ รู้ค วามสามารถของตนเองไว้ 4 ปจั จัย (อีแ วนส์ (Evans, 1989) อ้างถึงใน
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต, 2550) ดังนี้
1. ประสบการณ์ทป่ี ระสบความสําเร็จ (Mastery experiences) ซึง่ แบนดูราเชื่อ
ว่าเป็ นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุดในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เนื่องจากเป็ น
ประสบการณ์ตรง ความสําเร็จทําให้เพิม่ ความสามารถของตนเองจําเป็ นทีจ่ ะต้องฝึ กให้บุคคลมี
ทักษะทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้พร้อมๆ กับการทําให้เขารับรูว้ ่าเขามีความสามารถที่
จะกระทําพฤติกรรมนัน้ ๆ จะทําให้เขาใช้ทกั ษะทีไ่ ด้รบั นัน้ อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด ดังนัน้
การที่จะพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองจําเป็ นต้องฝึ กให้มที กั ษะเพียงพอที่จะประสบ
ความสําเร็จได้พร้อมๆ กับการทําให้รบั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถจะกระทําเช่นนัน้ จะทําให้ใช้
ทักษะทีไ่ ด้รบั การฝึ กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รบั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถนัน้
จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทํางานต่างๆ เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ
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2. การใช้ต ัว แบบ (Modeling) การได้เ ห็น ประสบการณ์ ข องผู้อ่ ืน กระทํ า
พฤติกรรมที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็จะทําให้บุคคลรับรูเ้ กี่ยวกับความสามารถของตนเอง
เพิม่ ขึน้ ได้ หากว่าบุคคลต้องมีความสามารถในการกระทําสิง่ นัน้ อยู่ก่อนแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ ่นื และบุคคลจะต้องบอกกับตนเองว่าผูอ้ ่นื สามารถทําแล้วประสบความสําเร็จเขาก็ต้องทําได้
เช่นกันถ้าเขามีความตัง้ ใจและพยายาม ลักษณะของการใช้ตวั แบบทีส่ ่งผลต่อความรูส้ กึ ว่าบุคคล
มีความสามารถทีจ่ ะทําได้นนั ้ ได้แก่ การแก้ปญั หาของบุคคลทีม่ คี วามกลัวต่อสิง่ ต่างๆ โดยทีใ่ ห้ดู
ตัวแบบที่มลี กั ษณะคล้ายกับตนเอง ก็สามารถทําให้ลดความกลัวต่ างๆ เหล่านัน้ ได้ (แคสดีน
(Kazdin, 1974) อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2550) การเสนอตัวแบบหลายๆ ตัว จะช่วย
ทําให้มกี ารเสนอตัวแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากผู้สงั เกตจะพบว่า มีตวั แบบบาง
ตัวมีลกั ษณะคล้ายกับตน ตลอดจนทําให้ไ ด้เ รียนรู้ก ารแสดงพฤติก รรมหลายๆ อย่าง ทําให้
ผูส้ งั เกตมีความยืดหยุน่ มากขึน้ ในการแสดงออกในหลายๆ สภาพการณ์
2.1 ตัวแบบ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
2.1.1 ตัวแบบทีเ่ ป็ นบุคคลจริงๆ (Live Model) คือตัวแบบทีบ่ ุคคลได้ม ี
โอกาสสังเกตและปฏิสมั พันธ์โดยตรง
2.1.2 ตัวแบบทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ (Symbolic Model) เป็ นตัวแบบทีเ่ สนอ
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตูน หรือหนังสือนวนิยาย เป็ นต้น
2.2 แนวทางในการเลือ กตัว แบบนั น้ มีห ลัก การในการเลือ กอย่ า งกว้า งๆ
ดังต่อไปนี้
2.2.1 ตัวแบบควรจะมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับผู้สงั เกตทัง้ ในด้าน เพศ
เชื้อชาติและทัศ นคติ ซึ่งการที่ตวั แบบมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับผู้สงั เกตนัน้ จะทําให้ผู้สงั เกต
มันใจได้
่
ว่าพฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออกนัน้ เหมาะสม และสามารถทําได้ เพราะบุคคลนัน้ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับตน ซึง่ จะทําให้เขาเกิดความรูส้ กึ ว่าเขาเองก็น่าจะทําได้เช่นกัน
2.2.2 ตัว แบบควรจะเป็ นผู้ท่มี ชี ่อื เสียงในสายตาของผู้สงั เกต แต่ ถ้ามี
ชื่อเสียงมากจนเกินไปก็จะทําให้เขามีความรู้สกึ ว่าพฤติกรรมที่ตวั แบบกระทํานัน้ เป็ นสิง่ ที่ไ ม่
น่ าจะเป็ นจริงสําหรับเขาได้
2.2.3 ระดับความสามารถของตัวแบบนัน้ ควรจะมีระดับทีใ่ กล้เคียงกับผู้
สังเกตเพราะถ้าใช้ตวั แบบทีม่ คี วามสามารถสูงมาก ก็จะทําให้ผทู้ ส่ี งั เกตคิดว่าเขาไม่น่าจะทําตาม
ได้ ทําให้เขาปฏิเสธที่จะทําตามตัวแบบนัน้ ควรจะเลือกตัว แบบที่มคี วามสามารถสูง กว่ าผู้ท่ี
สัง เกตเพีย งเล็ก น้ อ ย หรือ เริ่ม จากสภาพการณ์ ท่ีค ล้ า ยคลึง กับ ผู้ ส ัง เกต แล้ ว ค่ อ ยๆ เพิ่ม
ความสามารถขึน้ ไป
2.2.4 ตัวแบบนัน้ ควรจะมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นกันเองและอบอุ่น
2.2.5 ตัวแบบเมือ่ แสดงพฤติกรรมแล้วได้รบั การเสริมแรง จะทําให้ได้รบั
ความสนใจจากผูส้ งั เกตมากขึน้
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3. การชักจูงด้วยคําพูด (Verbal Persuasion) คือการทีผ่ ูอ้ ่นื ใช้ความพยายาม
ในการพูดกับบุคคลเพื่อให้เขาเชื่อว่าเขามีความสามารถทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ประสบความสําเร็จได้ การเกลีย้ กล่อมจากผูอ้ ่นื จะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีกาลังใจ มีความเชื่อมัน่
ในการกระทําพฤติกรรมต่างๆ ให้สําเร็จ วิธกี ารดังกล่าวนัน้ ค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กนั ทัวไป
่ ซึ่ง
แบนดูราได้กล่าวว่า การใช้คําพูดชักจูงนัน้ ไม่ค่อยจะได้ผลนัก ในการทีจ่ ะทําให้คนเราสามารถที่
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Evans, 1989 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2550)
ซึง่ ถ้าจะให้ได้ผลควรจะใช้ร่วมกับการทําให้บุคคลมีประสบการณ์ของความสําเร็จ ซึง่ อาจจะต้อง
ค่อยๆ สร้างความสามารถให้กบั บุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและให้เกิดความสําเร็จตามลําดับ
ขัน้ ตอน พร้ อ มทัง้ การใช้ คํ า พู ด ชัก จู ง ร่ ว มกั น ก็ ย่ อ มที่ จ ะได้ ผ ลดีใ นการพัฒ นาการรับ รู้
ความสามารถของตน
4. การกระตุ้ น ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) จะมีผ ลต่ อ การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง โดยการกระตุ้นอารมณ์ในทางบวกจะทําให้การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองดีขน้ึ อันจะทําให้การแสดงออกถึงความสามารถในตนเองดีขน้ึ ด้วย การกระตุ้นทางอารมณ์
มีผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตน บุคคลทีถ่ ูกกระตุ้นอารมณ์ทางลบ เช่น การอยู่ในสภาพที่
ถูกข่มขู่ จะทําให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียด นอกจากนี้อาจจะทําให้เกิดความกลัว และ
จะนําไปสู่การรับรูค้ วามสามารถของตนตํ่าลง ถ้าอารมณ์ลกั ษณะดังกล่าวเกิดมากขึน้ ก็จะทําให้
บุคคลไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ด ี อันจะนํ าไปสู่ประสบการณ์ของความล้มเหลว ซึ่งจะทําให้
การรับรู้เ กี่ยวกับความสามารถของตนตํ่ าลงไปอีก แต่ ถ้าบุค คลสามารถลดหรือ ระงับการถู ก
กระตุ้นอารมณ์ทางลบได้จะทําให้การรับรูความสามารถของตนดีขน้ึ อันจะทําให้การแสดงออก
ถึงความสามารถดีข้นึ ในทางตรงกันข้าม การกระตุ้นให้เกิด อารมณ์ ทางบวก เช่น การสร้าง
บรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตร มีความสุข เป็ นกันเอง ก็จะช่วยให้เกิดความรูส้ กึ เชื่อมันในตนเองดี
่
ขน้ึ ด้วย
(สุปรียา ตันสกุล, 2548)
จากทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self Efficacy Theory) จะเห็นได้ว่า หาก
บุคคลมีความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตนหรือมีความคาดหวัง โดยทราบว่าจะต้องทําอะไรบ้าง
และเมื่อทําแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่ตนคาดหวังไว้ บุคคลนัน้ จะปฏิบตั ติ าม การรับรูป้ ระสิทธิผล
แห่ ง ตนจึง เป็ นสิ่ง ที่ทํ านายหรือ ตัด สินว่า บุค คลจะเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมและปฏิบตั ิต ัว ตาม
คําแนะนําอย่างต่อเนื่องเป็ นลําดับขัน้
ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิ บตั ิ
ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ (Outcome expectation) หมายถึง ความเชื่อที่
บุคคลประเมินค่าพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่ปฏิบตั ิ อันจะนํ าไปสู่ผ ลลัพธ์ท่คี าดหวังไว้เ ป็ นการ
คาดหวังในสิง่ ที่เกิดขึน้ สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ได้กระทํา ประกอบด้วยความคาดหวังทางบวก
คือ สิง่ จูงใจให้กระทํา และทางลบคือ สิง่ ที่ไม่จูงใจให้กระทํา ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ
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ปฏิบ ัติย งั แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ด้ า น ดัง นี้ (แบนดูร า (Bandura, 1997) อ้ า งถึง ใน สุ ช าดา
ภัณฑารักษ์สกุล, 2546)
1. ด้านกายภาพ (Physical Effects) หมายถึง ความเชื่อว่าภายหลังปฏิบตั หิ รือ
กระทําสิง่ นัน้ แล้วจะส่งผลต่อร่างกาย ทางบวกคือทําให้สุขสบายทางกาย ส่วนทางลบคือทําให้
เกิดความไม่สุขสบายทางกาย
2. ด้านสังคม (Social Effects) หมายถึง ความเชื่อว่าภายหลังปฏิบตั ิหรือ
กระทําสิง่ นัน้ จะส่งผลต่อสังคม ทางบวกเช่น การได้รบั ความสนใจจากสังคม การได้รบั สิง่ ตอบ
แทนเป็ นรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็ นต้น ทางลบเช่ น ถูก สัง คมต่ อ ต้าน การถู ก เพิก ถอน
อภิสทิ ธิ ์ต่างๆ เป็ นต้น
3. ด้านประเมินด้วยตนเอง (Self Evaluation) หมายถึง ความเชื่อว่าภายหลัง
การปฏิบ ัติห รือ การกระทํ า สิ่ง นั น้ จะส่ ง ผลต่ อ ตนเอง ทางบวกเช่ น ความพึง พอใจตนเอง
ความรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเอง เป็ นต้น ทางลบเช่น การตําหนิตนเอง ความรูส้ กึ ไม่พอใจตนเอง
เป็ นต้น
เห็นได้ว่า การรับรูค้ วามสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการกระทํานัน้
ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะบุคคลมองผลของการกระทําทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็ นสิง่ แสดงถึงความ
เหมาะเพียงพอของพฤติกรรมทีไ่ ด้กระทําไป และยังเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยในการตัดสินใจอีกว่า จะกระทํา
พฤติกรรมนัน้ หรือพฤติกรรมอื่นใดต่ อไปอีกหรือไม่ ถ้าสามารถควบคุมตัวแปรต่ างๆ ในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิตแิ ล้ว จะพบว่า การรับรูค้ วามสามารถตนเองจะเป็ นตัวทํานายแนวโน้ มการ
กระทําพฤติกรรมได้ดกี ว่าความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ
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สภาพการทําวิ จยั สถาบันของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือเป็ นสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559 – 2564 เป็ นแผน
แม่บทของการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี ขา้ งหน้า โดยพิจาณาถึงความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงและปจั จัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุ ด มศึกษา เช่น บริบทการพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาระดับอุ ด มศึกษาที่ม ี
ผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา บริบทของการพัฒนาระบบราชการไทย และบริบทยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด นโยบายจากสภามหาวิทยาลัย รวมทัง้ ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยโดยองค์กรภายนอกจาก ก.พ.ร., สกอ. และ สมศ. เป็ นต้น เพื่อมุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย/พันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่บณ
ั ฑิตนักปฏิบตั อิ ย่างมืออาชีพ เพื่อการ
พัฒนาชุมชน ท้อ งถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปฏิรูปการวิจยั และการบริก ารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดําริ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการทํานุ บํารุง
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยังยื
่ น ฉะนัน้ เห็นได้จาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้ นการปฏิรูปการวิจยั และการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดําริ เพื่อมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างแท้จริง และก้าวสู่การพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น
วิชาการ จําแนกเป็ นประเภทสายงาน 24 ตําแหน่ ง ดังนี้ 1) เจ้าหน้ าที่บริหารงานทัวไป
่ 2) ช่าง
เขียนแบบ 3) ช่างไฟฟ้า 4) นักตรวจสอบภายใน 5) นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6) นัก
ประชาสัมพันธ์ 7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8) นักวิชาการเกษตร 9) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 10) นักวิชาการเงินและบัญชี 11) นักวิชาการพัสดุ 12) นักวิชาการศึกษา 13)
นักวิชาการสัตวบาล 14) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 15) นักวิทยาศาสตร์ 16) นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 17) นั ก วิเ ทศสัม พัน ธ์ 18) นั ก เอกสารสนเทศ 19) นิ ต ิก ร 20) บรรณารัก ษ์
21) บุคลากร 22) วิศวกรโยธา 23) วิศวกรรมเครื่องกล 24) สถาปนิก ในส่วนของกลุ่มบุคลากร
สายสนับสนุ นวิชาการ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของปจั จัยทีจ่ ะช่วยเป็ นกลไกสนับสนุ นในการบริหารงาน
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นไปได้ด้วยดี เพราะกลุ่มบุคลากรดังกล่าวจะเป็ นส่วนผลักดันให้
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ และจะเป็ นทรัพยากรและ/หรือ
ปจั จัยทีส่ าํ คัญของการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
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ภารกิจ หนึ่ ง ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม คือ การจัด สรรงบประมาณใน
ปี ง บประมาณที่ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ สนั บ สนุ น การวิจ ยั ตามแนวคิด ในการทํ า วิจ ยั สถาบัน แก่
บุคลากรที่มแี นวคิดการสนับสนุ นทุนอุดหนุ นการทําวิจยั สถาบันเกี่ยวกับข้อมูลที่จําเป็ นสําหรับ
ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุ นการจัดทําโครงการวิจยั สถาบันที่มคี วามสําคัญและเป็ นประโยชน์ นํามา
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายเพื่อการวางแผน การรองรับการตรวจประเมินการ
ประกัน คุ ณ ภาพ การบริห าร และการปรับปรุง งานในหน่ ว ยงาน สิ่ง สํ าคัญ ที่แ สดงให้เ ห็นว่ า
มหาวิทยาลัยสามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ พาของสังคมได้ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ ก็คอื
การสร้ า งผลงานวิจ ัย ให้ ม ีคุ ณ ภาพ ที่ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาประเทศให้
เจริญก้าวหน้ าได้นัน่ เอง เพราะการวิจยั คือ กระบวนการทางปญั ญา คือ การเรียนรูท้ ่สี ามารถ
สร้างความรูใ้ หม่ ซึ่งเป็ นการการกระทําของมนุ ษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งที่กระทํา
ด้วยพื้นฐานของปญั ญา คือ การเอาปญั ญาแทนทีก่ ารใช้อํานาจ จึงเป็ นกระบวนการหรือการทํา
ให้ถูกต้องด้วย (วิกพิ เี ดีย สารานุ กรมเสรี, 2558 : ออนไลน์)
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบู ล สงคราม (2559) สถิติผู้ขอทุ นวิจ ยั
สถาบัน ระยะ 5 ปี ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีจาํ นวนผู้ขอทุน จํานวน 125 คน คิด เป็ นงบประมาณ 932,000 บาท จําแนกออกเป็ นดัง นี้
1) ระดับ สํา นัก /สถาบัน /ศูน ย์/ กอง งบประมาณ 520,000 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 55.79 และ
2) ระดับคณะ งบประมาณ 412,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 44.21 และเมื่อพิจารณาจํานวนผู้ขอ
ทุ นวิจยั แต่ ล ะหน่ ว ยงาน พบว่ า มีจํานวนผู้ขอทุ นวิจยั จําแนกออกเป็ นดัง นี้ 1) ระดับสํานัก /
สถาบัน/ศูนย์/กอง จํานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.60 และ 2) ระดับคณะ จํานวน 53 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42.40 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 คน/ปี งบประมาณเฉลี่ยปี ละ 188,000 บาท และเมื่อ
เปรียบเทียบงบประมาณทุนวิจยั สถาบันและจํานวนผูข้ อทุนวิจยั ในระยะ 5 ปี มีงบประมาณผูข้ อ
ทุ น วิ จ ัย จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ ปี ง บประมาณ 2559 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.09 รองลงมา คื อ
ปี ง บประมาณ 2558 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.53 ปี ง บประมาณ 2557 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.09
ปี งบประมาณ 2555 คิด เป็ นร้อยละ 16.09 และงบประมาณผู้ขอทุนวิจยั จํานวนน้ อ ยที่สุด คือ
ปี งบประมาณ 2556 คิดเป็ นร้อยละ 3.22 (ตามลําดับ) ซึง่ ยังพบว่างานวิจยั ที่ได้รบั การนํ าเสนอ
ผลงานวิจยั สาขาวิจยั สถาบัน จํานวน 12 ผลงาน โดยแบ่ง ผลงานที่ไ ด้รบั การนํ าเสนอ ดัง นี้
1) งานวิจยั ที่ได้รบั การนํ าเสนอเผยแพร่ผ่านการประชุมวิชาการ แบบโปสเตอร์ จํานวน 11 ผลงาน
และ 2) งานวิจยั ที่ได้รบั การนํ าเสนอเผยแพร่ผ่านการประชุมวิชาการ แบบบรรยาย จํานวน 1
ผลงาน คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ 6 : 59 หรือคิดเป็นร้อยละ 9.23
ตามสภาพปญั หาการทําวิจยั สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็ นการ
ดําเนิ นงานวิจ ยั เชิง ปริมาณวิเ คราะห์เ กี่ย วกับ หน่ ว ยงาน เพื่อ ใช้ผ ลการวิจ ยั เชิง วิเ คราะห์ม า
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทําข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างเช่น ด้านนักศึกษา ด้านงบประมาณ ด้าน
นโยบายและแผน ด้า นวิส ัย ทัศ น์ / พัน ธกิจ และยุ ท ธศาสตร์ข องมหาวิท ยาลัย รวมทัง้ มีก าร
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กําหนดให้การวิจยั สถาบันเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางของนัก วิจยั สถาบัน นักวิชาการ พร้อ มส่ งเสริมการจัด ทําวิจยั สถาบันและเผยแพร่
ผลงาน รวมทัง้ การให้บริการทางด้านการวิจยั สถาบัน จากการดําเนินงานในช่วงปี งบประมาณที่
ผ่านมา แม้ว่าจะมีมาตรการการสนับสนุ นและส่ง เสริมให้บุค ลากรสายสนับสนุ นวิชาการของ
มหาวิทยาลัยได้ทาํ การวิจยั สถาบันเพื่อพัฒนางานตามบทบาทหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ แต่จากการใช้
มาตรการการส่ ง เสริม ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ ร บั การตอบสนองจากบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการ
เท่าทีค่ วร พร้อมทัง้ การทําวิจยั สถาบันของมหาวิทยาลัยยังมีอุปสรรคและปญั หาประการสําคัญที่
ส่งผลให้บุคลากรทําวิจยั กันน้ อยและการทําวิจยั ไม่บรรลุตามระยะเวลาหรือเป้าหมายที่วางไว้
จากผลการศึกษาของ อรุณศรี กางเพ็ง (2546) ทีใ่ ห้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กนั ของปจั จัย
ในการทําวิจยั สถาบัน พบว่า ปจั จัยด้านคุณลักษณะของผูว้ จิ ยั นโยบายของหน่ วยงาน ทักษะใน
การทําวิจยั แหล่งความรูส้ ําหรับการศึกษาค้นคว้า ความรูใ้ นการทําวิจยั ทีป่ รึกษาในการทําวิจยั
และงบประมาณทีใ่ ช้ในการวิจยั มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก
นอกจากนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เสนอข้อทีค่ วรปรับปรุงและพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์ ไว้ว่าสถาบันควรลดภาระงานของอาจารย์บางคณะ
หรือจัดหาอาจารย์เพิม่ เพื่อให้อาจารย์มเี วลาทําวิจยั มากขึน้ และควรพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ม ี
ความเข้มแข็ง และเชื่อ มโยงกับระบบวิจยั ของสถาบัน รวมทัง้ สถาบัน ควรจัด ให้มหี น่ ว ยงาน
บริหารงานวิจยั เพื่อดูแลงานวิจยั ของสถาบันทัง้ ระบบและควรหาทางเพิม่ งบประมาณด้านการ
วิจยั ของสถาบันให้มากขึน้ พร้อมกับสถาบันควรกระตุ้นหรือสร้างระบบจูงใจ (Incentive) ให้
คณาจารย์ตพี มิ พ์ผลงานในวารสารวิชาการให้มากขึน้ เห็นได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสภาพ
บรรยากาศหรือระดมทรัพยากรการวิจยั ทีม่ อี ยู่ให้การสนับสนุ นเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศในการ
ทําวิจยั พัทยา สายหู (2525 : 12 – 16) เสนอไว้ว่า การจัดตัง้ หน่ วยงานหรือองค์การวิจยั เพื่อทํา
หน้าทีป่ ระสานงานและให้การสนับสนุ นในการทํางานวิจยั โดยทําการค้นคว้าปญั หาเฉพาะเรื่อง
หรืออาจศึกษาในหลายสาขาวิชา ซึง่ ในส่วนของบรรยากาศทีเ่ กื้อกูลต่อการวิจยั นัน้ ประกอบด้วย
ตัวนักวิจยั เองและหน่ วยงาน (สุภางค์ จันทวานิช, 2524 : 22 – 25) ได้แก่ 1) ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับ
นั ก วิจ ัย เช่ น ความรอบรู้ใ นเรื่อ งระบบการศึก ษา ระเบีย บวิธ ีว ิจ ัย ความรอบรู้เ ชิง ทฤษฎี
ความสามารถในการถ่ ายทอดผลการวิจยั รวมถึง ความสามารถในการวิเ คราะห์ผ ลการวิจยั
2) ป จั จัย ทีเ่ กีย่ วกับ หน่ ว ยงาน เช่ น มีศู น ย์ข้อ มู ล พื้น ฐานที่ด ี พร้อ มใช้ ง าน มีเ อกสารและ
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพียงพอสําหรับการทําวิจยั มีคณะวิจยั ทีไ่ ด้รบั การฝึ กฝนมาอย่างดี มีการ
จัดหาและกระจายบุคลากรที่มคี วามสามารถตลอดจนทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมตลอดถึง
การมีช่องทางเครือข่ายสําหรับเผยแพร่และติดต่อในการวิจยั
จากสภาพปญั หาเกีย่ วกับการทําวิจยั สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สรุป
ประเด็นและปญั หาเกี่ยวกับระบบวิจยั ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ นโยบายวิจยั การบริหารงานวิจยั
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งบประมาณวิจยั บุคลากรวิจยั การประเมินผลงานวิจยั และความเชื่อมโยงงานวิจยั การทําวิจยั
สถาบันของมหาวิทยาลัยยังมีปญั หาอุปสรรคและปญั หาหลายประการทีส่ ่งผลให้บุคลากรทําวิจยั
กันน้ อย การทําวิจยั ไม่บรรลุตามระยะเวลาหรือเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการไม่ทํางานวิจยั
สถาบัน ดังนัน้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย จึงได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็ นที่
จะต้องศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการทําวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพื่อเป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทําวิจยั สถาบัน
ของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ในประเทศ
อัปสร แย้มสรวล (2539) ได้ศกึ ษาวิจยั ปจั จัยที่ส่งผลต่อการทาวิจยั ของอาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัย 10 ประการ ตามทฤษฏีการ
จูงใจของเฮิรซ์ เบิรก์ ส่งผลต่อการทําวิจยั ของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้ อยดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่ ง
งาน ลักษณะงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ความสําเร็จของงาน เงินทีไ่ ด้รบั นโยบายและการ
บริห าร สภาพการทํ า งานการปกครองบัง คับ บัญ ชา และความสัม พัน ธ์ ก ับ เพื่อ นร่ ว มงาน
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามคําแหงมากทีส่ ุด
คือ ด้า นความสํ า เร็จ รองลงมา ด้า นความรับ ผิด ชอบ/ด้ า นลัก ษณะงาน/ด้า นเงิน ที่ไ ด้ ร ับ
ตามลําดับ ส่ ว นนโยบายการบริห าร/ความก้าวหน้ าในตํ าแหน่ ง งาน/ด้านการยอมรับนับถือ /
ความสัมพันธ์ก ับเพื่อ นร่ว มงาน/ด้านการบัง คับบัญ ชาเป็ นปญั หาอยู่ใ นระดับปานกลาง และ
ปญั หาในการทํางานวิจยั ทีอ่ าจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบมากคือ ภาระงานมากไม่มเี วลา
ทําวิจยั รองลงมาขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน มีความยุ่งยากในการขอทุน ขาดความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ขาดความพร้อมด้านตําราเอกสารค้นคว้าวิจยั
สิรริ ตั น์ คุณจักร (2539 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตวั แปรจําแนก
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ระหว่างนิสติ ระดับมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีส่ าํ เร็จการศึกษาภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปี การศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า ปจั จัยทีส่ ามารถจําแนกการทําวิทยานิพนธ์สําเร็จระหว่างนิสติ ทีส่ ําเร็จการศึกษาภายใน 4
ภาคการศึกษาและ 5 – 6 ภาคการศึกษา ประกอบด้วยปจั จัยทีส่ ําคัญ 2 ปจั จัย คือ ปจั จัยที่
เกีย่ วกับตัวนิสติ ทีท่ าํ วิทยานิพนธ์และปจั จัยทีส่ นับสนุ นการทําวิทยานิพนธ์ คือ ปจั จัยเกี่ยวกับตัว
นิสติ ทีท่ ําวิทยานิพนธ์ ได้แก่ 1) การลามาศึกษาต่อจนทําวิทยานิพนธ์สําเร็จหรือกลับไปทํางาน
ควบคู่ก ับการทําวิทยานิ พ นธ์ 2) ความรู้ค วามสามารถของนิ ส ิตในด้านต่ างๆ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษและความสามารถในการเลือก
เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ 3) ลักษณะนิสยั ส่วนบุคคล และ 4) อายุ ส่วนปจั จัยที่ช่วย
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สนับสนุ นการทําวิทยานิพนธ์ ได้แก่ 1) เวลาในการให้คาํ ปรึกษาและการให้กําลังใจจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 2) ความต่อเนื่องในการทําวิทยานิพนธ์และการบริหารเวลา 3) งบประมาณในการทํา
วิทยานิพนธ์ 4) ผูช้ ่วยในการทําวิทยานิพนธ์ขนั ้ ตอนการค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล การตรวจคํา ผิด และการพิม พ์ ว ิท ยานิ พ นธ์
5) แหล่งข้อมูล 6) ความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่าง 7) การใช้เวลาในการตรวจสอบเครือ่ งมือวิจยั
ของผูท้ รงคุณวุฒ ิ และ 8) ความถูกต้องรวดเร็วและตรงต่อเวลาของผูพ้ มิ พ์วทิ ยานิพนธ์
เสกสรรค์ ทองคําบรรจง (2539) ศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทางพฤติกรรมศาสตร์กบั การผลิตผลงานของบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) ตัวแปรที่มเี ฉพาะผลกระทบทางตรงต่อการผลิตผล
งานวิจยั คือ ความตัง้ ใจในการผลิตผลงานวิจยั และทัศนคติต่อการผลิตผลงานวิจยั 2) ตัวแปรที่
มีเฉพาะผลกระทบทางอ้อมต่ อการผลิตผลงานวิจยั คือ ปจั จัยพื้นฐานด้านความรูค้ วามเชื่อ
อํานาจใน – นอกตน ความเครียด ความท้อถอย และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 3) ตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพลต่อการผลิตผลงานวิจยั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม คือ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ปจั จัยพืน้ ฐาน
ด้านการเงิน ด้านเวลา ด้านการสนับสนุ นจากสังคม และความภาคภูมใิ จในตนเอง 4) ตัวแปรทีม่ ี
ผลกระทบรวมต่ อการผลิตผลงานวิจยั มากที่สุด คือ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ รองลงมาได้แก่
ปจั จัยพืน้ ฐานด้านการสนับสนุ นจากสังคม ความตัง้ ใจในการผลิตผลงานวิจยั ปจั จัยพืน้ ฐานด้าน
การเงินและด้านเวลา ทัศนคติต่อการผลิตผลงานวิจยั ความภาคภูมใิ จในตนเอง การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง ความท้อถอย ปจั จัยพื้นฐานด้านความรู้ ความเชื่ออํานาจใน-นอกตน และ
ความเครียดในการทํางานมีผลกระทบรวมน้อยทีส่ ุด
อรวรรณ สุทธิพทิ กั ษ์ (2540 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาปจั จัยที่มผี ลต่อสมรรถนะในการทํา
วิจยั ของอาจารย์ในวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า 1) ส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ทําวิจยั เนื่องจากไม่ม ี
เวลาในการทําวิจยั เพราะใช้เวลาไปกับการสอนและบริหารงาน 2) อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การทําวิจยั เพราะการเป็ นอาจารย์ต้องได้รบั การยกย่องทางด้านวิชาการ จึงควรให้ความสําคัญ
ในการทํางานวิจยั แต่สถาบันก็ตอ้ งสนับสนุนทุนวิจยั รวมถึงอํานวยการด้านต่างๆให้มากขึน้ ด้วย
สุภทั รา ปานสุวรรณจิตร์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาปจั จัยการทําวิจยั ของอาจารย์
วิทยาเขตภาคพายัพก่อนออกนอกระบบ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับ
ปจั จัยการทําวิจยั มีดงั นี้ การวิจยั มีความสําคัญช่วยให้เกิดความก้าวหน้ าทางวิชาการ แรงจูงใจ
ในการทํา วิจยั เพราะมีค วามรู้เ รื่อ งระเบียบวิธ ีว ิจยั การวิจ ยั เป็ นหน้ าที่ของอาจารย์ แต่ ข าด
แรงจูงใจจากหน่ วยงาน เช่น การได้รบั การสนับสนุ นของหน่ วยงานเอง การเขียนโครงการวิจยั
บรรยากาศการทําวิจยั การส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นการทําวิจยั รวมถึงการชีแ้ นะแนวทางทีค่ วรทํา
วิจยั ทีช่ ดั เจน
ประภัสสร พูลโรจน์ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ
แบบอิทธิพลย้อนกลับของสภาพการแก้ปญั หาในการทําวิจยั ของนิสติ บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า ปญั หาทีพ่ บในการทําวิจยั มากทีส่ ุด คือ ปญั หาด้านการหาหัวข้อ
ในการทําวิจยั ปญั หาทีพ่ บน้อยทีส่ ุด คือ ปญั หาด้านความรูค้ วามสามารถในเรื่องระเบียบวิธวี จิ ยั
ส่วนด้านการแก้ปญั หาในการทําวิจยั นิสติ สามารถแก้ปญั หาด้านการหาหัวข้อวิจยั ได้มากทีส่ ดุ
ั ทุพา (2543 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษาสภาพแวดล้อมการฝึ กอบรมการวิจยั
สุนันท์ ปณ
ป จั จัย ที่เ อื้ อ ต่ อ การทํ า วิจ ัย และคุ ณ ลัก ษณะของนั ก วิจ ัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ผลิต ภาพการวิจ ัย ของ
มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรทีม่ คี ่าอิทธิพล
รวมส่งผลต่อผลิตภาพการวิจยั สูงสุดคือ คุณลักษณะทางชีวสังคม รองลงมาคือ สภาพแวดล้อม
การฝึกอบรมการวิจยั และปจั จัยทีเ่ อื้อต่อการทําวิจยั ตามลําดับ ผลิตภาพการวิจยั ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงสู ง สุ ด จากตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะทางชีว สัง คม รองลงมาคือ ตัว แปรความคาดหวัง ใน
ความสามารถของตนเองในด้านการทําวิจยั ตัวแปรทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์และลักษณะนิสยั ที่
เอื้อต่อการทําวิจยั ตามลําดับ และผลิตภาพการวิจยั ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากสภาพแวดล้อม
การฝึ กอบรมการวิจยั ทีส่ ่งผ่านตัวแปรความคาดหวังในความสามารถของตนเองในด้านการทํา
วิจยั ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์และลักษณะนิสยั ทีเ่ อือ้ ต่อการทําวิจยั
ประนอม เจริญชนม์ (2544 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์จาํ แนก
ปจั จัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยั ของครูประถมศึกษาที่เคยทําวิจยั และไม่เคยทําวิจยั ผลการศึกษา
พบว่า ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุ่มครูท่เี คยทําวิจยั และกลุ่มครูท่ไี ม่เคยทําวิจยั มี 4 ตัวแปร
ได้แก่ ความสามารถทางการวิจยั การพัฒนาตนเองทางการวิจยั เจตคติต่อการทําวิจยั และ
ความสัมพันธ์ระหว่ างเพื่อ นร่ว มงาน สมการจําแนกประเภทที่ไ ด้ส ามารถคาดคะเนการเป็ น
สมาชิกกลุ่มครูทเ่ี คยทําวิจยั ได้ถูกต้องร้อยละ 81.7 กลุ่มครูทไ่ี ม่เคยทําวิจยั ได้ถูกต้องร้อยละ 80
และทัง้ สองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 80.9 ตัวแปรทีส่ ําคัญทีใ่ ห้น้ํ าหนักในการจําแนกความแตกต่าง
ของกลุ่มครูทเ่ี คยทําการวิจยั และกลุ่มครูทไ่ี ม่เคยทําวิจยั คือ ความสามารถทางการวิจยั และการ
พัฒนาตนเองทางการวิจยั
สิรพิ นั ธ์ เดชพลกรัง (2544) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตนเองด้านวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี ผลการศึกษาพบว่า 1) คณาจารย์คน้ คว้า/เข้าถึง
ข้อมูลสารนิเทศจากการอ่ านหนัง สือ ในสาขาวิชา วารสาร โทรทัศ น์ และวีด ที ศั น์ ตามลําดับ
2) อายุ ประสบการณ์ในการสอน และสาขาวิชาทีส่ ําเร็จการศึกษามีผลต่อวิธกี ารและช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูลสารนิเทศ 3) คณาจารย์ส่วนใหญ่ประยุกต์ความรูแ้ ละสารนิเทศที่สบื ค้นได้ใน
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ 4) คณาจารย์ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการบ้างเป็ นบางครัง้ และ 5) ความจํากัดของทุนศึกษาดูงานในต่างประเทศ ข้อจํากัดเรื่อง
เวลาและแหล่งสารนิเทศเป็ นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาตนเองของคณาจารย์
วรรณา แผนมุนิน (2545) ศึกษาศักยภาพการวิจยั ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ผลของปี
2541 – 2546 ผลการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการวิจยั ของวิทยาลัยในด้านปจั จัยส่วน
บุคคลของบุคลากรด้านความรูค้ วามสามารถ ความตัง้ ใจ ความพยายามเกี่ยวกับการวิจยั และ
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การทําวิจยั อยู่ใ นระดับพอใช้ถึง ดี ด้านความต้อ งการบุค ลากรต้องการเพิ่มพูนความรู้แ ละ
ประสบการณ์ ว ิจยั ด้วยการรับการอบรมการวิจยั มากที่สุ ด ควบคู่ไปกับความต้อ งการให้ม ี
บรรยากาศการวิจยั ภายในวิทยาลัย การมีหอ้ งเสวนาการวิจยั เพื่อพบปะแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ น
การวิจยั การจัดเสวนา
พงษ์พชั รินทร์ พุธวัฒนะ (2545) อ้างถึงใน จรัส สุวรรณเวลา (2534) ศึกษาปญั หาการ
พัฒนางานวิจยั ของบุคลกรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ประสบปญั หาเรื่อง
ของอาจารย์บางส่วนไม่เห็นความสําคัญของการวิจยั แต่ขณะเดียวกันยังมีอาจารย์จาํ นวนมากที่
เห็นความสําคัญและความจําเป็ นของการวิจยั แต่มอิ าจดําเนินการวิจยั ได้และ/หรือดําเนินไปได้
ไม่เต็มที่ ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือการสนับสนุ นการทําวิจยั
ส่วนทีข่ าดดังกล่าวอาจเป็ นเพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อาทิเช่น การวางแผนงาน การ
เขียนโครงการ การวางระเบียบวิธวี จิ ยั การปฏิบตั กิ ารวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอ
ผลงานวิจยั การกําหนดปญั หาทีจ่ ะวิจยั อีกทัง้ ขาดแรงจูงใจหรือพลังสนับสนุ น อาทิเช่น กลไกซึง่
เอือ้ ต่อการกระจายความสามารถของบุคลากรพร้อมด้วยประสบการณ์ อีกทัง้ มีปญั หาในด้านเจตคติ
ของผูท้ ําวิจยั ทีท่ ําเพียงเพื่อผลการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ ทําให้ขาดพลังใจทีจ่ ะทําวิจยั
เพื่อบุกเบิกแสวงหาความก้าวหน้าในตัวความรู้ รวมทัง้ ขาดเจตคติทด่ี ตี ่อการวิพากษ์วจิ ารณ์และ
การรับคําวิพากษ์วจิ ารณ์ในผลงานวิจยั
พงษ์พชั รินทร์ พุธวัฒนะ (2545) ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจยั ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมวิจยั ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในปจั จุบนั ยังไม่เอือ้ ต่อการทําวิจยั ของอาจารย์ อาจารย์ส่วนใหญ่ยงั ให้ความสําคัญกับงาน
สอนมากกว่ า งานวิจ ยั และมีเ ป้ า หมายในการทํ าวิจยั เพื่อ ตํ า แหน่ ง ทางวิชาการมากกว่ าเพื่อ
แสวงหาองค์ความรูใ้ หม่หรือเพื่อนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ อาจารย์ให้เหตุผลในการไม่ทํา
วิจยั หรือไม่คดิ จะทําวิจยั ว่าเพราะไม่มเี วลา ถึงแม้ว่าสถาบันและ/หรือมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
มีนโยบายและเป้าหมายที่จะพัฒนาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ก็ตาม แต่ พบว่ายังขาดการ
บริห ารงานวิจ ยั ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ผลงานวิจ ยั ส่ ว นใหญ่ ย งั มีล ัก ษณะรับ องค์ค วามรู้จ าก
ต่างประเทศมากกว่าสร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง นักวิจยั ทีม่ คี ุณภาพยังมีน้อย การทําวิจยั มี
ลักษณะเป็ นงานวิจยั เดีย่ วมากกว่าวิจยั เป็ นทีม ผลงานวิจยั ส่วนใหญ่มลี กั ษณะแยกส่วนงานวิจยั
ในลักษณะสหสาขาวิชายังมีน้อย และผลงานส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
พรพิมาน วงษ์ปตั ตา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาปจั จัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อการทําวิจยั
ในชัน้ เรียนของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 ผลการวิจยั พบว่า
ตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลทางตรงอย่างเดียวต่อการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครู คือ แรงจูงใจในการทํา
วิจยั ในชัน้ เรียน ความรูเ้ กี่ยวกับการทําวิจยั ในชัน้ เรียน ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อม
คือ นโยบายการศึ ก ษาชาติ ใ นการทํ า วิจ ัย ในชัน้ เรีย น เจตคติ ใ นการทํ า วิจ ัย ในชัน้ เรีย น
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บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการทําวิจยั ในชัน้ เรียน และวัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการ ในการ ทําวิจยั ใน
ชัน้ เรียน ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูกค็ อื คุณสมบัตขิ องนักวิจยั
และงบประมาณในการวิจยั ในชัน้ เรียน
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2546) ได้สมั ภาษณ์ นักวิชาการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
บทบาทของอุ ด มศึ ก ษากับ ระบบวิจ ัย ของชาติ พบว่ า ในสภาพความเป็ น จริง ในป จั จุ บ ัน
มหาวิทยาลัยของไทยยังไม่สามารถทําหน้ าที่ด้านการวิจยั เพื่อสร้างความรูใ้ ห้กบั สังคมได้ดนี ัก
โดยมีประเด็นและปญั หาทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการทําวิจยั ของมหาวิทยาลัยสรุปได้ดงั นี้
1. ด้านโครงสร้างและความคิด เชิง ระบบ พบว่ า การบริห ารมหาวิทยาลัยใน
ปจั จุบนั มีปญั หาอุปสรรคที่เกิดจากความไม่คล่องตัวของระบบและระเบียบราชการ ที่ต้องผ่าน
การพิจารณาอนุ มตั จิ ากหน่ วยงานทีก่ ํากับดูแลการบริหารงานด้านต่างๆ ทัง้ ในเรื่องของแผนงาน
บุคลากร งบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับการทําวิจยั อีกทัง้ ระบบคิดแบบราชการได้
ฝงั ตัวและลงรากในตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาเป็ นเวลานานส่งผลให้งานวิชาการทีเ่ กิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์และความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึน้ ได้ยากมาก ประกอบกับมีแนวคิดทีพ่ ยายาม
ทําให้ทุกมหาวิทยาลัยมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่ างของพัฒนาการทาง
ประวัติศ าสตร์ ความสามารถเฉพาะทาง และทิศทางสู่ความเป็ นเลิศของแต่ ละมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ก ารที่ม หาวิท ยาลัย ขยายการจัด การศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาโดยการเปิ ด สอน
หลัก สูต รพิเ ศษโดยเฉพาะที่ส่ ว นใหญ่ ไ ม่เ น้ นการวิจยั ส่ ง ผลให้ส ถาบันอุ ด มศึก ษากลายเป็ น
การตลาดทีข่ ายความรูไ้ ม่ใช่เป็ นแหล่งสร้างความรู้
2. ด้านนโยบายวิจยั เนื่องจากการกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจยั ของ
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติเป็ นการทําวิจยั และพัฒนาตามสาขาวิชาทีก่ ําหนด จึงมี
การตัง้ ข้อสังเกตถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความต้องการการพัฒนา
ของประเทศ อีกทัง้ ในทางปฏิบตั ิก็ไ ม่ส ามารถกํ าหนดนโยบายข้ามกระทรวงได้ ในส่ วนของ
มหาวิทยาลัยถึงแม้ว่ามีการกําหนดทิศทางการวิจยั และพัฒนาไว้ในแผนอุดมศึกษาระยะยาวแล้ว
แต่ ยงั ขาดการสนับสนุ นงบประมาณ ประกอบกับระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่อ่อนแอ รวมถึง
ทัศนคติและความไม่พร้อมของมหาวิทยาลัยทําให้ไม่สามารถสร้างฐานหรือจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ทีส่ นับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้
3. ข้ อ จํ า กั ด ของทุ น สนั บ สนุ น ถึ ง แม้ แ หล่ ง ทุ น สนั บ สนุ นการวิ จ ั ย ของ
มหาวิทยาลัยจะมีหลายทางแต่ก็มขี อ้ จํากัดของแต่ และแหล่งทุน อาทิเช่น วงเงินที่ได้รบั จํากัด
ความไม่ต่อเนื่องของทุน การสนับสนุ นการวิจยั เฉพาะทางส่งผลให้ไม่สามารถสร้างผลงานวิจยั
ได้ครอบคลุมความต้องการของประเทศได้ นอกจากนี้ประเทศยังขาดแหล่งทุนสนับสนุ นทางด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานในการวิจยั ทีต่ อ้ งการใช้งบประมาณสูงอีกด้วย
4. โครงสร้างและการบริหารงานวิจยั ในมหาวิทยาลัย การกําหนดนโยบายและ
ทิศทางการวิจยั ส่วนใหญ่ ขน้ึ อยู่กบั สภาวิชาการ ทําให้มที ศิ ทางการวิจยั มีมุมมองของผู้บริหาร
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ภายในมหาวิทยาลัยเท่ านัน้ ซึ่งในทางปฏิบตั ิแล้ว การทําวิจยั ส่ วนใหญ่ มาจากคณะ ภาควิชา
ศูนย์วจิ ยั หรือกลุ่มนักวิจยั ที่มคี ุณภาพ จึงต้องคํานึงถึงความพร้อมของนักวิจยั ด้วย นอกจากนี้
การแบ่งโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั ก่อให้เกิดปญั หาการแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก
ผลงานวิจยั ส่วนใหญ่จงึ เป็ นการทําวิจยั เฉพาะสาขาวิชาเท่านัน้ จึงไม่สามารถแบ่งกลุ่มวิจยั ใน
ลักษณะของสหสาขาวิชาและไม่เอือ้ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
5. บุ ค ลากรวิจ ยั ผลจากการจัด การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานของไทยที่มุ่ง เน้ น การ
ท่องจําไม่ส่งเสริมการสร้างทักษะของนักวิจยั อีกทัง้ มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการจึงไม่เอื้อให้
มีแรงจูงใจการดึงคนเก่งเข้าสู่ระบบวิชาการได้ และการเลือกหัวข้อวิจยั ของอาจารย์บางครัง้ เลือก
ทําวิจยั ทีต่ นเองถนัดหรือสนใจมากกว่าความต้องการของสังคมหรือผูท้ น่ี ํ าผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ประกอบกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่มปี ระสบการณ์จริงในหัวข้อทีท่ ําวิจยั ทําให้ได้ผลการวิจยั
ที่ต อบคํ า ถามได้ อ ย่ า งกว้ า งๆ และไม่ เ ฉพาะเจาะจง ซึ่ง ต่ า งจากนั ก วิจ ัย ของเอกชน ใน
ภาคอุตสาหกรรมทีม่ ปี ระสบการณ์จริงกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีภาระ
งานมากและการประเมินผลงานขึน้ อยูก่ ารสอนเป็ นหลัก อาจารย์จงึ ไม่สนใจทําวิจยั ถึงแม้ว่าระยะ
หลัง จะมีก ารนํ า ภาระงานวิจ ยั มาใช้เ ป็ น ภาระงานส่ ว นหนึ่ ง แล้ว ก็ต าม เช่ น เดีย วกับ การขอ
ตําแหน่ งทางวิชาการปจั จุบนั ต้องมีผลงานวิจยั ด้วย แต่การขอตําแหน่ งทางวิชาการก็ไม่ได้เป็ น
แรงจูงใจสําหรับอาจารย์ทุกคน อีกทัง้ การถูกหักเงินสนับสนุ นการวิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัยทําให้ม ี
ผลให้ผู้ทําวิจยั รูส้ กึ ท้อแท้ และทําให้ทุนวิจยั ไม่เพียงพอส่งผลต่อคุณภาพ ยิง่ กว่านัน้ ปจั จุบนั ใน
สังคมไทยยังไม่เห็นความสําคัญของอาชีพนักวิจยั อีกด้วย
6. ประเด็นความเชื่อมโยง
6.1 ความร่วมมือกับนักวิจยั อื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีน้อย
เนื่องจากมีการร่วมกลุ่มพัฒนางานวิจยั เฉพาะในกลุ่มของตน ทําให้เกิดความซํ้าซ้อนในการวิจยั
ซึง่ เป็ นการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ และไม่เป็ นการสนับสนุ นการพัฒนางานวิจยั ใน
สาขานัน้ ๆ ในภาพรวมของประเทศ
6.2 ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนนิยมนํ าเข้าเทคโนโลยีใน
ลักษณะ Turn-Key มากกว่าการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต จึงส่งผลให้มกี ารวิจยั และ
พัฒนาเกิดขึ้นน้ อย และงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ไม่มกี ารนํ ามาใช้ประโยชน์ ในภาค
ธุ ร กิจ ได้ม ากเท่ า ที่ค วรซึ่ง มีส าเหตุ มากจากการขาดแคลนเงิน สนั บ สนุ นการวิจยั และพัฒ นา
เทคโนโลยีจากภาคเอกชน ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ในการวิจยั
และพัฒนา โดยมีมาตรการการจูงใจด้านการเงินในรูปแบบต่างๆ ตัง้ แต่การให้เงินกู้ดอกเบีย้ ตํ่า
จนถึงเงินให้เปล่าผ่านหน่ วยงานสนับสนุ นการวิจยั ของรัฐ การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
ภาษีอากรในการนําเข้าเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั และพัฒนาแล้วก็ตาม แต่มาตรการ
ดังกล่าวก็ไม่ทําให้เกิดแรงจูงใจเพียงพอ เพราะวิธปี ฏิบตั ิไม่คล่องตัวและไม่เกิดประโยชน์ แก่
ภาคเอกชน ที่ได้รบั การส่งเสริมอยู่แล้ว นอกจากนี้กลไกการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
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ภาคเอกชนยังไม่มรี ูปแบบที่ชดั เจน และต่อเนื่องทัง้ ในเรื่องโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
การจัดตัง้ สวนวิทยาศาสตร์ สวนเทคโนโลยี เป็ นต้น ส่วนความเชื่อมโยงที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ใน
ขณะนี้มเี พียงการให้คําปรึกษาเป็ นหลักเท่านัน้ หน่ วยงานบริหารการวิจยั ของรัฐจึงได้เปลี่ยน
แนวทางการกําหนดโครงการวิจยั โดยเน้ นการให้ทุนสนับสนุ นการวิจยั ในลักษณะ “จตุภาคีการ
วิจยั ” มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ รัฐผูส้ นับสนุ นการวิจยั ผูท้ ําการวิจยั และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียหรือ
ลักษณะ “เครือข่ายวิสาหกิจ” เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึน้
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2546) ได้สํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ซึง่ ส่วนใหญ่มตี ําแหน่ งเป็ นอาจารย์ มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทมี
ตําแหน่ งทางวิชาการเป็ นอาจารย์ ดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหาร มีประสบการณ์ทํางานโดยเฉลีย่ 15.5
ปี มีประสบการณ์ทํางานวิจยั โดยเฉลีย่ 8.4 ปี และมีผลงานวิจยั โดยเฉลีย่ 1 – 2 เรื่องต่อปี โดย
ความคิดเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่เกีย่ วกับบทบาทของอุดมศึกษากับระบบวิจยั สรุปได้ ดังนี้
1. การบริห ารงานวิจ ัย มีค วามเห็น ว่ า นโยบายวิจ ยั ของประเทศขาดความ
ชัดเจนทัง้ ในด้านเป้าหมาย ความซํ้าซ้อนและไม่ต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั ่ งไม่ครบถ้วน
และการกําหนดนโยบายไม่มกี ารนํ าปญั หาของชุมชนและสังคมมาเป็ นตัวตัง้ เช่นเดียวกับการ
กําหนดนโยบายวิจยั ของมหาวิทยาลัย ซึง่ เมื่อมีการกําหนดนโยบายแล้วยังขาดการนํ าไปปฏิบตั ิ
ขาดการประสานงานเพื่อถ่ายทอดนโยบายไปสู่ประชาคม ซึง่ มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการใน
เรือ่ งนี้และให้เป็ นไปด้วยความโปร่งใส นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต้องเร่งเสริมสร้างบรรยากาศของ
การทํางานวิจยั ในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้เกิดการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
2. ระบบการเงินวิจยั มีความเห็นว่า การมีนโยบายและมาตรการบริหารการเงิน
ด้านการวิจยั ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็ นสิง่ ที่พงึ ปรารถนาของนักวิจยั ทุกคน ส่วนประเด็น
เรือ่ งการหักค่าดําเนินการเข้ามหาวิทยาลัย เห็นว่าไม่ชดั เจนว่ามหาวิทยาลัยนํ าเงินดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ ด้านใด เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้อํ านวยความสะดวกแก่ นักวิจยั ในการทํางานวิจยั
อย่ า งแท้จ ริง ทัง้ ๆ ที่ไ ด้ ร บั ผลประโยชน์ ร่ว มกับ นั ก วิจ ัย ซึ่ง ในประเด็น นี้ นั ก วิช าการเห็น ว่ า
มหาวิทยาลัยควรนํ าเงินทีห่ กั ไปจัดตัง้ เป็ นกองทุนเพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมงานวิจยั และจัดสรร
ให้แ ก่ ค ณะและภาควิชาตามความเหมาะสม ส่ว นการจัดสรรงบประมาณการวิจยั จากรัฐบาล
นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการทีร่ ฐั บาลแบ่งการจัดสรรงบประมาณวิจยั แก่มหาวิทยาลัย 2
ลักษณะคือ ส่วนแรก การจัดสรรงบประมาณโดยตรงแก่มหาวิทยาลัย เพื่อการวิจยั พืน้ ฐานและ
การวิจยั ประยุกต์ โดยพิจารณาถึงความจําเป็ นและความต้องการของประเทศเป็ นหลัก และส่วน
ที่ 2 จัดสรรเงินผ่านหน่ วยงานสนับสนุ นการวิจยั เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันในการทํางานวิจยั
3. ควรเชื่อมโยงงานวิจยั กับหน่ วยงานภายนอก มีความเห็นว่าเป็ นสิง่ จําเป็ น
และเป็ นประโยชน์ ทงั ้ แก่ มหาวิทยาลัยและหน่ วยงานภายนอกที่ส ามารถนํ าผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้มหี น่ วยงานพัฒนาธุรกิจขึน้ ในมหาวิทยาลัย เพื่อทําหน้าที่
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เป็ นหน่ วยงานกลางเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับหน่ วยงานภายนอก ดูแลด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ให้แก่มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ในการวิจยั เรือ่ งบทบาทอุดมศึกษาในระบบวิจยั แห่งชาติ พิเชฐและคณะได้ทํา
การกรณีศกึ ษาหน่ วยงานที่มชี ่อื เสียงและผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติของประเทศไทย 3 หน่ วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สวน
อุ ต สาหกรรม และการบริห ารกลุ่ ม วิจ ยั มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า ธนบุ ร ี และ
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ มีสรุปผลการศึกษาดังนี้
1. คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ถื อ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ด ี สํ า หรับ
สถาบันอุ ดมศึก ษาไทยที่ต้อ งการพัฒนาหน่ ว ยงานของตนไปสู่ค วามสําเร็จทางด้านวิจยั และ
พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์มนี โยบายและทิศทางการวิจยั ทีช่ ดั เจน และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมีค ณาจารย์ของคณะถึง ร้อยละ 80 ที่มคี วามชอบและเข้าใจต่ อ การทํางานวิจยั
ขณะเดียวกันคณะมีการส่งเสริมและสนับสนุ นโดยการสร้างกลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดความต้องการทําวิจยั ด้วยการให้ทุนสนับสนุ นในรูปแบบต่างๆ มีการสร้างหน่ วยงานวิจยั เพื่อ
ความเป็ นเลิศเฉพาะทาง รวมทัง้ ความพยายามให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความรูจ้ าก
ผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศให้มาปฏิบตั งิ านทีค่ ณะวิทยาศาสตร์โดยผ่านกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ยงั มีก ารพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างคณะกับภาคอุ ต สาหกรรมด้วยการส่ง เสริมให้
บุคลากรทําวิจยั ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นการนํ าผลการวิจยั
ของคณะวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในภาคเอกชน อันจะเป็ นการสร้างประโยชน์ สูงสุดให้เกิด
ขึน้ กับผลงานวิจยั และผู้ใช้ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปจั จัยสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่ทําให้คณะวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จทางด้านวิจยั ก็คอื การที่คณะให้ความสําคัญ
กับการสร้างเสริมวัฒนธรรมวิจยั ให้กบั อาจารย์และบุคลากรในองค์กร ทัง้ นี้เพื่อให้คณาจารย์ของ
คณะได้ตระหนักว่า ภารกิจหลักทีส่ าํ คัญ คือ งานวิจยั ทีต่ อ้ งดําเนินควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
2. สวนอุตสาหกรรมและการบริหารกลุ่มวิจยั (R&D Cluster) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี มีปจั จัยความสําเร็จทีท่ าํ ให้งานวิจยั เป็ นทีย่ อมรับในระดับประเทศ
นานาชาติ ดังนี้
2.1 ความต่ อเนื่ องของนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการ
พัฒนามหาวิทยาลัยทีส่ มั พันธ์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามชัดเจนและ
ต่อเนื่องในการผลักดันบุคลากรของมหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ ร่วมกันเรียนรู้ สังสมประสบการณ์
่
ลองผิดลองถูก รวมทัง้ สร้างความเข้าใจกับประชาคม
2.2 บทบาทผู้บริห ารมหาวิท ยาลัย และการจัด การผลประโยชน์ ท ับซ้อ น
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนได้เป็ นอย่างดี และได้ส่งผ่านมายัง
ผูบ้ ริหารระดับกลาง ทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารงานวิจยั และการบริการวิชาการสังคม
ให้เห็นความสําคัญของเครือข่ายวิจยั รวมถึงความสามารถจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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2.3 รูปแบบการบริหารจัดการเน้ นการบริหารองค์กรแบบแนวราบโดยใช้
ระเบียบราชการในการกํากับมิใช้การบังคับ การบริหารการเงินมีความยืดหยุ่น โดยนักวิจยั และ
กลุ่มวิจยั ต้องทําข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุ นจากแหล่งทุนต่างๆ และเป็ นลักษณะ
พึง่ ตนเองงบประมาณทีห่ ามาได้จะนํ ามารวมกันในรูปของกองทุน
2.4 การบริหารงานวิจยั มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารวิจยั เป็ นศูนย์กลางการทําวิจยั และ
หน่ วยสนับสนุ นการผลิตบัณฑิตและนักวิจยั โดยมีการจัดกลุ่มวิจยั อย่างหลวมๆ ทําให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการพัฒนาระบบผู้ช่วยสอนและระบบพี่เลีย้ งนักวิจยั ที่
เอื้อให้เกิดการทํางานวิจยั ระหว่างกลุ่มวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขึน้ อยู่กบั โจทย์
และหัว ข้อ วิจยั เพื่อ ร่ว มดํา เนิ นการวิจยั ให้เ กิด ความเข็มแข็ง ของระบบวิจยั ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2.5 สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นหน่ วยงานที่มุ่งเน้ น
การแสวงหาองค์ความรูใ้ หม่ ความเข้าใจในกระบวนการทางสังคมในลักษณะสหสาขาวิชา ทัง้ ใน
ด้านเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง การศึก ษา วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนผลกระทบที่
เกิด ขึ้นจากปฏิสมั พันธ์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ไ ด้ผ ลิต วารสารหรือเอกสาร
สิง่ พิมพ์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจยั วิชาการต่างๆ เป็ นประจํา เช่น วารสารวิจยั สังคม จดหมาย
ข่ า ว ตํ า รา และหนั ง สือ และรายงานผลการวิจ ยั เป็ น ต้น อีก ทัง้ ยัง มีก ารบริก ารฐานข้อ มู ล
ประชากร การศึก ษา สาธารณสุข แรงงาน เด็ก และผู้ห ญิง อีก ด้ว ย สถาบันวิจยั สัง คมมีก าร
ดําเนินการ ทัง้ ในด้านการวิจยั และการเรียนการสอน โดยในด้านการวิจยั ได้ดําเนินงานวิจยั หลัก
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสังคมโดยมุง่ เน้นการวิจยั ลักษณะการวิจยั พืน้ ฐาน การวิจยั ประยุกต์ การวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารและการวิจยั นโยบายครอบคลุมทัง้ ในด้านพืน้ ทีเ่ มืองและชนบท รวมทัง้ ประเด็นปญั หา
ที่สําคัญและได้รบั ความสนใจจากสังคม สําหรับด้านการเรียนการสอนได้ร่วมมือกับวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์แ ละสถาบัน เอเชีย ศึก ษา เปิ ด สอนหลัก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต (สห
สาขาวิชา) สาขาพัฒนามนุ ษย์และสังคม เพื่อเป็ นการบูรณาการความรูใ้ นด้านการเรียนการสอน
กับการวิจยั ให้บณ
ั ฑิตได้เรียนรู้กระบวนการวิจยั อย่างแท้จริง มีความรูแ้ ละทักษะในแขนงวิชา
และสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ง เป็ น เสมือ นวัฒ นธรรมอย่ า งหนึ่ ง ของ
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ที่พ ยายามสร้างความเชื่อ มโยงระหว่ างสถาบันวิจยั และคณะวิช า
ค่อนข้างมาก ทัง้ ในมิตดิ า้ นการเรียนการสอนและความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ โดยผูบ้ ริหารจะ
เป็ นแกนกลางขององค์กรและมีอาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ เข้ามาเป็ นส่วนเสริมทางด้านวิชาการ
ให้สถาบันวิจยั ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร (2546) ได้ศกึ ษาปจั จัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยั ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพายัพ ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ปริมาณการผลิตผลงานการ
วิจยั ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ คือ ตัวแปรภาระงานสอน (Teach) เวลาทีใ่ ช้ในการทํา
วิจยั เฉลีย่ ต่อสัปดาห์ (Time) และทัศนคติทม่ี ตี ่อการวิจยั (Attitude) โดยพบว่า เวลาทีใ่ ช้ในการ
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ทําวิจยั เฉลีย่ ต่อสัปดาห์ และทัศนคติทม่ี ตี ่อการวิจยั มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณการผลิต
ผลงานการวิจยั ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สําหรับ
ภาระงานสอน มีค วามสัม พัน ธ์ท างลบ กับ ปริม าณการผลิต ผลงานการวิจ ยั ของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ปริมาณการผลิตผลงานการวิจยั ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ
นัส ที ทรัพย์สมบัติ (2546) ได้ศึก ษาวิจยั เกี่ยวกับปจั จัยที่ส่ง ผลต่ อ การทําวิจยั ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว่า 1) ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงาน ระดับมาก
ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน และด้านเงินที่ได้รบั ระดับปานกลาง ได้แก่
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ส่วนปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทํา
วิจยั ในระดับน้ อย ได้แก่ ด้านสภาพการทํางาน 2) อาจารย์ท่อี ยู่ต่างคณะกันมีความคิดเห็นต่อ
ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั ในแต่ละคณะ 10 ด้าน คือ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รบั
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้ าในตําแหน่ ง
งาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ั หาในการทํา วิจยั ที่อ าจารย์
ร่ว มงาน ด้า นสภาพการทํา งาน และด้านเงิน ที่ไ ด้รบั 3) ป ญ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความคิดเห็นว่ามีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีภาระงานมากทําให้ไม่ม ี
เวลาในการทําวิจยั ขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุ น มีความยุ่งยากในขัน้ ตอนการ
ขอทุ น ขาดความพร้อมในด้านของอุ ปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทําวิจยั และขาดความ
พร้อมในด้านตําราและเอกสารเพื่อการค้นคว้าวิจยั
ศิโรจน์ ผลพันธิน (2547) ได้ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการบริหารงานวิจยั
ของสถาบันอุ ด มศึก ษา ผลการศึก ษาพบว่ า การบริห ารงานวิจยั ของสถาบันอุ ด มศึก ษาต่ า ง
ประสบปญั หาที่มสี ภาพคล้ายคลึงกัน นัน่ คือ นโยบายการวิจยั ของสถาบันอุ ด มศึกษายังขาด
ความชัดเจนในทิศทางการนํ าผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ การบริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคล มีการขาดแคลนนักวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะนักวิจยั ทีส่ ามารถ
ทํ า วิจ ัย ในระดับ ลึก ด้ า นงบประมาณได้ ร ับ การจัด สรรจากรัฐ อย่ า งไม่ เ พีย งพอการจัด สรร
งบประมาณมีความล่ าช้ายุ่งยาก และไม่ทนั ต่ อ ความต้อ งการในการนํ าไปใช้ประโยชน์ ด้าน
อุ ปกรณ์ เครื่องมือการวิจยั ไม่เพียงพอ จากผลการวิจยั ได้เสนอรูปแบบการบริหารงานวิจยั ใน
อนาคต ดังนี้ 1) ด้านนโยบาย รัฐควรส่งเสริมสนับสนุ นการทาวิจยั ทุกประเภท สนับสนุ นความ
เชื่อ มโยงของระบบวิจ ยั ให้ม ากกว่ าป จั จุ บนั ควรจัด ทํา แผนแม่บ ทการวิจ ยั ระดับอุ ด มศึก ษา
ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบายให้สถาบันมีความเชีย่ วชาญด้านการวิจยั เฉพาะ
ทาง 2) ด้านการจัดรูปองค์กร ควรผสมผสานระหว่างรูปแบบเครือข่ายกับรูปแบบยืดหยุ่น มีสาย
บังคับบัญชาทีส่ นั ้ เน้นความคล่องตัวและปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ 3) ด้านทรัพยากรบุคคล
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ควรสร้า งและพัฒ นาทัง้ นั ก วิจ ยั ที่ม ีตํ า แหน่ ง อาจารย์ ที่ม ีตํ า แหน่ ง นัก วิจ ยั และนั ก ศึก ษาใน
บัณฑิตศึกษา 4) ด้านงบประมาณ ควรใช้ระบบคุณธรรมเอื้ออํานวยความสะดวกต่อการทําวิจยั
โดยเน้ นผลลัพธ์ท่ไี ด้จากผลงานวิจยั เป็ นหลัก 5) ด้านคุณภาพงานวิจยั ควรให้มกี ารเผยแพร่
ผลงานวิจยั สู่ส งั คมหรือ ใช้ประโยชน์ จ ากผลงานวิจยั ให้มากขึ้น ควรมีห น่ ว ยงานจัด การดูแ ล
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กิดจากผลงานวิจยั 6) ด้านความเชื่อมโยงของระบบวิจยั ควรมีการจัดตัง้
สถาบันวิจยั เฉพาะทาง จัดตัง้ หน่ วยงานเชื่อมโยงองค์ความรูส้ ู่สงั คม 7) ด้านความร่วมมือทาง
วิจยั ควรทําวิจยั แบบคณะวิจยั ในรูปแบบเครือข่ายวิจยั ให้เครือข่ายวิจยั ใช้ทรัพยากรวิจยั ร่วมกัน
ให้มากทีส่ ุด
ฆนธรส ไชยสุต (2547 : บทคัด ย่อ) ได้ศึก ษาสภาพและปญั หาในการทําวิจยั ของ
บุคลากรคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปญั หาในการทําวิจยั มีดงั นี้
ปญั หาด้านการสนับสนุ น การบริการประสานงานของคณะ ปญั หาด้านภาระงานสอนหรือภาระ
ในการปฏิบตั ิงานประจํา ปญั หาด้านการนํ าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจยั ปญั หาด้านระเบียบ
ขัน้ ตอนในการขอรับทุนทีย่ งุ่ ยาก ปญั หาด้านการเงิน และปญั หาด้านความคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณที่ไ ด้ร บั ส่ ว นความคิด เห็นของบุ ค ลากร พบว่ า งานวิจ ยั จะเป็ นสิ่ง ที่ช่ว ยในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทํางานให้ก้าวหน้ ายิง่ ขึ้น และพบว่าสาเหตุ ท่ที ําวิจยั เพราะ
ต้องการนํ าผลงานวิจยั มาใช้ประโยชน์ และต้องการใช้ผลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่ งทางวิชาการ
หรือตําแหน่ งในการทํางาน การเลือกหัวข้อทีใ่ ช้ในการทําวิจยั จะเลือกเรื่องทีส่ อดคล้องกับผลงาน
หรือความชํานาญการที่มอี ยู่เดิม หรือเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน และ
ยังพบว่า ปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การทําวิจยั ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ได้แก่ เวลาที่รบั
ราชการ อัตราเงินเดือน การเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านวิจยั และลักษณะการดําเนินการวิจยั ของ
คณะ โดยบุคลากรที่มรี ะยะเวลารับราชการมานาน มีอตั ราเงินเดือนสูง และเข้ารับการอบรม
สัมมนาด้านวิจยั จะมีแนวโน้มทีจ่ ะทํางานวิจยั ได้มากกว่า
ฐิตพิ ร ตันติศรียานุ รกั ษ์, รัชฎา ธิโสภา และอรดา เกรียงสินยศ (2548) ได้ศกึ ษาวิจยั
เกีย่ วกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการทําวิจยั ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปญั หาอุปสรรคในการทํางานวิจยั ของบุคลากรในภาพรวมและของ
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุ นวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่ างระหว่ างบุ ค ลากรสายวิชาการกับบุ ค ลากรสายสนับสนุ นวิชาการ พบว่ า ไม่ม ีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตัวบ่งชีท้ ม่ี ผี ลต่อความสําเร็จในการทําวิจยั ทัง้
ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศการวิจยั ด้านการสนับสนุ นจากหน่ วยงาน ด้าน
ความรู้เ กี่ยวกับการวิจยั และด้าน สิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งระหว่ า งสายวิช าการและสายสนับ สนุ นวิช าการ พบว่ า มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมือ่ เปรียบเทียบความแตกว่ารายด้าน 4 ด้าน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
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สนับสนุ นจากหน่ ว ยงานด้านความรู้เ กี่ยวกับการวิจยั และด้านสิ่ง อานวยความสะดวก โดย
บุคลากรสายวิชาการมีค่าคะแนนเฉลีย่ มากกว่าสายสนับสนุ นวิชาการทัง้ 3 ด้าน
ชุตมิ า มุตตาหารัช และนวพร หอมจันทร์ (2548) ได้ศกึ ษาปญั หาและความต้องการการ
สนับสนุ นในการทําวิจยั ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ั หาและความต้ อ งการการสนั บ สนุ น ในการทํ า วิ จ ัย ของบุ ค ลากร
และเปรี ย บเที ย บป ญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านความรู้ค วามเข้าใจในการทําวิจยั ผลการศึก ษาพบว่า
1) บุคลากรมีปญั หาในการทําวิจยั ในภาพรวมและด้านความรูค้ วามเข้าใจในการทําวิจยั ด้าน
การเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานทีแ่ ละบุคลากร ด้านแหล่งข้อมูล และด้านทีป่ รึกษา
อยู่ในระดับปานกลาง 2) บุคลากรมีความต้องการการสนับสนุ นในการทําวิจยั ในภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน 3) การเปรียบเทียบปญั หาในการทําวิจยั ในภาพรวมพบว่า ผูท้ ม่ี ี
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทําวิจยั ต่างกัน มีปญั หาในการทําวิจยั แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 4) การเปรียบเทียบความต้องการการสนับสนุ นการทําวิจยั ใน
ภาพรวมพบว่า ผูท้ ม่ี เี พศสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา สายงาน และประสบการณ์ในการทํา
วิจยั ต่างกัน มีความต้องการการสนับสนุ นในการทําวิจยั ไม่แตกต่างกัน
วิชยั ศรีสุวรรณ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาปญั หาความต้องการรับการส่งเสริมการ
วิจยั ของบุคลากรในสถาบันเครือข่ายการวิจยั ภาคกลางตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า 1) ปญั หา
การส่งเสริมการวิจยั ของบุคลากรในสถาบันเครือข่ายฯ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจําแนก
ตามระดับการศึกษา สายงาน ตําแหน่ งทางวิชาการ ระยะเวลาที่เคยดําเนินการวิจยั สถานที่
ปฏิบตั ิง านวิจยั ไม่มคี วามแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญ และพบว่า เพศหญิง มีค วามคิด เห็น
เกีย่ วกับปญั หาการส่งเสริมการวิจยั สูงกว่าเพศชาย 2) ความต้องการรับการส่งเสริมการวิจยั ของ
บุคลากรในสถาบันเครือข่ายการวิจยั ภาคกลางตะวันออกโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานมาก
เมือ่ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สายงาน ตําแหน่ งทางวิชาการ ระยะเวลาการดําเนินการทํา
วิจ ยั สถานที่ป ฏิบ ัติง านวิจ ยั ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ที่พ บว่ า
บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาปริญญาโทมีความต้องการรับการส่งเสริมการวิจยั สูงกว่าบุคลากรทีม่ ี
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
กาญจนา พูนศิลป์ และคณะ (2549) ศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการสร้างผลงานทาง
วิช าการด้ า นการวิจ ัย ของบุ ค ลากรสายวิช าการ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านภาระงาน ปจั จัย
ด้านการ บริหารงานวิจยั ของคณะ ปจั จัยด้านข้อมูลในการทําวิจยั ปจั จัยด้านความรูใ้ นการทํา
วิจยั ปจั จัยด้านการแสวงหาความรูเ้ พื่อประกอบการทําวิจยั ปจั จัยด้านบรรยากาศในการทําวิจยั
อยู่ในระดับมากและปจั จัยด้านทัศนคติการทําวิจยั ปจั จัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ปจั จัยด้านเครื่องมือ
สนับสนุ นอยู่ในระดับน้อย ส่วนปจั จัยด้านงบประมาณอยู่ในระดับทีไ่ ม่มปี ญั หา เมื่อเปรียบเทียบ
กับปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างผลงานทางวิชาการด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ
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จําแนกตามอายุ วุฒกิ ารศึกษา ตําแหน่ งทางวิชาการ และประสบการณ์ พบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน
กอแก้ว จันทร์กงิ่ ทอง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาปจั จัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยั ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา จากการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิตไิ คสแควร์ (Chisquare) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์จาํ แนกประเภท (Discriminant Analysis) ผลการศึกษา
พบว่า อาจารย์ทเ่ี คยทําวิจยั มีจาํ นวนมากกว่าอาจารย์ทไ่ี ม่เคยทําวิจยั และในจํานวนของผูท้ เ่ี คย
ทําวิจยั นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ประเภทกลุ่ม ซึ่งงานวิจยั โดยส่วนใหญ่ท่ที ําเป็ นงานวิจยั ที่ทํา
เพื่อพัฒนางานวิชาการตามสาขาทีส่ งั กัด และได้รบั ทุนสนับสนุ นจากงบประมาณมหาวิทยาลัย
อีกทัง้ งานวิจยั ส่วนใหญ่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการของสถาบันทีต่ นเองปฏิบตั งิ านเป็ นจํานวนมาก
ที่สุ ด ในส่ วนของระดับของปจั จัยที่ส่ งผลต่ อ พฤติกรรมการทําวิจยั ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจภายในโดยภาพรวมในระดับมาก โดยมองว่าการทําวิจยั
ช่วยพัฒนาศักยภาพทางปญั ญา อีกทัง้ อาจารย์มหาวิทยาลัยมีทศั นคติโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่
ดีต่ อ การวิจยั
โดยมองว่ าวิจยั เป็ นสิง่ ที่ฝึ ก หัด กันได้ และเมื่อ ทําวิจยั แล้ว จะทําให้ไ ด้รบั
ประสบการณ์ และความรู้เพิม่ ขึน้ ในขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรูค้ วามสามารถโดย
ภาพรวม แรงจูงใจภายนอกโดยภาพรวมในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นว่าสถาบันให้การ
สนับสนุ นการวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง ด้านอายุการทํางาน ระดับการศึกษา และตําแหน่ งทาง
วิชาการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทําวิจยั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ในขณะ
ทีเ่ พศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทําวิจยั และพบว่า ปจั จัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยั ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยมากทีส่ ุด คือ ความรูค้ วามสามารถในการวิจยั รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการ
วิจยั การสนับสนุ นจากสถาบันในการวิจยั แรงจูงใจภายในในการวิจยั และแรงจูงใจภายนอกใน
การวิจยั ตามลําดับ
สมเจตน์ นาคเสวี และคณะ (2550) ศึกษาเจตคติต่อการวิจยั และปจั จัยทีเ่ อื้อต่อการทํา
วิจยั ของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยอิสลามส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ทําวิจยั ซึ่งงานวิจยั นัน้ จะเป็ น
งานวิจยั ประยุกต์ และการทําวิจยั ส่วนใหญ่จะเป็ นคณะมากกว่ารายบุคคล พร้อมกันนี้ได้พบว่า
ผลงานวิจยั ยังไม่ได้ตพี มิ พ์ลงวารสารวิชาการ และส่วนในด้านเจตคติและค่านิยมต่อการวิจยั
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งความคิดเห็นต่ อปจั จัยที่เอื้อต่ อการทําวิจยั ในด้าน
ทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการทําวิจยั อยู่ในระดับมาก สําหรับปจั จัยด้านนโยบายและการบริหาร
การวิจยั ด้านความรูแ้ ละประสบการณ์การทําวิจยั และด้านผลตอบแทนจากการทําวิจยั บุคลากร
ของวิทยาลัยอิสลามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
สิรริ ตั น์ หิตะโกวิท (2551) ได้ศกึ ษาปจั จัยของความสําเร็จในการทําวิจยั ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบทีเ่ ป็ นปจั จัยของความสําเร็จของการ
ทําวิจยั ของบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุ นมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสภาพและ
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บรรยากาศของหน่ วยงานทีเ่ อื้อต่อการทําวิจยั ด้านความรู้ และลักษณะนิสยั ทีเ่ อื้อต่อการทําวิจยั
ด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการวิจยั ด้านการสนับสนุ นของหน่ วยงานและผูบ้ ริหาร
และด้านเจตคติทม่ี ตี ่อการวิจยั ซึง่ องค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน มีผลต่อความสําเร็จในการทําวิจยั ของ
บุคลากรทัง้ 2 กลุ่ม ทีพ่ บว่าค่าไอเกนและค่าร้อยละความแปรปรวนทีแ่ ตกต่างกัน
วิภา แซ่เซีย้ และคณะ (2551 : 454) ได้ศกึ ษาสถานภาพการทําวิจยั และอุปสรรคในการ
นํ าผลการวิจ ยั ไปใช้ของพยาบาลหลัง จบการศึก ษาในระดับ มหาบัณ ฑิต จากคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ปญั หาและอุ ปสรรคในการทําวิจยั
ได้แก่ การไม่มเี วลาในการทําวิจยั การไม่สามารถหาเครื่องมือ หรือแบบวัดที่เหมาะสมต่อการ
นํ าไปใช้ได้ และ การขาดการสนับสนุ นจากหัวหน้าหน่ วยงาน ส่วนความต้องการการช่วยเหลือ
หรือสนับสนุ น ด้านวิชาการในการทําวิจยั ได้แ ก่ การเข้าถึงแหล่งข้อ มูลการวิจยั และการหา
แหล่ ง ทุ นสนับ สนุ นโครงการวิจ ยั การเขีย นบทความวิจ ยั ตีพ ิม พ์เ ผยแพร่แ ละการพัฒนาทีม
นักวิจยั
ชัชณี กลันสอน
่
(2553) ศึกษาปจั จัยแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุ น
กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตัวแปรด้านเพศ ผลการศึกษาพบว่า
เพศมีแรงจูงใจในการทํางานเกี่ยวกับปจั จัยจูงใจแตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีแรงจูงใจมากกว่า
เพศชาย ตัวแปรด้านอายุ พบว่าอายุมผี ลต่อแรงจูงใจในการทํางานแตกต่างกัน
นารี กลิน่ กลาง (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ม.ป.ป.)
ศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจทํางานวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ น สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านบุคคลทีม่ ผี ลต่อ
การตัดสินใจทํางานวิจยั สถาบันเห็นด้วยมากทีส่ ุด คือ ปจั จัยต้องการมีความก้าวหน้าทางอาชีพ
(career path) จากงานวิจยั ระดับคะแนนเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.10 รองลงมา คือ ปจั จัยภาระงานประจํามี
มากทําให้ไม่มเี วลาทําวิจยั มีระดับคะแนนเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.00 และปจั จัยทีม่ คี วามคิดเห็นด้วยน้อย
ทีส่ ุด คือ ปจั จัยมีความรูค้ วามเข้าใจในการทําวิจยั ทีร่ ะดับคะแนนเฉลีย่ 2.83 ส่วนปจั จัยด้าน
นโยบายองค์กร พบว่า มีความคิดเห็นด้วยมากทีส่ ุด คือ ปจั จัยผูบ้ ริหารมีนโยบายสนับสนุ นให้ทํา
วิจยั ระดับคะแนนเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.82 จากผลการวิจยั สรุปได้ว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจทํางาน
วิจยั สถาบันของบุค ลากรสายสนับสนุ นของสานัก วิชาวิศ วกรรมศาสตร์ คือ ต้อ งการมี
ความก้าวหน้าทางอาชีพ และปจั จัยทีม่ ผี ลรองลงมาได้แก่ภาระงานประจํามีมากทําให้ไม่มเี วลา
ทําการวิจยั
นพวรรณ รื่นแสง และคณะ (2555) ศึกษาการทําวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ นของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยทําการศึกษาปจั จัยและความสัมพันธ์ของการ
ทํางานวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ น โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการทดสอบไค – สแควร์
ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ น ผลการวิจยั พบว่า
ด้านความรูแ้ ละด้านสภาพการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านลักษณะงานอยู่ในระดับ
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มาก ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั ในด้านลักษณะงาน พบว่า
งานประจําสามารถนํ ามาพัฒนาเป็ นงานวิจยั ได้โดยมีความสัมพันธ์ทร่ี ะดับนัยสําคัญ .05
วัฒนา พัดเกตุ (2555) ได้ศกึ ษาเจตคติในการทําวิจยั และปญั หาและอุปสรรคในการทํา
วิจยั ของอาจารย์คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่
มีเจตคติท่ดี ตี ่อการทําวิจยั โดยเห็นความสําคัญของการทําวิจยั และประสงค์ท่จี ะทําวิจยั แต่ม ี
ปญั หาและอุ ปสรรคที่สําคัญในการทําวิจยั เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายเงินวิจยั ยุ่งยาก ภาระงาน
สอนและงานอื่นๆ มีมากเกินไป ความเหนื่อยล้าจากการทํางานประจํา สําหรับความต้องการ
สนับสนุ นที่สําคัญ ได้แก่ การลดขัน้ ตอนความยุ่งยากจากการเบิกจ่ายเงิน การจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั
เพื่อ อํ า นวยความสะดวกและให้ ค วามรู้ด้า นการวิจ ัย การลดความยุ่ ง ยากในการเสนอขอ
ทุนอุดหนุ นวิจยั การจัดหาภาระงานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการทาวิจยั โดยพิจารณาอนุ ญาตให้
ผูท้ าํ วิจยั ลดภาระงานสอนหรืองานอื่นๆ ได้
ปรารถนา อเนกปญั ญากุล และศศินิภา ศรีกลั ยานิวาท (2557) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ ่งผล
ต่อพฤติกรรมการทําวิจยั ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรไม่เคยทําวิจยั มีมากกว่าทีเ่ คยทําวิจยั สําหรับกลุ่มผูท้ ําวิจยั ส่วนใหญ่ทท่ี ําวิจยั จะ
เป็ นงานวิจยั ทีท่ ําเป็ นกลุ่มและเป็ นงานวิจยั ที่ทําเพื่อพัฒนางานวิชาการตามสาขาทีส่ งั กัด โดย
ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากงบประมาณมหาวิทยาลัย และได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ เมื่อ
พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดป จั จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการทํ า วิ จ ัย นั ้น บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถในการทําวิจยั โดยภาพรวมอยู่ระดับตํ่า ด้านแรงจูงใจในการทําวิจยั โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับตํ่า ทัศนคติต่อการทําวิจยั โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการ
สนับสนุ นจากคณะแพทยศาสตร์ในการทําวิจยั โดยภาพรวมอยู่ในระดับตํ่า ในส่วนของตัวแปร
เกี่ยวกับปจั จัยทีส่งผลต่อการทําวิจยั ด้านความรูค้ วามสามารถและด้านแรงจูงใจในการทําวิจยั
กับพฤติกรรมการทําวิจยั ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า มีความ
แตกต่างกัน และปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั ด้านทัศนคติต่อการทําวิจยั และด้านสนับสนุ นจาก
สถาบันในการทําวิจยั กับพฤติกรรมการทําวิจยั ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
จิรารัตน์ ภูสฤี ทธิ ์ และคณะ (2558) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุ นระดับพนักงานปฏิบตั กิ าร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
ปจั จัยในการทําวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ น ระดับพนักงานปฏิบตั กิ าร โดยรวมและรายด้าน
ปจั จัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกปจั จัยและเมื่อแยกเป็ นรายด้านลําดับจากมากไป
น้อย คือ ปจั จัยด้านทักษะในการทําวิจยั ปจั จัยด้านความรูใ้ นการทําวิจยั ปจั จัยด้านนโยบายของ
หน่ วยงาน และปจั จัยด้านแหล่งความรูส้ ําหรับการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยงั พบว่าปญั หาและ
อุปสรรคในการทําวิจยั คือ บุคลากรมีภาระงานมาก ทําให้ไม่มเี วลาในการทําวิจยั และควรได้รบั
การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร และควรมีการสนับสนุ นทุนในการทําวิจยั ให้มากขึน้
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วรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม (ม.ป.ป.) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการทําวิจยั
จากงานประจํา ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ มที่ไ ม่ม ีผ ลงานวิจยั เห็น ว่ า ป จั จัยส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่
ประสบการณ์ ในการทํางาน เป็ นปจั จัยที่ส่งผลต่ อการพัฒนาศักยภาพของการทําวิจยั จากงาน
ประจําในระดับมาก ส่วนปจั จัยลักษณะงานได้แก่ 1) ความสําคัญของงาน 2) การมีส่วนร่วมในงาน
3) ความมีอิส ระในการทํา งาน 4) โอกาสก้ า วหน้ า ในการทํา งาน 5) ผู้บ ริห าร/หัว หน้ า งาน
6) ค่าตอบแทน/ทุนสนับสนุ น 7) เวลาทีใ่ ช้ในการทําวิจยั 8) ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน 9) เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เป็ นปจั จัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของการทําวิจยั จากงานประจําในระดับ
ปานกลาง ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มที่มผี ลงานวิจยั แล้ว พบว่า กลุ่มที่มผี ลงานวิจยั มีความเห็น
ด้านลักษณะงานแตกต่างจากกลุ่มทีไ่ ม่มงี านวิจยั คือการมีโอกาสก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมที่
เสริมให้มแี รงจูงใจ ได้แก่ ทุนสนับสนุ น เพื่อนร่วมงาน /ผูบ้ งั คับบัญชา และการมีความรูด้ า้ นการ
วิจ ยั เป็ นป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การพัฒนาศัก ยภาพการทํางานวิจ ยั จากงานประจํา ในระดับ มาก
นอกจากนี้ ยงั พบว่ าอุ ปสรรคที่ทําให้พ นัก งานไม่ทํา วิจยั ก็ค ือ บุ ค ลากรมีภาระงานมากและมี
ความรูใ้ นด้านการวิจยั ในระดับน้อย
จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการทํา
วิจยั ผู้วจิ ยั จึงได้กําหนดตัวแปรสําหรับการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยั ของบุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้ ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ คือ
การทําและไม่ทําวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ คือ ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทําวิจยั สถาบันของบุคลากร
สายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้ 1) ปจั จัยจูง ใจ ประกอบด้ว ย
(1) ลักษณะงานวิจยั สถาบัน (2) การมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน (3) การได้รบั การยอมรับนับถือ
(4) ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (5) การเห็นคุณค่าของตนเอง (6) ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
2) ปจั จัยคํ้าจุน ประกอบด้วย (1) นโยบาย/การสนับสนุ นของหน่ วยงาน (2) ความสัมพันธ์กบั
หน่ วยงานหรือการบังคับบัญชา (3) ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน (4) สภาพแวดล้อมการ
ทํางาน และสิง่ อํานวยความสะดวก (5) ความมันคงในงาน
่
(6) คุณภาพชีวติ (7) ทีป่ รึกษาในการทําวิจยั
(8) งบประมาณในการทําวิจยั สถาบัน (9) แหล่งความรูส้ ําหรับการค้นคว้า (10) ระยะเวลาในการ
ทําวิจยั สถาบัน 3) ปจั จัยการรับรูค้ วามสามารถตนเอง ประกอบด้วย (1) ความรูค้ วามสามารถ
และทักษะการทําวิจยั สถาบัน (2) คุณลักษณะของผู้วจิ ยั และ 4) ปจั จัยจิตพิสยั ประกอบด้วย
(1) เจตคติ/ทัศนคติต่อการทําวิจยั สถาบัน (2) ความพึงพอใจต่อบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทําวิจยั
สถาบัน

ตาราง 2 กรอบการสังเคราะห์ตวั แปร
ที่
ชื่องานวิ จยั
1 ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการทํางาน
วิ จั ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับ สนุ น ของโรงพยาบาล
ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ
2 การศึก ษาป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ
การ ทํ า วิ จ ั ย สถา บั น ขอ ง
บุ ค ลา ก ร มห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีสรุ นารี

ผูว้ ิ จยั
ตัวแปรเกณฑ์
ตัวแปรพยากรณ์
นพวรรณ รื่นแสง และ การทํ า วิ จ ั ย ของบุ ค ลากรสาย ปจั จัยแวดล้อมในการทําวิจยั ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านลักษณะของงาน
คณะ (2555)
ส นั บ ส นุ น ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล และด้านสภาพการทํางาน
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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นพคุณ กสานติกุล และ การตกลงทํา วิจ ัย สถาบัน หรือ ไม่ 1) ปจั จัยจูงใจ (Motivation Factors) ได้แก่ ลักษณะงานวิจยั การมีอสิ ระ
คณะ (2554)
ทําวิจยั สถาบัน
ในการทํางาน การได้รบั การยอมรับ และความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
2) ปจั จัยคํ้าจุนหรือปจั จัยบํารุงรักษา (maintenance Factors) ได้แก่
นโยบายของหน่ วยงาน ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานหรือการบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ลักษณะงาน
ความมันคงในงาน
่
เงินเดือน และคุณภาพชีวติ
3 ปจั จัยที่ส่งผลต่อการทําวิจยั นิ ติ ย า ศ รี พู ล แ ล ะ พฤติกรรมการทําวิจยั ของอาจารย์ 1) ตัวแปรทักษะพิสยั ได้แก่ ปญั หาความรูแ้ ละทักษะในการทําวิจยั
ของอาจารย์ ม หาวิท ยาลัย สม เ กี ย ร ติ แ ก้ ว เ ก า ะ
2) ตัวแปรจิตพิสยั ได้แก่ เจตคติต่อการทําวิจยั แรงจูงใจภายนอกทีม่ ผี ล
หาดใหญ่
สะบ้า
ต่อการทําวิจยั และความพึงพอใจต่อบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการทําวิจยั

ตาราง 2 (ต่อ)
ที่
ชื่องานวิ จยั
ผูว้ ิ จยั
ตัวแปรเกณฑ์
4 ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการทํา ว นิ ด า พ ง ส ร ะ น้ อ ย การทํางานวิจยั ของบุคลากรสาย
วิ จั ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย (2556)
วิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิช าการ กลุ่ม วิท ยาศาสตร์
สุ ข ภ า พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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5 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ นารี กลิน่ กลาง
ทํ า งาน วิ จ ั ย สถ าบั น ขอ ง
บุคลากรสายสนับสนุน
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

ตัวแปรพยากรณ์
1) ปจั จัยเฉพาะบุคคล ได้แก่ ด้านทักษะการทําวิจยั ด้านระยะเวลาใน
การทําวิจยั และด้านทัศนคติต่อการทําวิจยั
2) ปจั จัยแรงจูงใจในการทําวิจยั ได้แก่ ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ และด้าน
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่
3) ปจั จัยที่เอื้อต่ อการทําวิจยั ได้แก่ ด้านการสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
ภายในภายนอก ด้านเงินงบประมาณในการทําวิจยั และด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือและสิง่ อํานวยความสะดวก
การทํ า วิ จ ั ย ของบุ ค ลากรสาย 1) ปจั จัยด้านบุคคล ได้แก่ ภาระงานประจํามีมากทําให้ไม่มเี วลาทําวิจยั
ส นั บ ส นุ น ข อ ง สํ า นั ก วิ ช า ภารกิจส่วนตัวทําให้ไม่มีเวลาทําวิจ ัย การทําวิจยั ต้องใช้เ วลามากอาจ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย กระทบงานประจํา มีความรู้ความเข้าใจในการทําวิจยั มีหวั ข้อวิจยั จาก
เทคโนโลยีสรุ นารี
หน้าทีแ่ ละภาระงานทีท่ ํา ต้องการแบบอย่างงานวิจยั และทีป่ รึกษาคอยให้
คําแนะนา ต้องการมีความก้าวหน้าทางอาชีพ (career path) จากงานวิจยั
ผลตอบแทนจากการทําวิจยั มีความเหมาะสม ต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ต้องการพัฒนางานจากงานวิจยั มีความพอใจภารงานประจํา
ในปจั จุบนั แล้ว
2) ปจั จัยด้านนโยบายองค์กร ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุ นให้ทําวิจยั มี
ผลตอบแทนและแรงจู ง ใจในการทํ า วิจ ัย ที่เ หมาะสม มีก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณทําวิจยั เพียงพอ มีการจัดการความรู้และอบรมการทําวิจยั
อย่างต่อเนื่อง มีการนําผลงานวิจยั มาใช้ประโยชน์ และมีการสนับสนุ นใน
การเผยแพร่ผลงานวิจยั

ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปรเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตัวแปรพยากรณ์
1) ปจั จัย ด้า นคุ ณ ลัก ษณะของนักศึกษา ได้แ ก่ การรับ รู้ค วามสามารถ
ทางการวิจ ัย แรงจูง ใจในการทํา วิท ยานิ พ นธ์ ลัก ษณะการมาศึก ษาต่ อ
จิตตนิสยั ทีเ่ อือ้ ต่อการทําวิทยานิพนธ์
2) ปจั จัยด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้แ ก่ สัม พันธภาพระหว่างอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์กบั นักศึกษา เวลาในการให้คําปรึกษา ประกอบด้วย
จํานวนครัง้ ในการเข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษาต่อเดือน จํานวนนาทีในการเข้า
พบอาจารย์ทป่ี รึกษาแต่ละครัง้
3) ปจั จัยด้านสถาบันการศึกษา สาขาวิชา และคุณภาพการให้บริการ
วิชาการของสถาบัน
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ที่
ชื่องานวิ จยั
ผูว้ ิ จยั
6 การศึ ก ษาเ ปรี ย บเที ย บ อรสา สุทธิไสย (2551)
ประสิท ธิ ภ าพการจํ า แนก
ก ลุ่ ม โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ถดถอยโลจิส ติ ก ทวิวิภ าค
และการวิเคราะห์จําแนกคา
โ น นิ ค อ ล ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ปจั จัยที่ส่งผลต่ อการสําเร็จ
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ระดับ ปริญ ญามหาบัณ ฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เ ก ล้ า เ จ้ า คุ ณ ท ห า ร
ลาดกระบัง
7 เ จ ต ค ติ ต่ อ ก า ร วิ จ ั ย แ ล ะ สมเจตน์ นาคเสวี และ
ป จั จัย ที่เ อื้อ ต่ อ การทํา วิจ ัย คณะ (2550)
ข อ ง บุ ค ล า ก ร วิ ท ย า ลั ย
อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ วิทยาเขตปตั ตานี

1) เจตคติต่อการวิจยั
ปจั จัย ส่วนบุค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ อายุร าชการ วุฒิการศึก ษา
2) ป จั จัย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การทํ า วิ จ ั ย ประเภทของบุคลากร สายงาน และตําแหน่งทางวิชาการ
ได้ แ ก่ ด้ า นนโยบายและการ
บริ ห ารวิ จ ั ย ด้ า นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ด้า นการวิจ ัย ด้า น
แหล่ ง ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล วิ จ ั ย ด้ า น
เงินทุน และงบประมาณด้านการ
วิจยั ด้านทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
การวิจยั ด้านเวลาสําหรับทําการวิจยั

ตาราง 2 (ต่อ)
ที่
8

9

ปจั จัยที่มผี ลต่อการทําวิจยั
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส ถ า บั น
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
ปจั จัยที่มผี ลต่อการทําวิจยั
สถาบัน ของบุ ค ลากรสาย
ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ั หา และความ
สภาพป ญ
ต้องการทําวิจยั และผลงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร เ พื่ อ เ ข้ า สู่
ตําแหน่ งทางวิชาการ ของ
อาจารย์ม หาวิท ยาลัย ราช
ภัฏอุตรดิตถ์

ผูว้ ิ จยั

ตัวแปรเกณฑ์

ตัวแปรพยากรณ์

ฐิติพร ตันติศรียานุ รกั ษ์ บุ ค ลากรสายวิช าการ (สาย ก) ด้านบรรยากาศการวิจยั ด้านการสนับสนุ นจากหน่ วยงาน ด้านการพัฒนา
และคณะ (2548)
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ความรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั และด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
วิชาการ (สาย ข, สาย ค)
ธัญวรัตม์ กระจ่าง, วิระ ป ัจ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ผ ลิ ต ผ ล 1) ปจั จัยด้านความรูเ้ กีย่ วกับการทําวิจยั สถาบัน
ดา ประเสริฐ และ ศิรพิ ร งานวิจยั สถาบัน ของบุคลากรสาย 2) ป จั จัย ด้า นแรงจู ง ใจและนโยบายการบริห ารงานของคณะฯ ที่มีต่ อ
สนั บ สนุ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ งานวิจยั สถาบัน
รณ สารินทร์
การแพทย์
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10

ชื่องานวิ จยั

สมพิศ สุขแสน (2556)

อาจารย์ขา้ ราชการ และพนักงาน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการทําวิจยั และ
มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ ด้านการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย ด้านบรรยากาศใน
การทําวิจยั และผลงานทางวิชาการ และด้านกระบวนการเสนอผลงานทาง
วิชาการ

ตาราง 2 (ต่อ)
ชื่องานวิ จยั
รู ป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง
สาเหตุของปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ
ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร วิ จ ั ย ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา

12

ความคิดเห็นของบุ ค ลากร
สายสนั บ สนุ น การสอนต่ อ
ก า ร ทํ า วิ จ ั ย ส ถ า บั น ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

แ ร ง จู ง ใ จ ที่ มี ผ ล ต่ อ
พฤติกรรมการทําวิจยั ของ
บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผูว้ ิ จยั
ชํ า นาญ ปาณาวงษ์ ,
อรุณี อ่อนสวัสดิ,์ รัตนะ
บัว สนธ์ และสํา ราญ มี
แจ้ง

ตัวแปรเกณฑ์
1) ป จั จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
ได้แก่ ทุนวิจยั ความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจยั แหล่งเอกสารและ
อุ ป กรณ์ อํ า นวยความสะดวก
บรรยากาศการวิจยั
2) ปจั จัยส่วนบุคคลภายใน ได้แก่
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิในการทํ
าวิจยั
์
และเจตคติต่อการทํางานวิจยั
อรุณศรี กางเพ็ง (2546) 1) สภาพการทําวิจยั สถาบัน
2) ความคิดเห็นต่อปจั จัยในการ
ทําวิจยั สถาบัน
3) ความสัม พัน ธ์ระหว่ างป จั จัย
ในการทําวิจยั สถาบัน
คณธวัลย์ ศุภรัตนิรกั ษ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ทํ า วิ จ ั ย ข อ ง
บุคลากร

ตัวแปรพยากรณ์
การผลิตภาพการวิจยั

ปจั จัยด้านความรูใ้ นการทําวิจยั ได้แก่ ทักษะในการทําวิจยั แหล่งความรู้
สําหรับการค้นคว้า ทีป่ รึกษาในการทําวิจยั งบประมาณในการทําวิจยั และ
คุณลักษณะของผูว้ จิ ยั
1) ปจั จัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ปจั จัยภายใน ความรูค้ วามสามารถในการวิจยั
และแรงจูงใจในการวิจยั
2) ปจั จัย ภายนอก ได้แ ก่ การสนับ สนุ น ของหน่ ว ยงาน สภาพแวดล้อ ม
ทัวไป
่ และเงินอุดหนุนการวิจยั
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ที่
11

63

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

ลักษณะงานวิจยั สถาบัน

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

การมีอสิ ระในการทําวิจยั สถาบัน

ความสัม พัน ธ์ก ับ หน่ ว ยงานหรือ
การบังคับบัญชา

การได้รบั การยอมรับนับถือ
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน

ความรูค้ วามสามารถและทักษะการ
ทําวิจยั สถาบัน
คุณลักษณะของผูว้ จิ ยั

ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน

การเห็นคุณค่าของตนเอง

สภาพแวดล้อมการทํางาน และสิง่
อํานวยความสะดวก

ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ

ความมันคงในงาน
่
คุณภาพชีวติ
ทีป่ รึกษาในการทําวิจยั
งบประมาณในการทําวิจยั สถาบัน
แหล่งความรูส้ าํ หรับการค้นคว้า
ระยะเวลาในการทําวิจยั สถาบัน

การทํางานวิจยั สถาบั
นของบุ
บทที
่ 3 คลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม
ไม่ทาํ วิจยั

ทําวิจยั

เจตคติ / ทั ศ นคติ ต่ อ การทํ า วิ จ ั ย
สถาบัน
ความพึงพอใจต่ อบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการทําวิจยั สถาบัน

