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บทคัดยอ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพการทํางานและปจจัยในการทําวิจัย
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษาปจจัยการทํางาน
วิจั ยสถาบั นที่ มีอิทธิพลต อการทํ า วิจั ยสถาบัน 7 ปจจัย จากกลุมตัว อยาง 177 คน หาค าสั มประสิ ทธิ์
สหสั มพั น ธ แบบเพี ย ร สั น และวิ เ คราะหส มการพยากรณของตัว แปรเกณฑโ ดยวิธีถดถอยพหุคูณแบบ
Stepwise ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในระดับปาน
กลาง ปจจัยการทําวิจัยสถาบันทั้ง 7 ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานดานคุณลักษณะของผูวิจัย (2) ปจจัยดาน
แหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย (3) ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย (4) ปจจัยดานทักษะใน
การทําวิจัย (5) ปจจัยดานนโยบายของหนวยงาน (6) ปจจัยดานความรูในการทําวิจัย และ (7) ปจจัยดาน
งบประมาณในการทําวิจัย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา ปจจัยดาน
คุณลักษณะของผูวิจัย และปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย มีผลทางบวก (+) และ
ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย มีผลทางลบ (-) ตอสภาพการทําวิจัยดานประสบการณในการทําวิจัย
สถาบัน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตัวแปรพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบสามารถเขียนสมการ ดังนี้ Y =
.927 + .177X6 - .219X7 + .162X3 และ Z = .064Z6 + .064Z7 + .076Z3
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอวิจัยสถาบัน , บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
Abstract
This objective of this research was study of the relationship of working condition
and factor that influenced on institutional research of academic supporting staff of
Pibulsongkram Rajabhat University. The 7 factors were studied from 177 academic staff
and analyzed by use Pearson’s product moment correlation coefficient and the
equation of the variable threshold using multiple regression stepwise. It was found
that academic staff had knowledge about research methodology for survey research in
intermediate level. These 7 factors : The characteristic of the research, The source of
knowledge research, The Factor about consultant for research, The skills to do
research, The policy agency, The knowledge to do the research, and The budget for
research, there were relationship with statistically significant level .05. The characteristic
of the researcher and the source of knowledge research were positive (+) effect, but the
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Factor about consultant was negative (-) effect on the experience in research of
academic staff. The correlation coefficient of variables equation were Y = .927 + .177X6 .219X7 + .162X3 and Z = .064Z6 + .064Z7 + .076Z3.
Keywords : influencing institutional research factors, academic supporting staff,
Pibulsongkram Rajabhat University
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปจจุบันหนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหความสําคัญกับการวิจัยเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะการวิจัยประยุกตที่เนนการนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานและองคกร
โดยตรง โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยในลั กษณะตางๆ ที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับเรื่ องที่ตองการ
ปรับปรุงและพัฒนา “การวิจัย” จึงเปนกระบวนการสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรในกระบวนการ
แสวงหาความรู ความเขาใจ ความถูกตอง ในสิ่งที่ตองการศึกษา มีการรวบรวมขอมูล การจัดระเบียบ
ขอมูล การวิเคราะหและตีความหมายของผลที่ไดจากการวิเคราะห ซึ่งเปาหมายที่สําคัญของการวิจัย คือ
การไดมาซึ่งความรู ความเขาใจ ในสิ่งที่ตองการศึกษาอยางถูกตองตามหลักวิชา เปนการกระทําอยางมี
ระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกตองได การวิจัยเกิดขึ้นดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ การวิจัยเพื่อ
ความรูทางวิชาการ และการวิจัยประยุกต ซึ่งเปนการวิจัยที่นําผลมาใชในทางปฏิบัติโดยตรง
การวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาศาสตรความรูในทุกแขนง จนกลาวไดวาการวิจัยเปนเสมือน
หัวใจของการพัฒนา นอกจากจะเปนกระบวนการคนหาความรูความจริงอยางเปนระบบระเบียบวิธีแลวยัง
กอใหเกิดความรู และความกาวหนาทางวิชาการ ทั้งเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย การวางแผน
การบริหาร การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยรวมถึงมีบทบาทสําคัญตอความเจริญกาวหนา
ในทุกๆ ดาน มีประโยชนตอการแกปญหาและชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กันยารัตน เอื้อม
อั ม พร. 2546) และภาระหน า ที่ เ รื่ อ งการศึ ก ษาวิ จั ย ถื อ ว า เป น ภารกิ จ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการที่จะนําไปสู
การบุกเบิ กและแสวงหาความรู ที่มีคาแกสังคมขณะเดีย วกันบุคลากรของสถาบัน ศึกษาก็จะไดเพิ่มพูน
สติปญญาและสามารถถายทอดความรู ตลอดจนนําความรูนั้นไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตามความ
ตองการของสังคม ซึ่งมีความสําคัญเทียบเทากับการสอน
สถาบันอุดมศึกษาถือวาเปนสถาบันที่มีความพรอมดวยปจจัยที่หลากหลายในการทําวิจัยมากกวา
สถาบันอื่นๆ กลาวคือ เปนสถาบันที่อยูในฐานะเปนผูนําและมีความเปนเลิศทางวิชาการเปนแหลงรวม
นักวิชาการ รวมทั้งมีอิสระและเสรีทางวิชาการอยางเพียงพอแกการทําวิจัย สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความ
เหมาะสมในการเปนผูนําสําหรับดําเนินงานดานวิจัยทั้งยังนําผลการวิจัยมาชวยเสริมเนื้อหาวิชาการที่จะ
นํามาถายทอดใหแกนิสิ ต/นั กศึกษา อัน จะช วยสงเสริมคุณภาพทางการศึกษาไดดียิ่งขึ้ น (นัส ที ทรัพย
บัญญัติ. 2546) ดังนั้น กลาวไดวาสถาบันอุดมศึกษานั้นมีศักยภาพในการดําเนินการวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรบุคคลที่กระจายอยูในสังกัดมหาวิทยาลัย รวมทั้งในหนวยวิจัยระดับตางๆ ภายใตสังกัดของ
หน ว ยงานรั ฐ และองค ก รพั ฒ นาเอกชนที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งองค ค วามรู เ พื่ อ พั ฒ นาสั ง คม
เชนเดียวกับนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา อันแสดงใหเห็นถึงศักยภาพที่มีทั้งนโยบายการสนับสนุนและ
การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความพรอมในการสรางสรรคองคความรู เห็นไดจากสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน
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ไดใหความสําคัญกับการสรางองคความรูดวยกระบวนการวิจัยที่มีความสอดคลองกับพื้นที่ดําเนินการของ
มหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองความต อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ อั น เป น หนึ่ ง ปณิ ธ านของทุ ก ๆ
สถาบั น อุดมศึกษา ดังนั้ น กลา วได วา สถาบัน อุดมศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มีศักยภาพในการ
ดําเนินการวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรบุคคลที่กระจายอยูในมหาวิทยาลัย ทั้งนักวิชาการ อาจารย
ขาราชการ กอปรกับ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงนิสิต/นักศึกษา ที่จะสรางองคความรูเพื่อ
พัฒนาสังคม อันเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีทั้งนโยบายสนับสนุน
และการมี ทรั พยากรบุ คคลที่ พร อมในการสรางสรรคองคความรูตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ. 2548)
ทรงธรรม ธีระกุล อธิบายวา การวิจัย สถาบันเป นเสมือนกระจกสองดูตนเองวาได ปฏิบั ติหรื อ
บริ หารจั ดการสถาบั นตามนโยบาย วิ สัย ทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ที่ส ถาบัน ไดกําหนดไวห รือไม
เพียงใด มีความสอดคลองกับนโยบายและ ยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
เจาสังกัดของสถาบันนั้นๆ หรือไม อยางไร ทั้งนี้เพื่อจะไดมีขอมูลสําหรับใชประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนางานของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเปนวงจรของการพัฒนาองคกร
อยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด จึงกลาวไดวาการวิจัยสถาบันเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปรับปรุงและพัฒนา
องคกร และขณะเดียวกันก็เปนชองทางในการสงเสริมใหบุคลากรผูทํางานวิจัยสถาบันไดพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการและมีโอกาสความกาวหนาในวิชาชีพของตนเองควบคูไปดวยกันกับการพัฒนาองคกรดวย
การวิจัยสถาบันหากจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการวิจัยในงานประจําของสถาบันและ/องคกรนั่นเอง
ซึ่งจะมีประโยชนในแงของการปรับปรุงและพัฒนางานประจําที่ทําอยูทุกวันดวย โดยสามารถนํางานที่ทํา
อยูม าใชเปนแหลงขอมูลสําหรับการวางแผนการวิจัย เปรียบเทียบวิธีการทํางานระหวางวิธีการทํางานที่ใช
กันอยูเดิมกับวิธีการที่คิดขึ้นหรือประยุกตจากที่ผูอื่นคิดไวแลว ซึ่งเชื่อวานาจะเปนวิธีการที่ดีกวาเดิมในดาน
ในดานหนึ่ง เชน ประหยัดคาใชจายมากกวา ใชเวลานอยกวา ลดขั้นตอนลง และปลอดภัยกวา เปนตน
หากมีการวางแผนการวิจัยอยางเปนระบบ ปองกันอคติไดอยางรัดกุม มีการตั้งคําถามวิจัยอยางชัดเจน มี
การประมวลผลอยางนาเชื่อถือ และไดขอสรุปใหมจากงานวิจัย ก็จะสามารถนําไปใชประโยชนตอสถาบัน
ได
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในประเทศใหเปนบุคคลที่สมบูรณ โดยมีภารกิจหลัก 4 ดานดวยกัน คือ การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการสูชุมชนและ/หรือทองถิ่น และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ทําให
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษามีสวนชวยในการพัฒนาประเทศ โดยเปาหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษา
สวนใหญ คือ การเปนแหลงผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหจบออกไปอยางมีคุณภาพเปนทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ มีทักษะในการแกปญหาออกไปสูสั งคม พั ฒนาสั งคมและประเทศชาติได อยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะการศึกษาเปนตัวแปรสําคัญในดานประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542) กลาวโดยทั่วไปแลว แรงงานที่มีการศึกษาสูงจะมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากกวาแรงงานที่มีการศึกษาต่ํา ฉะนั้น ประเทศใดที่มีแรงงานการศึกษาต่ําก็จะเสียเปรียบใน
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ด า นประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะเพิ่ ม ผลผลิ ต เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก ป ระเทศ จากอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ตลอดจนปริญญาเอกในสาขาวิชา
ตางๆ มากมาย แตประเทศชาติก็ยังมีความตองการบุคคลกรที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
อยูอีกจํานวนมาก บางสาขาวิชามีความตองการบุคลากรอยูในระดับมากจนเรียกไดวาเปนสาขาที่ขาด
แคลน และความขาดแคลนบัณฑิตที่มีความสามารถเหลานี้ก็สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ทําใหการ
พัฒนามีความลาชาได จึงเปนเรื่องสําคัญที่สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองตระหนักถึงบทบาทและความ
จําเปนที่จะตองปรับบทบาทใหการดําเนินการตางๆ มีความคลองตัว สามารถผลิตบัณฑิตไดตรงกับความ
ต องการของประเทศชาติ อย า งทั น ท ว งที ไมตกอยูในสภาพที่เปน อยูในปจ จุบัน ดังที่พบวาบัณฑิตบาง
สาขาวิชามีความขาดแคลน แตบางสาขาวิชากลับลนตลาดจนเกิดสภาวะการวางงานอยางหลีกเลี่ยงไมได
สภาพการณเหลานี้เองที่สะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาวายังมีปญหาเปนอยาง
มาก
ปญหาของสถาบันอุดมศึกษาสวนหนึ่งคือความลาชาในการดําเนินงานตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเปน
ป ญ หาที่ ไ ด รั บ ผลกระทบมาจากการติ ด อยู ใ นระบบราชการอย า งยาวนาน (สํ า นั ก งานปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย. 2542) ทั้งระบบการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ
โดยมีระบบการควบคุมและกํากับดูแลที่เปนไปภายใตกฎเกณฑของระบบราชการที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป
สําหรับ กรม กองของระบบราชการ การดําเนินการตางๆ ตองยึดถือกฎเกณฑระเบียบตางๆ โดยเครงครัด
ซึ่ ง ในบางกรณี ก็ อาจขั ด กั บ ลั ก ษณะการบริ ห ารของสถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ ต อ งการความยื ด หยุ น ความ
คลองตัว และความฉับไวในการดําเนิ นการเพื่ อใหเกิดการเปลี่ย นแปลงที่ส นองตอบความก าวหนาทาง
วิชาการได ทางดานการบริหารงานบุคคลก็ประสบปญหาอยางมาก โดยเฉพาะการที่ไมสามารถดึงคนดี คน
เกง ใหเขาสูมหาวิทยาลัยได การกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรมก็ไมอาจกระทําไดเพราะยังคงความเปน
ขาราชการอยู ปญหาการบริหารดานการเงินทรัพยสินและงบประมาณรวมทั้งการพัสดุน้ัน ก็เปนเรื่องที่มี
ความลาชาในการปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากความลาชาของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวแลวนั้น ยังพบวา
สถาบันอุดมศึกษายังตองมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพควบคูไปกับระบบการวิจัยสถาบัน ที่กลาว
เช น นั้ น เนื่ อ งจากการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น ได มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ซึ่ ง จะต อ งดํ า เนิ น การในสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง
ระดับอุดมศึกษา
จากพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วทํ า ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งๆ ต อ งดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก และกระบวนการประกันคุณภาพดังกลาวตองอาศัยการวิจัยสถาบันเขา
มาชวย ทั้งนี้เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาจะไมสามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณถาขาดเรื่อง
ของการวิจัยสถาบัน (วิจิตร ศรีสอาน. 2542) ซึ่งเปนเรื่องที่ทบวงมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2517 จนถึงปจจุบัน เพื่อใหมีฐานขอมูลที่เกิดการวิจัยแลวสามารถนํามาใชประโยชนใน
การพั ฒ นาสถาบั น ด า นต า งๆ ซึ่ งการวิ จัย สถาบั น จะต องให ความสําคัญ มากยิ่ งขึ้ น เพราะการประกั น
คุณภาพโดยไมมีตัวบงชี้คุณภาพที่ไดมาจากการวิจัยนั้นก็จะกลายเปนการประเมินในลักษณะที่เปนอัตนัย
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มากเกิ น ไป รวมทั้ งอาจได ตัว บ งชี้ ท่ีไม นาเชื่อถือเทาที่ควร จนทําใหบ างองคป ระกอบของการประกัน
คุณภาพไมมีฐานที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธีที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการ
วิจัยสถาบันนั้นเปนการวิจัยเพื่อแสวงหาสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการ
บริหารการวางแผน สําหรับกระบวนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยสถาบันนับเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากความซับซอนของภารกิจและ
องคประกอบตางๆ จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ภาระงานในการทําวิจัยสถาบันนั้นเปนการเก็บรวบรวมขอมูลและ
จัดระบบไวอยางดี พรอมจะเรียกใชหรือนํามาวิเคราะหหาชุดสารสนเทศตางๆ รวมทั้งขอมูลในอดีต ขอมูล
ปจจุบัน และการคาดคะเนในอนาคต การวิเคราะหตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบงานของสถาบันตางก็ลวนเปน
การวิจัยสถาบัน อยางไรก็ตามการทําวิจัยสถาบันไมจํากัดความรับผิดชอบอยูเฉพาะในกลุมนักวิจัยสถาบัน
หรือนักนโยบายและแผน บุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นทั่วไป ภายนอกสถาบันก็อาจจะทําวิจัยสถาบันได แตถา
จะใหเปนประโยชนสําหรับสถาบันผูดูแลการวิจัยสถาบันจะตองรับทราบ รับรู หรือเก็บรวบรวมผลการวิจัย
ตางๆ เหลานั้นมาไวใชประโยชน ซึ่งผูที่นําผลการวิจัยสถาบันไปใชสวนใหญจะเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย
และผูบริหารสวนมากจะเห็นความสําคัญของการวิจัยสถาบันที่มีตอการบริหารและการวางแผนทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว (สุเมธ แยมนุน. 2542 : 24-27) โดยเชื่อวางานวิจัยสถาบันนั้น สามารถจะใหคําตอบ
และ/หรือใหคําอธิบายที่ลึกซึ้งถึงปญหาและสาเหตุของปญหาไดชัดเจน งานวิจัยสถาบันชวยใหการกําหนด
เปาหมาย ทิศทางการพัฒนา มีความเปนไปไดสูง งานวิจัยสถาบันเปนการติดตามและประเมินผลกลไก มี
กระบวนการที่ เ ชื่อถื อได ดังนั้ น ผลการติดตามประมวลผล จึงเปน สิ่งที่เชื่อถือได พรอมกัน นี้การวิจัย
สถาบันก็ยังมีปญหาอยูมาก ประเด็นปญหาแรก ก็คือ งานวิจัยสถาบันในระดับสถาบันอุดมศึกษายังขาด
การวิเคราะหภาพซึ่งเปนทิศทางในอนาคต งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาสถานภาพที่เปนอยู และมักจะ
ตอบคําถามวาเกิดอะไรขึ้นในปจจุบัน แตสิ่งที่ผูบริหารอยากเห็นนั้นเปนการวิเคราะหภาพรวมในอนาคต
ทิศทางในอนาคต ความเปลี่ ย นแปลงในอนาคต และไมใชเฉพาะในสถาบัน ของตัว เองเทานั้น แตควร
วิเคราะหไปถึงสถาบันอื่นๆ พรอมไปดวยเพื่อนํามาใชในการเปรียบเทียบตอไป สวนในประเด็นปญหาที่
สอง คือ นักวิจัยสถาบันจะคุนเคยกับการวิเคราะหขอมูลแบบดั้งเดิม ทําใหงานวิจัยหลายเรื่องเกิดความ
ลาชาและไมทันกาล ถาพูดถึงงานวิจัยทุกคนก็จะนึกถึงกระบวนการของงานวิจัย เทคนิคของการวิจัยการ
ออกแบบงานวิจั ย การเขี ยนรายงานวิ จัย ซึ่งจะเห็นและเขาใจวาเปนกระบวนการที่ชา/ยุงยาก ทําให
ผูบริหารบางสวนมีความรูสึกว าการวิจัย สถาบันไม ไดชวยอะไรมากนัก ในที่สุดผู บริหารก็จ ะตองอาศั ย
วิสัยทัศนของตัวเองในการตัดสินใจ สาระของการวิจัยสถาบันในขณะนี้นั้นจะตองมุงวิเคราะหคุณภาพการ
ผลิตและความคุมทุนของการผลิต จะตองมุงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย
สถาบันหรืองานวิจัยสถาบัน ควรจะพัฒนาตัวเองไปวิจัยในระดับที่สูงขึ้นเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัย
เชิงทิศทาง งานวิจัยที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวที่ควรจะเปนไปในอนาคต งานวิจัยสถาบันที่ทําอยูทุกวันนี้
จะตองปรับตัวและจะตองใชกลไกงานวิจัยสถาบันเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร
งานวิจัยสถาบันถือไดวาเกิดขึ้นมาจากความตองการไดรับขอมูลสนับสนุนของผูบริหารที่ถูกตองแมนยํา
และเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อการชวยตัดสินใจแกปญหา วางแผน และ
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กําหนดนโยบายใหการดําเนินงานตางๆ บรรลุเปาหมาย ของการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งไดบรรจุ
ไว เ ป นส ว นหนึ่งของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ดังนั้น จึงเปน หนาที่ที่มหาวิทยาลัย ตอง
ตระหนักและใหความสนใจในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบันเพิ่มมากขึ้น จึงไดมีการนําเอาการ
วิจัยสถาบัน (Internal Research) เขามาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการสรางฐานขอมูล เพื่อใชใน
การวางแผน พัฒนา และการบริหาร ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาการขยายตัวระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น
ทําใหบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ทั้งดานการบริหาร
บุคคล การงบประมาณ ทรัพยากร และงานดานวิชาการ การขยายตัวกอใหเกิดปญหาตางๆ ติดตามมา
และยากที่จะเห็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนหรือทันทวงที ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจําเปนอยางยิ่งที่
ตองตระหนักและคาดคะเนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวหรือคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งตองศึกษาวิเคราะหเพื่อให
ได ขอมูลอยางมีระบบ อันจะเปนขอมูลประกอบแนวทางการพัฒนาตามแผนงานมหาวิทยาลัยในทิศทางที่
ถู กต องหรื อใช ติดตามผลการดํ า เนิ น งานในระยะสั้ น โดยขอมูล ที่จําเปน ในการวางแผน ไดแก ขอมู ล
เกี่ยวกับงบประมาณ ความสัมพันธระหวางการใชจายงบประมาณในการลงทุนทางการศึกษา โปรแกรม
การเรี ย นการสอน นิ สิตและบุ คลากร การใชอาคารสถานที่และครุภัณฑ ผลกระทบจากนโยบายทาง
การศึกษา ผลการตัดสินใจของผูบริหาร เปนตน ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้ งานวิจัยสถาบันถือเปนหนาที่ที่ตอง
รวบรวมและจัดสรางฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการดําเนินงานและวิเคราะหปญหาของ
มหาวิ ท ยาลั ย การวิ จั ย สถาบั น ในไทยได กํ า หนดขึ้ น เป น หน ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ในป 2514 โดย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่ริเริ่มกอตั้ง ภายใตโครงสรางของกองแผนงาน และ
ตอมามหาวิทยาลัยหลายๆ มหาวิทยาลัยไดพัฒนาโครงสรางงานใหเห็นชัดเจนในชวงป พ.ศ. 2521 –
2523 โดยมีขอบขายงานที่เห็นชัดเจน ไดแก ดานวิจัยสถาบัน ดานคลังขอมูล และดานสารสนเทศ
อยางไรก็ตาม การวิจัยสถาบันเทาที่ผานมายังเปนลักษณะการวิจัยเฉพาะในมหาวิทยาลัย คือ
ศึกษาเฉพาะเรื่องของตนเอง (Internal Efficiency) ซึ่งมักจะคํานึงถึงกระบวนการในการจัดการศึกษา
(Process) และผลผลิตของมหาวิทยาลัยวามีคุณภาพ৷ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด กอปรกับการวิจัย
สถาบั น ที่ ผ า นมามั กเรี ย กว า Administrative Research ซึ่งเปน การวิจัย เพื่อนําผลมาพัฒ นามา
ประกอบการตัดสินใจสําคัญๆ มาปรับปรุงการดําเนินงานของตนเอง อาทิ มักวิจัยวาผลผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเปนอยางไร เชน รับนิสิตเข ามา 100 คน สําเร็จการศึกษาเพียง 30 คน ก็ หมายความว า
ประสิทธิภาพไมดี จากนั้นก็หาสาเหตุวาอะไรไมดี อยางนี้เปนตน อาจกลาวไดวาการวิจัยสถาบันที่ผานมา
เป น การดู ป ระสิ ทธิ ภาพของตนเอง ซึ่ งเปน เรื่องที่ถูกตอง ในอนาคตการวิจัย สถาบัน ในแบบ Internal
Efficiency ยังคงตองทําอยางตอเนื่อง แตไมศึกษาเฉพาะภายใน Internal Efficiency เพียงอยางเดียว
เพราะการศึ กษาเฉพาะภายในมหาวิ ทยาลัย คงไมเพีย งพอที่จ ะใหขอมูล สนับ สนุน การดําเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะหากศึ ก ษาเฉพาะภายในมหาวิ ท ยาลั ย ผลข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
การศึกษาไมสามารถนําไปใชไดทุกเหตุการณ และ/หรือไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต
ผูมารับบริการของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ใหเ กิดประสิทธิภาพอยางสมบู รณ ซึ่งในอนาคตการวิจั ย
สถาบันจําเปนตองขยายขอบเขตการวิจัย โดยใหความสําคัญกับการวิจัยภายนอก (External Efficiency)
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ซึ่งตองประกอบดวยวิธีการศึกษา ที่หลากหลายกวาการทําแบบ Internal Efficiency เชน การนําเอา
วิธี การแบบ Environment Scanning คือ การศึกษาประเมิน สภาพแวดลอมของอุดมศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหสามารถวางแผนการผลิตบัณฑิตไดถูกทางและสามารถพัฒนางานวิจัยสถาบันให
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานสากลอีกดวย
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏพิ บูล สงคราม ถือเปน สถาบัน การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น ตาม
แผนกลยุทธในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มหาวิทยาลัยไดมุงเนน “การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดํ าริ บูร ณาการไปสู การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น” เพื่อมุงเนนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยางแทจริง และกาวสูการพัฒนาการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ประกอบด ว ย คณะ จํ า นวน 6 คณะ ได แ ก คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานในสังกัดระดับ
สํานัก/สถาบัน/ศูนย/กอง ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิต
วิทยาลัย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพเวียงแกว ศูนย
วิทยาศาสตร กองสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศดานกีฬา กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการ
การศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองคลัง กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึ กษา โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พิบูลสงคราม โครงการบริการหอพักทะเลแกว นิเวศน
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ และโครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
การวิ จั ย สถาบั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป น การดํ า เนิ น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ
หนวยงาน/คณะ/สํานักตางๆ เพื่อใชผลการวิจัยเชิงวิเคราะหมาประกอบการตัดสินใจในการจัดทําขอมูล
ตางๆ ตัวอยางเชน ดานนักศึกษา ดานงบประมาณ ดานนโยบายและแผน ดานวิสัยทัศน/พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการกําหนดใหการวิจัยสถาบันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางของนักวิจัยสถาบัน นักวิชาการ พรอมสงเสริมการจัดทําวิจัย
สถาบันและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการใหบริการทางดานการวิจัยสถาบัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายไดในทุกๆ ปงบประมาณ ในหมวดงบอุดหนุน จํานวน
ทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการวิจัยตามแนวคิดในการทําวิจัยของศูนยวิจัยและ
พัฒนาระบบบริหารงานอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ไดใหแนวคิดในการทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับขอมูลที่จําเปน
สําหรับผูบริหาร และสนับสนุนการจัดทําโครงการวิจัยสถาบันที่มีความสําคัญและเปนประโยชนนํามา
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายเพื่อการวางแผน การรองรับการตรวจประเมินการประกั น
คุณภาพ การบริหาร และการปรับปรุงงานในหนวยงาน
สิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยสามารถเปนที่พึ่งพาของสังคมได นอกเหนือจากการผลิต
บัณฑิ ต ที่มีคุณภาพ ก็ คือ การสรา งผลงานวิจัย ใหมีคุณภาพ ที่ส ามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒ นา
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ประเทศใหเจริญกาวหนาไดนั่นเอง เพราะการวิจัย คือ กระบวนการทางปญญา คือ การเรียนรูที่สามารถ
สรางความรูใหม คือ การเอาปญญาแทนที่การใชอํานาจ จึงเปนกระบวนการหรือการทําใหถูกตองดวย
นอกจากนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่กํากับโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดเสนอขอที่ควรปรับปรุงและพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 มาตรฐาน
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ไววาสถาบันควรลดภาระงานของอาจารยบางคณะหรือจัดหาอาจารยเพิ่ม
เพื่อใหอาจารยมีเวลาทําวิจัยมากขึ้น และควรพัฒนาบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกับระบบ
วิจัยของสถาบัน รวมทั้งสถาบันควรจัดใหมีหนวยงานบริหารงานวิจัยเพื่อดูแลงานวิจัยของสถาบันทั้งระบบ
และควรหาทางเพิ่มงบประมาณดานการวิจัยของสถาบันใหมากขึ้น พรอมกับสถาบันควรกระตุนหรือสราง
ระบบจูงใจ (Incentive) ใหเกิดการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการใหมากขึ้น
การที่จะดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวใหบรรลุผลไดนั้น จําเปนตองอาศัยผูบริหารสถาบันที่มี
คุณภาพ ซึ่งนอกจากจะตองมีความรูความสามารถ และทักษะในเชิงบริหารเปนอยางดีแลว จะตองมีขอมูล
ที่จําเปนตางๆ อยางเหมาะสมและเพียงพอสําหรับชวยในการตัดสินใจเพื่อแกปญหา เพื่อวางแผนและเพื่อ
กําหนดนโยบายใหการดําเนินงานตางๆ บรรลุผลตามเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดไวจากความ
จําเปนที่ผูบริหารจะตองไดรับขอมูลซึ่งถูกตองแมนยําและเพียงพอนี้เอง จึงกอใหเกิดแนวความคิด เรื่อง
“การวิจัยสถาบัน” (Institutional research) ขึ้น เพราะการบริหารงานในยุคปจจุบันนี้ ซึ่งเปนยุคของ
เทคโนโลยี ขาวสาร ผู บ ริ ห ารจะต องเผชิญกับ ปญ หาตางๆ ที่ยุงยาก ละเอีย ดออนและซับ ซอนเพิ่มขึ้น
นานาประการ รวมทั้งตองใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหมีประสิทธิภาพดวย (เยาวดี วิบูลยศรี, 2535)
การวิจัยสถาบัน เปนการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน/หนวยงานของตนเอง ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการ การปรั บ ปรุ ง หน ว ยงานอย า งต อ เนื่ อ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาองค ก ร
(Organization development) ถาทําการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหนวยงานแลวนําเอาผลที่ไดจากการวิจัยนั้น
มาใชประโยชนในการปรับปรุงหนวยงานของตนเอง เพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนากาวหนาอยูเสมออยาง
ตอเนื่องก็จะเรียกไดวา เปนวิจัยสถาบัน และในปจจุบันองคกรสมัยใหม ไดนําเอาเทคนิควิธีการของการ
วิจัยสถาบันไปใชเปนเครื่องมือในเรื่องที่เกี่ยวกับหนวยงาน/สถานศึกษาของตนเอง และนําผลมาใชเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาหนวยงาน เพื่อใหองคกรไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง (วิจิตร ศรีสอาน, 2545) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรชุลี อาชวอํารง (2545) กลาววา
การวิจัยสถาบันเปนการวิจัยที่สถาบันทําขึ้นเพื่อศึกษาองคประกอบและการทํางานตลอดจนปญหาและ
แผนงานของสถาบันโดยเฉพาะ อันเปนพื้นฐานใหผูบริหารไดวางแผน จัดงบประมาณ และดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และสอดคลองกับแนวคิดของ ทองอินทร วงศโสธร (2535) ที่
สรุปวา การวิจัยสถาบันคือการศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน เพื่อประโยชนในการบริหารและการดําเนินงานของ
สถาบัน ดังนั้น การเลือกหัวขอปญหาของวิจัยสถาบันจึงมักมีความสัมพันธกับแนวทางการพัฒนาสถาบัน
ใหมีความเจริญกาวหนาและถูกทิศทางมากขึ้น งานวิจัยสถาบันจึงเปนงานที่ทาทายความสามารถของ
นักวิ จัย เพราะผลที่ไดจากการวิจั ยจะใหขาวสารที่เปน ประโยชนทั้งโดยตรง และหรื อโดยออมตอการ
ตัดสินใจในการวางแผนงานของผูบริหาร (สุวิมล วองวาณิช, 2545)
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แตจากการดําเนินงานในชวงที่ผานมา แมวาจะมีมาตรการสนับสนุนและสงเสริมให บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานตามบทบาทหนาที่ที่
รับผิดชอบ แตนโยบายดังกลาวยังไมไดรับการตอบสนองจาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเทาที่ควร
เนื่องจากมีปญหาในการดําเนินการหลายประการ ซึ่งจากผลการสํ ารวจปญหาการทําวิจัยสถาบันของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมนตรี วงษสะพาน (2544) พบวามีปญหา
ในระดับมาก ไดแก การเลือกหัวขอหรือประเด็นในการวิจัย การแสวงหาแหลงทุนเพื่อทําวิจัยการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย การเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย การทําวิจัย
ใหทันตามกําหนดเวลา การคนควาเอกสารตํารา หรือวัสดุสิ่งพิมพตางๆ ระหวางการวิจัย ซึ่งจะเห็นไดวา
บุคลากรมีปญหาดานงบประมาณมาก ในขณะที่งบประมาณที่รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีวงเงินที่จํากัด
ตองมีการแขงขันเพื่อแยงชิงงบประมาณ จนทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
สภาพป ญหาเกี่ย วกั บการทํ าวิ จัย สถาบันของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม สรุปประเด็น
ป ญหาเกี่ ย วกั บ ระบบวิ จั ย ในประเด็ น ต า งๆ ไดแก นโยบายวิจัย การบริห ารงานวิจัย งบประมาณวิจั ย
บุ ค ลากรวิ จั ย การประเมิ น ผลงานวิ จั ย และความเชื่ อ มโยงงานวิ จั ย ทั้ ง นี้ การทํ า วิ จั ย สถาบั น ของ
มหาวิทยาลัยยังมีปญหาอุปสรรคและปญหาหลายประการที่สงผลใหบุคลากรทําวิจัยกันนอยและการทํา
วิ จั ย ไม บ รรลุ ตามระยะเวลาหรื อเป า หมายที่ว างไว ซึ่ งการวิจั ย ถือวา มีความสําคัญ อย างยิ่งต อการจั ด
การศึกษา การพัฒนาวิชาการ การจัดสรรทรัพยากรตางๆ ของสถาบัน ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุ
เปาหมาย จึงไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองศึกษาเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการทํา
วิจัยสถาบันของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเปนขอมูลใน
การกําหนดแนวทางการปรั บปรุ งและพัฒ นาการทําวิจัย ของบุคลากรของสถาบัน ใหเกิดประโยชนตอ
สถาบัน ทั้งนี้ทั้งนั้นจากความสําคัญของการวิจัยสถาบันในขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
ความตระหนักเปนอยางยิ่งวาการวิจัยสถาบัน จะเปนเครื่องมือสําคัญและเปนเครื่องมืออันทรงพลังในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ใหเกิดการพัฒนาและเปนชองทางในการสื่อสารและนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยสถาบัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัยสถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จากสภาพปญหาดังกลาวขางต น ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการในสังกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยสถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนอยางไรและอะไรเปนปจจัยสําคัญ
ต อ การทํ า วิ จั ย สถาบั น ของบุ คลากรสายสนับ สนุน วิ ช าการ เพื่อ เปน สารสนเทศสํา หรับ ผู บ ริ ห ารหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทํา
วิจัยสถาบันซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง สามารถรองรับภารกิจไมวาจะเปน
เรื่องการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยคนควา การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั มพั น ธ ร ะหวา งป จ จั ย ในการทํ าวิ จัย สถาบัน ของบุ คลากรสายสนับ สนุ น
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่ อวิ เ คราะห ส ภาพการทํ างานวิจั ย สถาบัน กับ ปจ จัย ในการทํ าวิ จัย สถาบั น ในรู ป สมการ
พยากรณรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานแวดลอมตางๆ มีความสัมพันธกันในทางบวก (Positive Correlations) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ขอบเขตของการวิจัย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. สภาพการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประกอบดวย ประสบการณ ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่
ทําที่มาของปญหา การเลือกหัวขอวิจัย แหลงความรู ที่ปรึกษา งบประมาณ ลักษณะของเครื่องมือ การ
สรางเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช การประยุกตใช และการเผยแพรผลงานวิจัย
2. ป จ จั ย ในการทํ า วิ จั ย สถาบั น ผู วิ จั ย ได ยึ ด กรอบแนวคิ ด ของ สุ ภ างค จั น ทวานิ ช
(2524) โดยวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการวิจัย 3 ดาน คือ ดานนักวิจัย ดานหนวยงาน และดาน
บริบทของการวิจัย เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 7 ดาน ประกอบดวย
(1) ความรูในการทําวิจัย
(2) ทักษะในการทําวิจัย
(3) แหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควา
(4) ที่ปรึกษาในการทําวิจัย
(5) งบประมาณในการทําวิจัย
(6) นโยบายของหนวยงาน
(7) คุณลักษณะของผูวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
1. วิจัยสถาบัน หมายถึง การบวนการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานหรือการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเอง เพื่อนําขอคนพบตางๆ เหลานั้นไปประยุกตใชหรือใชเปนขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจหรือแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในแตละหนวยงานหรือ
องคการ เชน การวิเคราะห การสํารวจ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ
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2. สภาพการทําวิจัยสถาบัน หมายถึง สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการทําวิจัยสถาบันของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบดวย ประสบการณ ความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่ทํา ที่ มาของปญหา การเลือกหัวขอวิจัย แหลงความรู ที่
ปรึ ก ษา งบประมาณ ลั ก ษณะของเครื่อ งมื อ การสร างเครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะหข อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช การ
ประยุกตใชและการเผยแพรผลงานวิจัย
3. ปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง สาเหตุหรือเงื่อนไข
สําคัญที่มีผลทําใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําการวิจัยสถาบัน
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบดวยปจจัยตางๆ 7 ดาน คือ ความรูในการทําวิจัย ทักษะในการทําวิจัยแหลง
ความรูสําหรับการศึกษาคนควา ที่ปรึกษาในการทําวิจัย งบประมาณในการทําวิจัย นโยบายของหนวยงาน
และคุณลักษณะของผูวิจัย (สุภางค จันทวานิช, 2524) ดังนี้
1) ความรู ในการทํา วิจัย หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ย วกับ ระเบีย บวิธีวิจัย การ
กําหนดหัวขอหรือปญหาการวิจัย การวิเคราะหปญหาสถิติในการวิเคราะหขอมูล การวางแผน การวิจัย
และการเก็บรวบรวมขอมูล
2) ทักษะในการทําวิจัย หมายถึง ทักษะดานมนุษยสัมพันธเพื่อประสานงานในการวิจัย
ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการ
แปลผล การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย
3) แหลงความรูสํ าหรับการศึกษาคนคว า หมายถึง แหลงสําหรับการศึกษาคนคว า
เกี่ยวกับการวิจัย ไดแก หองสมุด เอกสารและงานวิจัย เครือขายอินเตอรเน็ต
4) ที่ปรึกษาในการทําวิจัย หมายถึง ผูใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือในการทําวิจัย
ไดแก ผูบริหารหนวยงาน หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน คณาจารย และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
5) งบประมาณในการทําวิจัย หมายถึง การไดมาของงบประมาณในการทําวิจัย ไดแก
งบประมาณสวนตัว งบประมาณอุดหนุนจากภายในหนวยงาน และภายนอกหนวยงาน
6) นโยบายของหน ว ยงาน หมายถึ ง การกํ า หนดแนวทางหรื อ มาตรการส ง เสริ ม
สนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัย โดยการกําหนดเปนนโยบายของหนวยงาน การใชผลการวิจัยประกอบการ
การพิจารณาความดีความชอบ การสนับสนุนใหอบรมวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย
7) คุณลักษณะของผูทําวิจั ย หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผูวิ จั ย ไดแก การเคารพ
ความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น การเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลอื่น การนําผลวิจัยไปใชประโยชน
การใฝศึกษาหาความรูอยูเสมอ และการมีอิสระทางความคิด
4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหทํางานในมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสายสนับสนุนงานวิชาการ โดย
ไดรับคาจั้งหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถนําไปใชในการวางแผนสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยสถาบัน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดตรงกับสภาพมากขึ้น
2. ใชเปนสารสนเทศที่อาจเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการบริหารเพื่อ
พัฒนาหนวยงานภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การวิจัย เรื่อง การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ดังนี้
1. ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการวิจัยสถาบัน สถานภาพของงานวิจัยสถาบัน
ลักษณะและเปาหมายของการวิจัยสถาบัน
2. สถานภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
3. แนวทางการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
4. ปจจัยที่เกี่ยวของตอการทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
5. สภาพการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายของการวิจัยสถาบัน
ไดมีผูใหความหมายของการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) แตกตางกัน ดังนี้ การวิจัย
สถาบั น คือ การเก็ บรวบรวมข อมู ล สารสนเทศอันเปน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ สถาบัน แลวนําขอมูลหรือ
สารสนเทศนั้นมาสังเคราะหวิเคราะห โดยอาศัยขั้นตอนทางวิทยาศาสตรใหเปนขอมูล หรือสารสนเทศอัน
ใหม ที่ส ามารถใช อธิ บ าย ตอบป ญ หา หรือนําผลการวิจัย มาชว ยการตัดสิน ใจในการพัฒ นาสถาบัน ได
(สมพงษ สุขีเกตุ. 2540 : 6)
เยาวดี วิบูลยศรี (2535) กลาววา การวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งมุงที่จะ
ศึกษาป ญหาที่เกี่ยวของโดยตรงกั บแตละสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อนํ าขอคน พบตางๆ เหลานั้น ไปประยุกตใช
สําหรับประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจ หรือแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในแต
ละสถาบันโดยเฉพาะ
ทองอิ น ทร วงศ โ สธร (2535) สรุป วา การวิจัย สถาบัน คือ การศึกษาเกี่ย วกับ สถาบัน เพื่อ
ประโยชนในการบริหารและการดําเนินงานของสถาบัน
พรชุ ลี อาชวอํ า รุ ง (2536) กลาววา การวิจัย สถาบัน เปน การวิจัย ที่ส ถาบัน ทําขึ้น เพื่อศึกษา
องค ป ระกอบและการทํ า งาน ตลอดจนปญ หาและแผนงานของสถาบัน โดยเฉพาะ อันเปน พื้นฐานให
ผูบริหารไดวางแผนจัดงบประมาณ และดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สมพงษ สุขีเกตุ (2540) การวิจัยสถาบัน หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศ อันเปน
ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ สถาบั น แล ว นํ า ข อ มู ล หรื อ สารสนเทศนั้ น มาสั ง เคราะห โ ดยอาศั ย ขั้ น ตอนทาง
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วิทยาศาสตรใหเปนขอมูลหรือสารสนเทศใหมที่สามารถใชอธิบาย ตอบปญหา หรือนําผลการวิจัยมาชวย
การจัดสินใจในการพัฒนาสถาบันได
มนตรี วงษสะพาน (2544) สรุปวา การวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งมุงที่จะ
ศึ ก ษาป ญหาที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ แต ล ะสถาบั น ด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ทั้ ง นี้ เ พื่ อ นํ า ข อ ค น พบต า งๆ
เหลานั้นเปนสารสนเทศ ประยุกตใชสําหรับประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจ
หรือแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละสถาบัน หรือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถาบันนั้นโดยเฉพาะ
อุทัย บุญประเสริฐ (2545) สรุปวา การวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยที่ดําเนินการเปนการ
เฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะที่เปนการศึกษาวิเคราะหตนเอง (Self study) เพื่อชวยใหสถาบัน
เขาใจตนเองไดดีที่สุด
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานนท (2545) อธิบายความหมายของการวิจัยสถาบันวา เปนการวิจัยเพื่อนํา
ผลมาวางแผน มาหาวิธีการใหม และนําผลไปใชในวัตถุประสงค
พรทิพย ไชยโส (2545) กลาวถึงการวิจัยสถาบันกับการสอนวา เปนกระบวนการรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการสอนของสถาบันหรือของอาจารยแตละบุคคลวาเปนอยางไร เพื่อที่จะได
ทราบถึงจุดแข็ง จุดออนของการสอนทั้งในระดับสถาบันและในระดับอาจารยผูสอนแตละคน ในการหา
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการสอนใหมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว
สุวิมล วองวาณิช (2545) กลาววา การวิจัยสถาบันเปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับสถาบัน การเลือก
หัวขอปญหาของการวิจัยสถาบันจึงมักสัมพันธกับแนวทางการพัฒนาสถาบันใหมีความเจริญกาวหนาและ
ถูกทิศทางมากขึ้น
วิ จิ ต ร ศรี ส อ า น (2545 ข) กล า วว า การวิ จั ย สถาบั น เป น การวิ จั ย เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สถาบั น /
หนวยงานของตนเอง ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงหนวยงานอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลมา
พัฒนาสถาบันของตนเอง มาประกอบการตัดสินใจสําคัญๆ ของตนเอง มาปรับปรุงการดําเนินงานของ
ตนเอง โดยจะตองคํานึงถึงทั้งประสิทธิภาพในระบบ (Internal efficiency) และประสิทธิภาพนอกระบบ
(External efficiency) ดวย
Saupe, Joe L. (1981) ใหความหมายของการวิจัยสถาบันวา เปนการวิจัยที่จัดทําให
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการจัดหาขอมูลสําหรับการสนับสนุนการวางแผน การกําหนดนโยบาย
และการตัดสินใจในสถาบัน
จากความหลากหลายและลักษณะของการวิจัยสถาบันสามารถสรุปไดวา หมายถึง การวิจัย
ประเภทหนึ่ง ซึ่งมุงที่จะศึกษาปญหาที่เกี่ยวของโดยตรงกับแตละสถาบันดวยวิธีการที่เชื่อถือได ทั้งนี้เพื่อนํา
ขอคนพบตางๆ เหลานั้นเปนสารสนเทศ ประยุกตใชสําหรับประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบาย
รวมทั้งการตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละสถาบัน หรือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
สถาบันนั้นโดยเฉพาะ
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ลักษณะและเปาหมายของการวิจัยสถาบัน
1. ลั ก ษณะของการวิ จั ย สถาบั น การวิ จั ย สถาบั น เป น การวิ จั ย ที่ ดํ า เนิ น การภายใน
สถาบันอุ ดมศึ กษาเพื่อจัดหาขอมูล หรือสารสนเทศที่ เกี่ย วของนํามาเสนอตอผูบริ หาร สําหรับ นําไปใช
สนับสนุนการวางแผนของสถาบัน ตลอดจนการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจตางๆ ของสถาบันใด
สถาบันหนึ่งโดยเฉพาะ ขอคนพบดังกลาวอาจจะไมเหมาะที่จะนําไปประยุกตหรืออางอิงกับสถาบันอื่น จึง
มีลักษณะตางจากการวิจัยโดยทั่วไป เพราะการวิจัยทั่วไปสวนใหญอาจจะนําขอคนพบไปประยุกตหรือไป
อางอิงไดกับประชากรกลุมอื่นที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายกัน ในขณะเดียวกันก็สามารถนําไปประยุกตใช
กับองคกรอื่นๆ ได เชน ในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือแมแตภาคธุรกิจเอกชน
2. เปาหมายของการวิจัยสถาบัน เปาหมายหลักของการวิจัยสถาบัน คือ เพื่อใหผูบริหารไดนํา
ขอคนพบตางๆ ไปแกไขปญหาของสถาบัน รวมทั้งเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานและ
พัฒนาสถาบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปาหมายของการวิจัยสถาบันจึงตางจากการวิจัยโดยทั่วไป เพราะ
การวิจัยทั่วไปสวนใหญมีเปาหมายหลักที่จะบุกเบิกหรือแสวงหาความรูที่ถูกตองเชื่อถือได รวมทั้งนําขอ
คนพบที่ไดรับไปพัฒนาเปนแนวความคิดในเชิงทฤษฎีหรือนําไปประยุกตในดานอื่นๆ ตอไป
ดังนั้น การวิจัยสถาบันจึงมีความแตกตางจากการวิจัยอื่นๆ ในประเด็นที่สําคัญ 2 ประการ คือ
เปาหมายหลักของการวิจัย และการนําผลสรุปจากการวิจัยไปใช
พรชุลี อาชวบํารุง (2545) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคสําคัญของการวิจัยสถาบันก็คือ การศึกษาการ
ทํางานของสถาบันอยางลุมลึก เพื่อแสวงหาหลักฐานของจุดออนและขอผิดพลาด ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
จัดการใหบรรลุปณิธาน เปาหมาย หรือนโยบายของสถาบัน หรือทําใหการใชจายสูงขึ้นโดยใชเหตุ ดังนั้น
การวิจัยสถาบันจึงตองอาศัยกลุมบุคลากรที่มีพื้นฐานความรูจากสาขาวิชาตางๆ กัน ไดแก การวิจัยทาง
การศึกษา สถิติศาสตร การบัญชี การวิเคราะหระบบ คอมพิวเตอรศาสตร สังคมวิทยา และจิตวิทยา ซึ่ง
สถาบันบางแหงมีการจัดตั้งศูนยหรือหนวยงานเพื่อการวิจัยสถาบันโดยเฉพาะเพื่อปอนขอมูลใหแกผูบริหาร
และจัดทําขอมูลสถิติเพื่อเปนรายงานและประวัติของสถาบันบางสถาบันจัดเปนรูปของคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ บางสถาบันก็ถือวางานวิจัยสถาบันเปนความรับผิดชอบของฝายแผนและพัฒนา
ภาวีณี ศรีสุขวัฒนานันท (2545) ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญของการวิจัยสถาบันไวดังนี้
1. สรางฐานข อมู ลที่ดี เพียงพอ เพื่อใหไดสาระสําคั ญที่จะนํามาตัดสิน ใจเสริ มสราง
ประสิทธิภาพของสถาบัน
2. แกปญหาที่สถาบันเผชิญอยู เชน นิสิตสอบตกมาก
3. เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ และตองการคําอธิบาย ชี้แจงแกสาธารณชน
4. วางแผนและพัฒนาทางวิชาการ เชน การปรับปรุงหลักสูตรเดิม การเปดหลักสูตร
ใหมการวิจัยจะชวยคนหาความตองการ และตอบสนองไดเหมาะสม
5. เพื่อประกั นคุ ณภาพการศึกษา เชน ประเมิน ความพึงพอใจในการสอน ความพึง
พอใจในระบบบริหาร และการประเมินหลักสูตร เปนตน
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การวิจัยสถาบันกับการวางแผนและการบริหาร
การวิจัยสถาบันเปนเครื่องมือของการวางแผน/การบริหารดังไดกลาวมาแลว การวางแผน/การ
บริหารยุคใหม โดยเฉพาะในระบบการศึกษายอมรับวาองคคณะบุคคล (Committee) ใชไดดีและสื่อความ
มีป ระสิทธิภ าพมากกวา การวิ จัย สถาบั นมี ลักษณะเด นที่ ชว ยใหการทํางานในคณะกรรมการบริหารมี
หลักการเหตุผล การตัดสินใจผิดพลาดนอยที่สุดจากพื้นฐานการมีสารสนเทศที่พรอม รวดเร็วและถูกตอง
อาจจะสรุปบทบาทของการวิจัยสถาบันที่มีตอการบริหาร/การวางแผน ไดดังนี้
1. การวางแผนการศึกษาจํ าเปน ตองมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผ ลและมีการคาดคะเนไปใน
อนาคต
2. การบริ ห ารการศึ กษาจํ า เป น ตอ งอาศั ย หลั กการและทฤษฎี เพื่อการแก ปญ หาการพัฒ นา
จําเปนตองแสวงหาดวยการวิจัย
3. การบริหารการศึกษามีกระบวนการชัดเจน ทุกกิจกรรมกระบวนการจําเปนตองอาศัยขอมูล
สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ
4. การบริหารมีกระบวนการแกปญหา การวิจัยโดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร เปนวิธีการที่จะ
ไดมาซึ่งมูลเหตุ ปจจัยสําคัญของปญหา ตลอดจนแนวทางการแกปญหา
5. การแสวงหาขอสรุปใดๆ เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติตองทําวิจัยฃการวางแผน/การบริหารจําตอง
ยึดหลักเหตุผล (Cause and Effect)
6. การปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาไปเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในกระบวนการนําแผนไปปฏิบัติ
และการบริหารตองอาศัยผลจากการวิเคราะหวิจัยสถาบันอยางเปนระบบ
7. สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลายประการในการปฏิบัติ มีความสอดคลองและเกี่ยวพันกันไป
จําเปนตองมีการวิเคราะหความซ้ําซอน และหาวิธีการปฏิบัติที่สื่อสูความมีประสิทธิภาพสูงสุด
8. ในกระบวนการบริหาร การวางแผน ตองการประเมินในระยะตางๆ เพื่อทราบพัฒนาการ
ความคืบหนา และอุปสรรคปญหา
สถานภาพของงานวิจัยสถาบัน
สําหรั บสถานภาพของการวิจัยสถาบันนั้ น สุเ มธ แยมนุน (2542 : 21-27) ไดทําการสํ ารวจ
ความเห็นจาก กลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 23 แหง จากสถาบันราช
ภัฎ 36 แหง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งสรุปจากคําตอบที่ได คือ ดานความสําคัญของงานวิจัย
สถาบัน ผูบริหารเห็นความสําคัญของงานวิจัยสถาบันตอการบริหารและการวางแผนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยเชื่อวางานวิจั ยสถาบันนั้น สามารถจะใหคําตอบหรือใหคําอธิบายที่ลึกซึ้งถึงปญหาและ
สาเหตุของปญหาไดชัดเจน งานวิจัยสถาบันชวยใหการกําหนดเปาหมาย ทิศทางการพัฒนา มีความเปนไป
ไดสูง งานวิจัยสถาบันเปนการติดตามและประเมินซึ่งมีกลไก มีกระบวนการที่เชื่อถือได ดังนั้น ผลการ
ติดตามประมวลผล จึงเปนสิ่งที่เชื่อถือได ปญหาการวิจัยสถาบันจากการสํารวจยัง พบวา มีปญหาในระดับ
มาก ปญหาประเด็นแรก คือ งานวิจัยสถาบันที่เปนอยูในมหาวิทยาลัยนั้น ขาดการวิเคราะหภาพซึ่งเปน
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ทิศทางในอนาคต ตรงนี้เปนเสียงสวนใหญจากรองอธิการบดี งานวิจัยสถาบันนั้นเปนการศึกษาเฉพาะ
สถานภาพที่เปนอยู แตสิ่งที่ผูบริหารอยากเห็นนั้นเปนการวิเคราะหภาพรวมในอนาคต ทิศทางในอนาคต
ความเปลี่ ย นแปลงในอนาคต และไม ใชเฉพาะสถาบันของตนเอง ประเด็น ที่ส อง ของปญ หางานวิจัย
สถาบัน คือ นักวิจัยสถาบันจะคุนเคยกับการวิเคราะหขอมูลแบบดั้งเดิม ทําใหงานวิจัยหลายเรื่องชามากไม
ทันกาล ทําใหผูบริหารบางทานบอกวา งานวิจัยสถาบันไมไดชวยอะไรมากมาย ในที่สุดผูบริหารตองอาศัย
วิสัยทัศนของตัวเองในการตัดสินใจ ดานสาระของงานวิจัยสถาบันขณะนี้ งานวิจัยที่ผูบริหารใหความสําคัญ
สูงสุดคือ การวิจัยสถาบันตองมุงวิเคราะหคุณภาพการผลิตและความคุมทุนของการผลิต รองลงมาคือ การ
วิจัยสถาบันขณะนี้จะตองมุงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ดังนั้นนักวิจัยสถาบันควรทํางานวิจัยที่เปนเชิงรุก มองการณไกล การกําหนดโครงการวิจัยที่
เปนประโยชนผบู ริหารจะตองตั้งคําถามในแนวลึกกวาหัวขอ เพราะฉะนั้นคําตอบของการวิจัยตองตั้งลึกลง
ไปถึ งจุด ซึ่งจะตอบในแง นโยบายได และจะตองบูร ณาการงานวิจัย สถาบัน กับ MIS (Management
Information System) รวมทั้งพัฒนาไปสู DSS (Decision Support System) ซึ่งเปนงานวิจัยสถาบัน
กลุมที่หนึ่ง ที่พัฒนาจากฐานขอมูลที่มีอยู นักวิจัยสถาบันหรืองานวิจัยสถาบัน ควรจะพัฒนาตัวเองไปวิจัย
ในระดับที่สูงขึ้น งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยทิศทาง งานวิจัยที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวที่ควรจะเปนไป
ในอนาคต ดานผูปฏิบัติอยากเห็นบทบาทของงานวิจัยสถาบัน ที่ควรเนนการศึกษาแนวโนมระยะยาว ใช
เทคนิคใหมๆ ในการศึกษาวิเคราะห งานวิจัยสถาบันควรจะเนนหนักในการวิเคราะหทรัพยากรและการใช
ประโยชน ข องทรั พ ยากรอย า งคุ ม ค า รู ป แบบก็ ค วรใช เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม พั ฒ นาไปสู ร ะบบ MIS
เชนเดียวกับผูบริหาร สุดทายจะตองนําผลงานวิจัยไปใชในการประกันคุณภาพในการออกนอกระบบและ
การปฏิรู ปการศึ กษา และงานวิจัย สถาบัน ในระยะยาวนั้ นควรจะทําเพื่อความอยูรอดทางการเงิน ของ
มหาวิทยาลัย
สถานภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
พิเชฐและคณะ (2546: 30-48) ศึกษาถึงสถานภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นตางๆ
ดังนี้
1. งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในชวงแรกเปนการวิจัยเพื่อผลิต
อัตรากําลังเพื่อสนองความตองการของภาครัฐโดยเฉพาะในระบบราชการ เนื่องจากภาพพัฒนาการสวน
ใหญของมหาวิทยาลัยไทยมีที่มาจากฐานความคิดที่เนนการสอนมากกวาการวางรากฐานการวิจัยเพื่อ
คนควาหาความรูใหม อยางไรก็ตามก็ยังมีภาพของการเสนอกรอบแนวคิดเพื่อกระตุนกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาดวยการเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Committee) โดยเนน
ความสําคัญของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งใหมีการ
จัดตั้ง “Professorial Chair” เพื่อการวิจัยขึ้น โดยเนนความสําคัญของการสนับสนุนทางดานงบประมาณ
ที่สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจะตองใชเพื่อการวิจัยอยางนอยรอยละ 4 ของงบประมาณประจําป
หนา | 16

2. ทุนสนับสนุนการวิจัย
แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศมาจาก 4 สวน ดังนี้
1) งบประมาณแผนดิน แบงออกเปน
1.1) ส ว นของงบประมาณประจํ า ป ที่ เ สนอผ า นการพิ จ ารณาของ
ทบวงมหาวิทยาลัยและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําโครงการวิจัยจากหนวยงานของรัฐอื่นๆ (รวม
รัฐวิสาหกิจ)
1.2) การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานสนับสนุนการวิจัย
1.3) เงินกูและความรวมมือดานการวิจัยจากตางประเทศ
1.4) การสนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน
1.5) เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรการวิจัย บุคลากรที่ทําวิจัยในมหาวิทยาลัยประกอบดวย อาจารย นักวิจัย ผูชวย
นักวิจัย นักศึกษาโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาและฝายสนับสนุนงานวิจัย และมีแนวโนมวาการรับ
อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จะรับอาจารยหรือพัฒนาอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
สูงขึ้น เมื่อพิจารณาในภาพรวมจํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยของรัฐมีจํานวนที่ลดลงเรื่อยๆ
4. หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากั บ การวิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ที่มี ลั กษณะเป น
หลักสูตรวิจัย สามารถสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทดานการวิจัยเพิ่มขึ้น
5. ความร วมมื อด า นวิ จั ยและวิชาการ ความรว มมือระหวางสถาบัน อุดมศึกษากับ องคกร
ภายนอกทั้งที่เปนองคกรประเภทเดียวกันหรือองคกรตางประเทศทั้งในและตางประเทศ ที่กอใหเกิดความ
เข มแข็ งของการวิ จัย และพั ฒ นาในองคกรนั้น ๆ เชน การแลกเปลี่ย นนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทาง
วิชาการ การฝกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งโครงการความรวมมือเหลานี้มีบางสวนจัดทําขึ้น เพื่อ
การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใหกับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่รวมโครงการโดยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. ผลงานวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จของการวิจัยและพัฒนา (Output) ที่สําคัญและ
ใชกันโดยทั่วไป คือ สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและพัฒนานั้นๆ หรือทรัพยสินทางปญญา
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาไทยยั งคงมี ป ริ มาณของทรัพยสิ น ทางป ญ ญาหรือจํานวนสิทธิ บัตรอยูคอนข างนอ ย
นับตั้งแตเริ่มมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรเปนเวลากวา 20 ปแลว มีสถาบันอุดมศึกษาจดทะเบียนสิทธิบัตร
เพียง 11 รายการ และหนวยงาน/องคกรสนับสนุนทุนวิจัยจดทะเบียนสิทธิบัตร จํานวน 17 รายการ จาก
ตัว เลขดังกลา วแสดงว า สถาบั นอุ ดมศึ กษาของไทยมีบ ทบาทสําคัญ ในการดําเนินการวิจัย แตจํานวน
สิทธิบัตรกลับมีจํานวนนอยมาก ถึงแมวาสถาบันอุดมศึกษาของไทยจะมีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสิน
ทางปญญามากขึ้น แตสิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือการพัฒนาแนวทางและกลไกที่เหมาะสมสําหรับอุดมศึกษา
ไทยในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่จะกอใหเกิดประโยชนตอระบบวิจัยของประเทศได
อยางแทจริง
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วิจารณ (2540: 59) ไดกลาวถึงการทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัยไววา งานวิจัยและพัฒนาสวน
ใหญทําโดยอาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยหลักการแลวนาจะไมถูกตองนัก เพราะอาจารยมหาวิทยาลัยควร
เน น ทํ า งานวิ จั ย พื้ น ฐานหรื องานวิ จั ย เชิงวิช าการมากกวา แตในสภาพของความขาดแคลนนักวิจัย ใน
ปจจุบันไมมีทางเลือก จําเปนตองดึงอาจารยในมหาวิทยาลัยมาทํางานวิจัยและพัฒนาดวย
แนวทางการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงรวมความรู แหลงรวมผูรู ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ทั้งทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงสาขาวิชาทางดานสังคมและมนุษยศาสตรศาสตร
กรอบนโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาแกคณบดี หัวหนาภาควิชา และผูแทนจากหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางสํ า คั ญ ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาได ก ล า วถึ ง การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยใหเปนแหลงความรูที่มาจากผลการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียม
สังคมไทยสูการเปนสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) ตองมุงใหความสําคัญตอระเบียบวิธี
วิ จั ย มุ ง เน น การวิ จั ย เพื่ อ ให ไ ด ค วามรู ใ หม ๆ และถู ก ต อ งแก สั ง คม และมี ก ารแสวงหาคํ า ตอบที่ เ ป น
วิทยาศาสตรโดยใชเครื่องมือวัดที่ถูกตอง (Validity) และนาเชื่อถือ (Reliability) การสรางระบบการจูงใจ
(Incentive) ใหกับนักวิจัยทั้งดานความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) และดานการเงิน ไดแก การ
จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยและผลตอบแทนจากลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2547: 8-9) อีกดวย
นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดเสนอขอที่ควรปรับปรุงและพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
และงานสร างสรรค (สมศ, 2546:7-8) ไววาสถาบันควรลดภาระงานของอาจารยบางคณะหรือจัดหา
อาจารยเพิ่ม เพื่อใหอาจารยมีเวลาทําวิจัยมากขึ้น และควรพัฒนาบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมแข็งและ
เชื่อมโยงกับระบบวิจัยของสถาบัน รวมทั้งสถาบันควรจัดใหมีหนวยงานบริหารงานวิจัยเพื่อดูแลงานวิจัย
ของสถาบันทั้งระบบและควรหาทางเพิ่มงบประมาณดานการวิจัยของสถาบันใหมากขึ้น พรอมกับสถาบัน
ควรกระตุ น หรื อสร างระบบจู งใจ (Incentive) ใหคณาจารยตีพิมพผลงานในวารสารวิช าการระดับ
นานาชาติและระดับชาติใหมากขึ้น
(พิเชฐและคณะ, 2546: 19) ยิ่งกวานั้น ยังเปนแหลงกลางสําหรับการศึกษาคนควาวิทยาการ
ใหมๆ เพื่อสนับสนุนใหสังคมสามารถเผชิญสภาพปญหาใหมๆ ชวยใหคําแนะนําแกสังคมเพื่อแกไขหรือ
ปองกันปญหาหรือการทาทายที่เกิดขึ้นและผลักดันสังคมใหพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง นอกจากบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการสังคมในยุคปจจุบันไดรับการคาดหวัง
จากสังคมมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังใหมีบทบาทเตรียมประชาชนใหมีความ
พร อมในการทํ า งานโดยผ า นการฝ กอบรมและการพัฒ นาฝมื อการศึกษาคน ควาหาความรูเพื่อใหเกิ ด
ความกาวหนาทางวิชาการและประโยชนในทางปฏิบัติดวยวิธีการอันเปนที่ยอมรับในแตละสาขาวิชาการ
การวิจัยเพื่อการวิจัยเทานั้นคงไดแตเพียงเพื่อสนองความตองการของผูวิจัยที่อยากรู อยากเอาชนะสิ่งที่ทา
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ทาย การวิจัยคงจะตองมีวัตถุประสงคอื่นประกอบดวย ในการมุงสูมหาวิทยาลัยวิจัยจึงควรมีการพิจารณา
ทิศทางการวิ จั ยอย า งรอบคอบ เพื่ อให ส ามารถสรางบรรยากาศการวิจัย ที่นําไปสูความกาวหนาทาง
วิชาการและประโยชนตอสังคมอยางแทจริง ซึ่งตองพิจารณาถึงโอกาสที่จะใหแกนักวิจัยทุกคนดวย
จรัส (2534: 76) ไดเสนอทิศทางการวิจัยไว 3 ทิศทาง ดังนี้
1. การวิจัยเพื่อผลิตความรูที่มุงสรางความกาวหนาทางวิชาการ หมายถึง การวิจัยเพื่อให
สามารถนําความรูมาถายทอดโดยผานกระบวนการวิจั ย อาจมุงไปที่ศาสตรสากลเพื่ อสร างพื้ นฐานให
สามารถติดตามความกาวหนาไดและทําใหเกิดความรูความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานตามความสนใจ
สวนบุคคล นับเปนการเสริมการผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการตลอดจนสรางความพรอมสําหรับอนาคต
2. การวิจัยที่มุงผลิตความรูเพื่อการแกปญหาและพัฒนาประเทศ หมายถึง การวิจัยที่มุง
ศาสตรเฉพาะกรณีโดยยึดปญหาเปนหลัก ขอความรูที่ไดจะเปนเรื่องของเมืองไทย การวิจัยในทิศทางนี้อาจ
ตองอาศัยความรูหลายดานรวมกันเปนสหสาขาวิชาเพื่อใชในการแกปญหาเดียวกัน
3. การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เปนการวิจัยอีกระดับหนึ่งที่ไมเพียงแตติดตาม
ความกาวหนาของวิทยาการเทานั้น แตยังหวังการกาวกระโดดที่ล้ําหนาในดานที่ไมมีใครทําอยูและหากไม
มีการคิดถึงทิศทางนี้ไวเลย เปนไปไดวาในอนาคตวิทยาการในมหาวิทยาลัยไทยจะไมมีวันทันวิทยาการ
สากลไดเลย นับวันแตจะเกิดชองวางขึ้น
การประชุมวิชาการเรื่อง “ระบบวิจัยโลกกับระบบวิจัยไทย” กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ ไดกลาวถึงบทบาทของการวิจัยในประเทศ 5 ดาน ดังนี้
1. การวิจัยเพื่อสรางความรูใหม เปนการสรางความรูใหมที่จําเปนตองใชในการแกปญหา
หรือการพัฒนาประเทศ ความรูเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาและในการพัฒนาในหลายแงหลายมุม
การรูสาเหตุของปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาแตละเรื่องแตละดาน การรูทางเลือกตางๆ ในการ
แกปญหา ขอดีขอเสียของแตละทางเลือก การปฏิบัติในการแกปญหาใหเปนผล การแกปญหาในขั้นตอน
การปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจนการปรับกลไกหรือวิธีการในการแกปญหา
2. การวิจัยเพื่อจัดการความรู ปจจุบันความรูใหมเกิดขึ้นมากมายและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ความรูยังมีลักษณะคลายมีชีวิตคือ เกิดใหมได ใชงานได และดับได ความรูบางอยางที่ใชไดอยูในเวลาหนึ่ง
จะกลายเปนสิ่งที่ไมจริง ไมใชความรูและใชไมไดในเวลาตอไป ซึ่งตองอาศัยกระบวนการยอยความรูและ
ปรับ ใหอยูในรูป ที่ใช ไดงายและกระบวนการในการยอยความรู ตองอาศัยกระบวนการวิจั ยทั้งการวิจั ย
เอกสารหรือวิจัยขอมูล
3. การวิจัยเปนเครื่องมือในการศึกษา การศึกษาดวยวิธีทองจํายอมไมเพียงพอ จําเปนตองมี
การสร า งสมรรถนะในการหา เลื อ กพิ จ ารณาและใช ค วามรู การสอนทั้ ง ในระดั บ พื้ น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษานั้น การบรรยายตองไมใชวิธีหลักที่ผูเรียนเพียงฟง จด และทองจําขอความรูจําเปนตอง
สรางความเขาใจและรูเทาทันความรู การเรียนดวยตนเองที่อาศัยการสืบสอบและคนควานอกตําราเรียน
ดวย โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหา ตีคาและเลือกเชื่อการศึกษาดวยการวิจัยเปนฐาน
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จะชวยทําใหไดบุคคลที่มีวิจารณญาณ สามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ตลอดจนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถสรางนวัตกรรมไดเมื่อไปปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถติดตามและใชความรูที่ทันสมัยได
4. การวิจั ยเปน เครื่องมือในการสรางพลัง ผู ปฏิบัติงานในระดับ ตางๆ หากเรียนรู และใช
กระบวนการวิจัยก็จะสามารถประเมินงานของตนเอง มีความคิดริเริ่มและนวัตกรรมในการปรับปรุงงาน
ของตนเอง เปนพลังในการทําใหสามารถปฏิบัติงานของตนเองไดดียิ่งขึ้น
5. การวิ จั ย เป น เครื่ อ งยนต ขั บ เคลื่ อ นการแข ง ขั น การวิ จั ย เป น เครื่ อ งมื อ ในการสร า ง
ความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับชาติ ระดับหนวยงานและระดับบุคคล หากประเทศไทยมีระบบ
การศึกษาที่ดี ใชการวิจัยเปนเครื่องมือสรางทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีปญญาและความสามารถตลอดจนมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม มีองคกรที่เรียนรู มีการวิจัยและพัฒนา สรางผลผลิตที่มีความใหม
มีคุณภาพดีขึ้นกวาผลผลิตเดิมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถใชและสรางเทคโนโลยีชั้นสูง และ
ใชภูมิปญญาไทยไดอยางเหมาะสม
ผดุ งชาติและไพฑูร ย, 2542 อางถึงใน ชูเวช, 2543: 23,25 กลาววา ถาปราศจาก
สถาบันอุดมศึกษาและการวิจัยแลวประเทศที่กําลังพัฒนาจะไมสามารถประยุกตการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหมๆ
จากประเทศที่พัฒนาแลวได และจากการประชุมของยูเนสโกในภูมิภาคตางๆ ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในดานการคนควาและวิจัย สรุปไดดังนี้
1. การวิจัยเปนพันธกิจสําคัญของการศึกษา เพราะการวิจัยทําใหเกิดนวัตกรรมและการพัฒนา
ความรูใหมๆ ขึ้นมา
2. การสรางความรูใหม การถายทอดและการวิเคราะหความรูควรจะทําเพื่อประโยชนของสังคม
3. สถาบันอุดมศึกษาตองพยายามสรางความสามารถภายใน (endogenous capacities) ใหได
คือ ความสามารถและความเขมแข็งจะตองเกิดจากภายในตัวสถาบันเอง มิใชพึ่งพาความสามารถภายนอก
ปรัชญา (2546: 11) ไดสรุปบทบาทเกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. พัฒนาองคความรูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตอเนื่องสําหรับสังคม ประชาชน นักวิชาการ
และผูปฏิบัติงาน
2. ผลิตผลงานวิจัยที่เปนประโยชน ตอบสนองความตองการของสังคมและเสนอแนะสิ่งที่
ดีกวาเพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของสมาชิกในสังคม รวมทั้งสามารถเปนสินคาในระบบ
เศรษฐกิจฐานความรูได
3. สงเสริมและยกระดับคุณภาพนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
4. ผลิตนักวิจัยใหมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสังคม
5. เผยแพร อ งค ค วามรู ที่ ไ ด รั บ จากการวิ จั ย ให แ พร ห ลาย รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ให มี ก าร
ประยุกตใชขอคนพบจากการวิจัยเพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายการวิจัยตอเนื่องและการนําไปใช
ประโยชนจริง
6. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการคิดคนวิ จัย เพื่ อประโยชนของการเรี ยนรูตอเนื่องให
แพรหลายในสังคม
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อมรวิชช นาครทรรพ กลาวในการประชุม เรื่อง “รวมสรางระบบวิจัยแหงชาติ สูยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศไทย” ในบทบาทของมหาวิทยาลัยตอการวิจัยวา ควรเนนความเปนอิสระในการประสาน
และผลั กดั นงานวิ จัย ใหม ๆ อย างมี ประสิทธิภ าพ มีแนวโนมที่พยายามวางเงื่อนไขใหเกิดความรว มมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคีตางๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งสอดคลองกับ วิจิตร (2518: 46,53) ที่กลาว
วาการที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกิจใหบรรลุตามความมุงหมายตามหนาที่หลักดานการ
สอน การวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมและทะนุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จําเปนตองยึดมั่นในหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ ความเปนอิสระในการดําเนินงาน (Autonomy) และ
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ซึ่งเสรีภาพทางการสอนและวิจัยเปนหัวใจของเสรีภาพทาง
วิชาการ เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางความคิดและวิทยาการ เสรีภาพทางดานนี้ครอบคลุมทั้ง
คณาจารยและนิสิต/นักศึกษาในการที่จะแสวงหาความรูและความจริง โดยปราศจากการกาวกายและ
ควบคุมจากอิทธิพลภายนอก สถาบันอุดมศึกษาตองพยายามรักษาสมดุลระหวางการสอนและวิจัยไวใหได
วิจารณ (2540: 172) ไดกลาวถึงการบริหารหนวยงานใหทุนสนับสนุนการวิจัยเปนองคกรสําคัญ
ของสังคมและอาจมองบทบาทไดหลายมุมมอง ดังนี้
1. เปนกลไกสรางการเปลี่ยนแปลง
2. เปนสวนหนึ่งของระบบการวิจยั ของประเทศ
3. เปนกลไกจัดการใหเกิดการสรางนักวิจัย สรางโครงการวิจัย สรางผลงานวิจัยและจัดการ
ใหมีการนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชน
ภารกิ จ หลั ก ของหน ว ยงานให ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย คื อ การจั ด การ เป น การจั ด การให เ กิ ด
กระบวนการ โดยมีเปาหมาย คือ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงที่ตองการ คือ การพัฒนา
ประเทศ พัฒนาสังคมสําหรับภารกิจของนักบริหารงานวิจัย วิจารณ (2540: 175-176) ไดกลาวไววาตอง
ดําเนินการตอไปนี้
1. สร า งความชั ด เจนในเรื่ อ งภาพรวมของระบบการวิ จั ย ของประเทศ และทํ า ให รู กั น
โดยทั่วไป
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศ และทําใหรู
กันโดยทั่วไป
3. เป ดโอกาสให นั ก วิ จั ย ที่มีค วามสามารถสูงและทุมเทเอาจริง เอาจังต อการวิจั ย เสนอ
โครงการวิจัยตามความคิดริเริ่มของตนเอง เขามาขอทุนวิจัย
4. จัดกระบวนการที่นําไปสูการพัฒนาชุดโครงการวิจัย
5. เสาะหานักวิจัยที่มีความสามารถสูง หรือมีศักยภาพสูงในสาขาตางๆ จัดทํารายชื่อสําหรับ
ไวใชงาน โดยเชิญมาทํางานในหนาที่ตางๆ เชน เปนผูประสานงาน (หรือผูจัดการ)
6. ชุดโครงการ ผูตรวจสอบคุณภาพ (reviewer) เปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือเปนนักวิจัย
ในโครงการ เปนตน
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7. โครงการวิจัยรวมกันเสาะหาผูใชผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีความรูเพียงพอที่จะรวม
ประชุมกับนักวิจัยเพื่อบอกความตองการของผูใชและนําผลการวิจัยบางอยางไปสงเสริมใหนักวิจัยพัฒนา
ตอไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
8. เชื่อมโยง “ผูใช” กับนักวิจัยเขาดวยกันเพื่อใหโครงการวิจัยเปนไปตามความตองการของ
ผูใช มีผูใชเขามารวมวิจัยดวยหรือรวมลงทุนดวย และมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
9. จัดเงื่อนไขและการใหแรงจูงใจในการใหทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อใหเกิดการทํางานวิจัย
อยางทุมเทเอาจริงเอาจัง นําสงผลงานตามกําหนดและไดผลงานที่มีคุณภาพสูง
10. จัดกระบวนการจัดการโครงการวิจัยที่ไดทําสัญญาใหทุนแลวใหนักวิจัยในโครงการมี
ความมุงมั่น มีการทํางานเปนทีม สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นใหงานวิจัยลุลวงไปไดอยางมีคุณภาพ
11. จัดกระบวนการเพื่อนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชน
12. จัดใหสาธารณชนไดมีสวนรวมโดยทางตรงหรือทางออมตอการตั้งโจทยวิจัย
13. ดําเนินการใหมีการสรางนักวิจัยและนักบริหารงานวิจัยจากกิจกรรมตางๆ
14. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให ส าธารณชนเห็ น คุ ณ ค า ของงานวิ จั ย และการเป น นั ก วิ จั ย ว า ก อ
ประโยชนระยะยาวใหแกสังคม คุมคาแกการลงทุน
นอกจากหนวยงานใหทุนสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยแลวยังมีหนวยงานที่มีบทบาทเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ในสวนของการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกิจกรรมวิจัยขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ (พิเชฐและคณะ, 2546: 28-29) มีดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2499 ปจจุบันเปน
หน ว ยงานราชการระดั บ นโยบาย และเป น แหล ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย สั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ประกอบดวย 3 หนวยงานหลัก ไดแก สภาวิจัยแหงชาติ กรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจั ยแหงชาติ บทบาทสําคัญที่ระบุไวตามพระราชบัญญัติสภาวิจัย แหงชาติคือ กําหนด
นโยบายและแผนการวิจัยแหงชาติ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยครอบคลุมทุกสาขา ทั้งการวิจัยพื้นฐาน
ประยุกต และพัฒนา ทําหนาที่ประสานงานวิจัย และเปนศูนยขอมูลทางการวิจัย
2. สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (สวทช.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ พัฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แห งชาติ พ.ศ. 2543 เป น องค ก รในกํ ากั บ ของรั ฐ
(Autonomous) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน
เพื่อการวิจัย ทางดานการพัฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เน นการประยุกตนําผลงานวิ จัยไปใชเชิ ง
พาณิชย และความรวมมือกับภาคเอกชนใหการสงเสริมภาคเอกชนดานการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆ เชน ทุนใหเปลาและเงินกูดอกเบี้ยต่ํา เปนตน
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนวยงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับ สนุน การวิจั ย พ.ศ. 2535 เป นหนวยงานในกํากั บของรั ฐ (Autonomous) ในสังกัดสํานัก
นายกรั ฐมนตรี การใหทุนสนับ สนุน การประสานงานเชื่อมโยงให เกิดงานวิจัย โดยเนนที่ กระบวนการ
บริ หารจั ดการและการประเมิ นคุ ณภาพงานวิจัย อยางตอเนื่อง สําหรับรูป แบบการใหทุน สนับสนุน จะ
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ครอบคลุ ม ทุ กสาขา เน น การส งเสริ มงานวิจัย ในลั กษณะชุดโครงการที่ เปน ผลจากการประเมิน ความ
ตองการของผูใชและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนองคกรที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยที่มุงเนน
การสรางองคความรูเพื่อนําความรูนั้นๆ ไปแกปญหาและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
ปจจัยที่เกี่ยวของตอการทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จรัส (2534: 79,187) ไดกลาวถึงนโยบายในการสงเสริมการวิจัยวา มหาวิทยาลัยควรจัดการและ
มีกลไกในการปรับปรุงในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยดังนี้
1. ขอมูล ศูนยเอกสารที่เปนพื้นฐานในการวิจัย
2. หองสมุดเพื่อการวิจัย
3. การจัดการเรื่องเครื่องมืออุปกรณเพื่อการวิจัย
4. รางวัลและทุนวิจัย
5. การพัฒนาบุคลากรดานวิจัย
6. การประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงานวิจัย
สวนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการที่จะใหเกิดการวิจัย เพิ่มปริมาณ หรือปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัยนั้น การมีแตความคิดความหวังหรือความตั้งใจคงจะไมพอ จะตองมีสิ่งจําเปนพื้นฐานที่เปน
ปจจัยสําคัญรองรับอยูจึงจะเกิดการพัฒนาไดจริง นอกจากนโยบายระบบกําลังคน และทุนแลว สิ่งจําเปน
พื้นฐานเพื่อพัฒนาการวิจัยยังมีฐานขอมูล ทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิในรูปของหองสมุด ศูนย
เอกสารและศูนยขอมูลตางๆ หองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ และบริการคอมพิวเตอร
วิจารณ (2540: 85-86) ไดใหแนวคิดการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวการทําวิจัยในการ
สร า งบรรยากาศด า นการวิ จั ย ว า จุ ดสํ า คัญ ที่สุดคือ การสรางความเปน “ประชาคมวิจัย ” ขึ้น ภายใน
มหาวิทยาลัย คณะหรือภาควิชา ความเปนประชาคมวิจัยเกิดขึ้นเมื่อมีคนจํานวนหนึ่งมีเปาประสงครวมกัน
มีการพบปะเพื่อรวมมือกันหรือส งเสริ มกันใหบรรลุวัตถุประสงค นั้น ความเอื้ออาทรต อกัน รวมมือกัน
ตั้งเปาหมาย กําหนดแผนงาน รวมรับรูความกาวหนาของงานใหความเห็นเพื่อปรับปรุงงานหรือแกปญหา
และรวมกันยินดีเมื่องานกาวหนาหรือประสบความสําเร็จ ในปจจุบัน มหาวิทยาลัย คณะวิชาและภาควิชา
มีความเปน “ประชาคมวิจัย” นอยมาก สาเหตุที่สําคัญที่สุดคือ วัฒนธรรมการมาทํางานของอาจารย
อาจารย จํ า นวนมากมาทํ า งานเฉพาะช ว งเวลาที่ ต นมี ช่ั ว โมงสอน หากวั น ใดไม มีชั่ ว โมงสอนก็ ไ ม ม าที่
มหาวิทยาลัยเลย พฤติกรรมเชนนี้ บอนเซาะความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง การ
ที่อาจารย มาทํางานเฉพาะช วงของงานสอน มี ผลเสียตอการสรางสรรคประชาคมวิ จัย เพราะทําใหไม
สามารถจัดเวลาพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหวางอาจารยดวยกันได ทําใหอาจารยมีลักษณะ
ของการทํางานแบบตางคนตางทํา ตางคนตางอยู ไมเปนประชาคม
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จรั ส (2545) ได กล าวในการประชุมวิช าการของมูล นิธิส าธารณสุขแหงชาติ ในป พ.ศ.2545
เกี่ยวกับดานปจจัยสนับสนุนการวิจัยวา การวิจัยสวนใหญจะตองเปนการกระทําเฉพาะที่เพิ่มเติม หรือ
นอกเหนือไปจากงานปกติ ทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดการตามโครงสรางรูปแบบการวิจัยนั้นๆ การ
วัดอาจตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณ และการกระทําในหองปฏิบัติการที่มีความจําเพาะเจาะจง คุณภาพ
และความถูกตอง จึงจะทําใหกระบวนการวิจัยใชได ไดแก
1. ทุนการวิจัย เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการวิจัย สําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการก็ตอง
อาศัยอุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ การวิจัยในสนามยิ่งมีคาใชจายในการเดินและภาระสิ้นเปลืองตางๆ
ตามสภาพของการวิจัยนั้นๆ
2. ผูชวยในการวิจัย ทั้งในหองปฏิบัติการและในสนาม ตองมีทุนวิจัยสนับสนุนทั้งการลงทุน
สราง ฝกอบรม และบํารุงรักษาผูชวยเหลานี้
3. สิ่งจําเปนพื้นฐาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทําวิจัยที่ทันสมัย
สวนในดานบรรยากาศที่เอื้อตอการวิจัย สภาพแวดลอมดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหาร
จัดการ หรือการปกครองในหนวยงาน เปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการวิจัยหรือไมหรือเกิดการวิจัยที่ดี
ไดหรือไม ไดแก
1. บทบาทของผูบังคับบัญชา มีสวนอยางมากในการสนับสนุนการวิจัย เปนไดทั้งเครื่องกระตุน
หรือเครื่องหักหามความตั้งใจจะทําวิจัยของผูวิจัยใตบังคับบัญชา การพิจารณาความดีความชอบ และการ
ใหรางวัล ตลอดจนความยุติธรรมในการพิจารณา
2. ระบบงานและกฎระเบียบตางๆ เปนเครื่องกําหนดทิศทาง และคานิยมในองคกรนั้นๆ หาก
ไม ให ความสํ า คั ญ ต อการวิ จั ย ก็ จ ะทํ า ใหการวิจัย เกิดและกระทําไดลํ าบาก กลไกของ กฎ ระเบีย บก็ มี
ความสําคั ญ หากการทํางานเนน การเก็บข อมูล มากกวาความคิดริ เริ่มสรางสรรค ก็จะไดงานวิจั ยดอย
คุณภาพหรือขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. เพื่อนรวมงาน มีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศทางวิชาการ หรือการวิจัยในมหาวิทยาลัย
ของไทยในปจจุบัน ความเฉื่อยชาของเพื่อนรวมงานและการไมอุทิศตนตองานทางวิชาการ มีสวนอยางมาก
ในการสรางบรรยากาศที่ไมเอื้อตอการวิจัย
ปรัชญา (2545: 46-48) ยังไดกลาวถึงบทบาทการสงเสริมกิจกรรมวิจัยในมหาวิทยาลัยที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การจั ดใหมีมหาวิทยาลัย วิจัย (Research University) ซึ่งมี ความชัดเจนทั้งในดาน
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่เอื้อใหเกิดการวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัย วิจัยตองมีความสามารถ มีอิสระและมีความริเริ่มสรางสรรคในการประสานและผลักดัน
งานวิจัยใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําผลการวิจัยไปแนะนําใหภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนไดรับทราบเพื่อประยุกตใชใหเหมาะสม ทั้งนี้ผลผลิตสวนหนึ่งที่ไดจากมหาวิทยาลัยวิจัยคือ
การสรางกําลังคนรุนใหมที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อปอนเขาสูมหาวิทยาลัยตางๆ และ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหกาวเขาสูทิศทางการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยอาจ
ดําเนินการได ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

การมอบหมายงานวิจัย
การลดภาระอื่นในการทํางาน
การจัดกิจกรรมวิจัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
การพัฒนาฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจัยฃ
การเชื่อมโยงงานวิจัยกับภายนอกการเผยแพรงานวิจัย
การแสวงแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย

ลักษณะและเปาหมายของการวิจัยสถาบัน
การวิจัยสถาบันมีลักษณะการดําเนินงาน และเปาหมายที่แตกตางจากการวิจัยทั่วๆ กลาวคือ (เยา
วดี วิบูลยศรี, 2535)
1. ลั กษณะของการวิจัย สถาบัน การวิจัย สถาบัน เปน การวิจัย ที่ดําเนิน การภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดหาขอมูลหรือสารสนเทศที่เกี่ยวของมานําเสนอตอผูบริหาร สําหรับนําไปใช
สนับสนุนการวางแผนของสถาบัน ตลอดจนการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจตางๆ ของสถาบันใด
สถาบันหนึ่งโดยเฉพาะ ขอคนพบดังกลาวอาจจะไมเหมาะที่จะนําไปประยุกตหรืออางอิงกับสถาบันอื่นจึงมี
ลักษณะตางจาการวิจัยโดยทั่วไป เพราะการวิจัยทั่วไปสวนใหญอาจจะนําขอคนพบไปประยุกตหรือไป
อางอิงไดกับประชากรกลุมอื่นที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายกัน
อนึ่ ง การวิ จั ย สถาบั น จะประกอบด ว ยนั ก วิ จั ย ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าต า งๆ
โดยเฉพาะมาปฏิบัติงานรวมกัน เชน นักวิจัยทางการศึกษา ทางสถิติ ทางเศรษฐศาสตร ทางการเงินและ
บั ญ ชี ท างการวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ร ะบบคอมพิ ว เตอร ตลอดจนนั ก จิ ต วิ ท ยาและนั ก สั ง คมวิ ท ยา
นอกจากนั้นการวิจัยสถาบันมักจะใชบุคลากรจากสถาบันเดียวกันเปนผูวิจัย ยกเวนในกรณีที่สถาบันนั้นๆ
ขาดนักวิจัยผูเชี่ยวชาญในบางสาขา ก็สามารถเชิญนักวิจัยที่เหมาะสมจากสถาบันอื่นมารวมงานไดตาม
ความจําเปน
2. เป า หมายของการวิ จัย สถาบัน เปา หมายหลัก ของการวิ จัย สถาบั น คื อ เพื่ อให
ผูบริหารไดนําขอคนพบตางๆ ไปแกไขปญหาของสถาบัน รวมทั้งเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานและพัฒนาสถาบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปาหมายของการวิจัยสถาบันจึงตางจากการวิจัย
โดยทั่วไปเพราะการวิจัยทั่วไปสวนใหญมีเปาหมายหลักที่จะบุกเบิกหรือแสวงหาความรูที่ถูกตองเชื่อถือได
รวมทั้งนําขอคนพบที่ไดรับไปพัฒนาเปนแนวความคิดในเชิงทฤษฎีหรือนําไปประยุกตในดานอื่นๆ ตอไป
วิจิตร ศรีสอาน (2545 ก) กลาวถึงลักษณะของการวิจัยสถาบันไววา การวิจัยสถาบันมี 2
ประเภท คือ ประเภทที่ตองทําประจํา และประเภทที่ทําเฉพาะกิจ กลาวคือ
1) การวิจัยที่ทําประจํา คือ การวิจัยที่ตองทําซ้ําและตองทําตอเนื่อง สวนใหญ
จะเปนเรื่องที่ทําเพื่อเอาผลมาสรางฐานขอมูลสําคัญที่การบริหารในรูปกระจายอํานาจที่แตละสถาบันตองมี
คือ ที่เรียกยอๆ วา MIS : Management Information System ซึ่งจะตองมีการ Update คือ ทําให
ทันสมัยอยูเสมอ
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2) การวิจัยเฉพาะกิจ คือ การวิจัยที่ทําเปนครั้งคราว ตามสภาพปญหา และ
ความตองการ เชน ถาจะวางแผนบางทีตองทํา Policy Research คือ การทําวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเอาผล
มาใชสําหรับการพัฒนานโยบาย และถาตองการรูบางเรื่องวาทําไปแลวไดผลแคไหนก็อาจจะตองทําการ
วิจัยเชิงประเมิน
สรุ ปได วา การวิ จัย สถาบัน จึงมีความแตกตางจากการวิจัย อื่น ๆ ในประเด็น ที่สําคัญ 2
ประการ คือ เปาหมายหลักของการวิจัย และการนําผลสรุปจากการวิจัยไปใชนั่นเอง
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานวิจัยสถาบัน
หนวยงานวิจัยสถาบัน มีหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับสถาบันนั้นๆ
งานหลักที่สําคัญ คือ การจัดรวบรวมขอมูลพื้นฐาน (Data bases) ของวิจัยสถาบันใหเปนระบบ และทํา
อยางตอเนื่อง เพื่อจักทําสารสนเทศใหทันตอการนําไปใช และเอื้ออํานวยตอการบริหารขอมูลพื้นฐานของ
สถาบันการศึกษาโดยทั่วไปประกอบดวยขอมูล 5 หมวดใหญๆ คือ
1) โปรแกรมการศึกษา (Program)
2) นิสิต นักศึกษา (Student)
3) บุคลากร (Staff)
4) การเงิน (Finance)
5) อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility)
การวิ จั ย สถาบั น ไดพั ฒ นาเรื่ อ ยๆ มี รู ป แบบมากขึ้ น และทํ าการศึ กษาครอบคลุ มทุ กเรื่ อ งของ
สถาบัน ในที่สุดการวิจัยสถาบันก็ไดนํามาใชเพื่อทํานายเกี่ยวกับการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การนํ า มาใช ใ นการพิจ ารณาเกี่ ย วกับ เงิ น เดือ น งบประมาณ การจัด โปรแกรม
การศึกษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับสังคม เปนตน
ในยุคปจ จุบัน หนาที่ของหนวยงานวิจัย สถาบัน ไดขยายขอบเขตมากขึ้น ซึ่งอาจจะครอบคลุม
ความรับผิดชอบดานตางๆ ตอไปนี้
1. สํารวจความตองการทางการศึกษาอันจะนําไปสูการพัฒนาเปนโครงการใหม เชน
การวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนและวิธีการใชสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนในดานการเรียนการสอน ประโยชนที่
ไดรับงบประมาณ โครงการลงทะเบียน และการวางแผน เพื่อใชในการตีความ และบริการใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) คณะผูบริหารสวนกลาง (Central administration) โดยจะใหบริการใน
ดานการลงทุน ผลประโยชน งบประมาณ การลงทะเบียน ฯลฯ
2) คณะวิชา (Faculty) โดยจะใหบริการในดานปญหาพื้นฐานของการศึกษา
ประสิทธิผลของการศึกษา และปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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3) องคการนิสิตนักศึกษา (Student body) จะชวยในดานใหคําปรึกษาดาน
สํารวจหรือวิเคราะหปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา เปนตน
4) กลุมตัวแทนหรือหนวยงานอื่นๆ (Unifying agencies) ที่มีบทบาทและ
หนาที่ตางๆ กัน โดยจะใหบริการขอมูลที่เกี่ยวกบกลุมตัวแทนหรือหนวยงานนั้นๆ
วิธีการและเทคนิคของการวิจัยสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย เป น องค กรขนาดใหญ ที่มี การบริ ห ารซับ ซอ นมากขึ้ น มีอ งคก รย อยๆ คื อ คณะ
ภาควิชา และสวนงานที่เรียกชื่ออื่นๆ เปนองคประกอบจํานวนมาก องคกรทุกองคกรจะมีลักษณะเปน
พลวัต เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ การเปลี่ยนแปลงองคกรจึงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดทั้งนี้
เนื่องจากปจจัยหลายๆ อยางที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร เชน จํานวนประชากรในองคกรเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอยางรวดเร็ว ความกาวหนาของวิทยาการที่เขามา นโยบายระดับประเทศ การปรับเปลี่ยน
โครงสรางภายใน หรือสภาพแวดลอมองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน การใชมุมมองจากปจจัยที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในองคกรมาจักทําโครงการวิจัยสถาบันที่นาสนใจไดหลายกรณี เชน การศึกษารูปแบบ
โครงการทางการบริหารเพื่อความคลองตัว ขององคกร (คณะ) ที่ เติบใหญขึ้นเรื่อยๆ (มี ภาควิช าใหม ๆ
เกิดขึ้น มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น) หรือในกรณีที่วิทยาการคอมพิวเตอรที่กาวหนาอยางรวดเร็วและองคกรจะ
นําวิทยาการดังกลาวมาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานซึ่งจะกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤตกรรมการทํางาน
ของบุคลากรในองคกรก็สามารถทําโครงการวิจัยสถาบันเพื่อศึกษา ลูทางและเตรียมการที่เหมาะสมได ซึ่ง
การวิจัยสถาบันที่ดี ควรมีวิธีการที่สําคัญดังตอไปนี้ (เยาวดี วิบูลยศรี, 2535)
1. กําหนดเปาหมาย (Purpose) การวิจัยสถาบัน จะตองมีเปาหมายหรือวั ตถุประสงค ที่
เฉพาะเจาะจงและชั ดเจน การกํ าหนดเปาหมายควรจะมีความสัมพัน ธซึ่งกัน และกันระหวางการวิจัย
สถาบันและการวางแผน รวมทั้งการกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจดวย
2. ขอตกลงเบื้องตน (Assumption) ในการวิจัยสถาบันนั้น ขอตกลงเบื้องตนตองมีความถูกตอง
มีทั้งความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของขอมูลพื้นฐาน
3. การสื่อความหมาย (Communication) ในการนําเสนอขอคนพบของการวิจัยสถาบันใหสื่อ
ความหมายนั้น ทําไดหลายรูปแบบ บางครั้งอาจจะนําเสนอปากเปลาทางโทรศัพท ซึ่งเปนการตอบคําถาม
อยางตรงไปตรงมา อยางไรก็ตาม การนําเสนอขอมูลสวนใหญที่มีประสิทธิภาพอาจตองใชตาราง แผนภูมิ
หรือกราฟประกอบ นอกจากนั้น เนื่องจากผูบริหารมีเวลาจํากัด การนําเสนอควรใชถอยคําที่สั้น กะทัดรัด
แตเขาใจชัดเจน ซึ่งอาจจัดทําในรูปของบันทึกขอความหรือบันทึกความจําโดยยอ (Executive summary)
อยางไรก็ตาม เพื่อประโยชนในการอางอิงที่ละเอียดก็อาจนําเสนอในรูปของรายงานฉบับสมบูรณไวดวย
4. การแปลหรือการตีความหมาย (Interpretation) หมายถึง ความพยายามของผูวิจัยที่จะทํา
การวิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยสถาบันใหละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ยังคลุมเครืออยูเพื่อจะได
ตีความตรงกัน อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนหรือเสนอแนะเพื่อการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ
ของผูบริหารตอไป
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5. การเขียนรายงาน (Written report) เปนผลิตผลที่สําคัญของการวิจัยสถาบัน ผูทําการวิจัย
ตองพยายามเขียนรายงานใหถูกตอง ในรายงานอาจมีการชี้แนะเพื่อใหตรงกับปญหาทีเผชิญอยูหลังจาก
เขี ย นรายงานและเผยแพร แ ล ว ควรมี ก ารติ ด ตามผลด ว ยว า ผู นํ า ไปใช มี ค วามเข า ใจและแปลความ
ผลการวิจัยไดถูกตองและเหมาะสมหรือไมเพียงไร
สําหรับเทคนิคตางๆ ที่อาจนํามาใชในการวิจัยสถาบัน คือ
1) การจัดการสารสนเทศ (Management information)
2) การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative analysis)
3) การแลกเปลี่ยนขอมูล (Data exchange)
4) การสรางรูปแบบ (Modeling)
5) การใหนิยามขอมูล (Data definition)
ลักษณะที่สําคัญของเทคนิคตางๆ แตละขอดังกลาว มีดังนี้
1. การจัดสารสนเทศ (Management information) หมายถึงการแปลงขอมูลเปน
สารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน สํ า หรั บ ผู ว างแผน และผู ตั ด สิ น ใจการจั ด การสารสนเทศในป จ จุ บั น ใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวก เพราะขอมูลประเภทนี้มีมากและมีอยูอยางกระจัด
กระจายอีกทั้งมีความแตกตางกันในเรื่องแหลงที่มารูปแบบ และการถายทอดขาวสารมาจากแหลงสนเทศ
ไปสูผูใช
สารสนเทศอาจจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1) จําแนกตามการใชงาน คือเพื่อการวางแผน การควบคุม การติดตาม และการ
ดําเนินงาน
2) จําแนกตามแหลงที่มา คือ จากภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
การจัดการสารสนเทศดังกลาวจะตองมีกระบวนการที่เอื้ออํานวยตอการนําเสนอ โดยคํานึงถึง
ความงาย รวดเร็ว ถูกตอง และประหยัด ตัวอยางของสารสนเทศ เชน ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษารายวิชา บุ
คลการและสวัสดิการตางๆเปนตน
2. การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative analysis) หมายถึงการนําผลที่ไดจาก
การวิจัยมาอธิบายโดยใชการเปรียบเทียงเปนหลัก พื้นฐานในการเปรียบเทียบมีหลายอยางเชน อยางแรก
คือ การเปรียบเทียบในเชิงคุณคา (Value) ของสิ่งที่ผานมา หรือแนวโนมที่เกิดอยางตอเนื่องของปกอนๆ
อาทิ การเปรียบเทียบขนาดชั้นเรียนโดยเฉลี่ย อยางที่ สอง คือการเปรียบเทีย บหนวยงาน (Unit) ที่
เหมือนกัน เปนตน
3. การแลกเปลี่ ยนขอมูล (Data exchange) หมายถึง การนําขอมูล ที่ไดรับ ไป
แลกเปลี่ยนกับสถาบันอื่นๆ วิธีการที่ใชโดยทั่วไป คือ กลุมสถาบันที่คลายกันจะตกลงแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่ง
กันและกันเชน ขอมูลที่วิเคราะหเสร็จแลว ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการวางแผน การกําหนดนโยบาย และการ
ตัดสินใจของสถาบันที่เกี่ยวของตอไป
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4. การสรางรูปแบบ (Modeling) หมายถึง การอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตางๆ
ออกมาในลักษณะที่เปนรูปแบบซึ่งเขาใจงาย รูปแบบเหลานั้นอาจใชกระบวนการความสัมพันธในเชิ ง
คณิตศาสตร (Mathematical relationships)ซึ่งประกอบดวยตัว Parameter ตางๆ หรืออาจจะแสดงใน
ลักษณะที่เปน Flow-chart เกี่ยวกับขอมูลประเภท Base-line data เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับ นักศึกษา หรือ
ขอมูลที่เกี่ยวกับอาจารยก็ได เปนตน
5. การใหนิ ยามข อมู ล (Data definition) หมายถึง การตกลงที่แนชัดเกี่ยวกับ
ความหมายของขอมู ล และการใช ความหมายหรือคํานิย ามที่ตรงกัน สําหรับขอมูล นั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อเปน
ประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูล และการนําขอมูลมาเปรียบเทียบกัน เพราะการเปรียบเทียบนั้นจะตอง
กระทําดวยความระมัดระวัง โดยอาศัยคํานิยามที่สมบูรณและถูกตองเปนพื้นฐานที่สําคัญ
อนึ่ง ขอมูลที่ดีซึ่งมีประโยชนในเชิงเปรียบเทียบและในการแลกเปลี่ยนมีลักษณะดังนี้
1) องคประกอบของขอมูลพื้นฐาน ตองกําหนดความหมายไวชัดเจนและความหมาย
ตางๆ ที่ใหไวตองเปนที่ยอมรับ และเปนที่เขาใจแกทุกคนที่เกี่ยวของกับขอมูลเหลานั้น
2) ขอมูลที่รวบรวมมาได ควรเปนขอมูลที่มีความหมาย และไดกําหนดวิธีใชไวอยาง
เหมาะสม
3) ขอมูลที่ไดรับตองสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร
4) การแกไขขอมูลใดๆ ตองระบุวันที่แกไขไวดวย ทั้งนี้เพื่อสามารถที่จะตรวจสอบขอมูล
ดังกลาวได ถาหากวาขอมูลนั้น มีการผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไป เชน ไปผสมกับขอมูลอื่นๆ เปนตน
5) ขอมู ลที่ทุกคนยอมรรั บจะตองธํารงไวซึ่งวิธีการที่สามารถจะนําไปประยุ กต หรื อ
นําไปถายทอดใหเหมาะสมกับวิธีการอื่นๆ ที่ใชกับสถาบันตางๆ ได
6) ความคงที่ภายในสําหรับขอมูล ประกอบดวยหลักเกณฑ 2 ประการ คือ คลายคลึง
ของขอมูลเหลานั้น เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเพิ่มเติม
(ก) ระบบของการใช คํา นิย าม ควรจะชี้ใ หเ ห็น ถึง ความแตกตางและความ
คลายคลึงของขอมูลเหลานั้น เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเพิ่มเติม
(ข) ความคงที่ ของข อมูล สามารถทดสอบไดโ ดยวิธี การเปรีย บเทีย บ และ
วิธีการวิเคราะหจากเนื้อหาที่ตางกัน และวิธีเสนอเนื้อหาเหลานั้น
7) มีการจัดหมวดหมูของขอมูลไวอยางเปนระบบ
8) ขอมูลเบื้องตน ถือวาเปนประโยชนมากที่สุด ถาขอมูลเหลานั้นไดรวบรวมมาภายใน
ระยะเวลายาวนานเพื่อที่จะทําใหทราบแนวโนมเกี่ยวกับความคงที่ของขอมูล
9) การที่ จ ะรวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐานตามวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร จํ า เป น ต อ งมี ก าร
วางแผนที่รัดกุมและรอบคอบ นอกจากนนั้นการวางแผนดังกลาวตองพิจารณาเนื้อหาและตารางเวลาที่ใช
ในการรวบรวมขอมูลเหลานั้นดวย
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แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัย
สุภางค จันทวานิช (2524) กลาววา การสงเสริมใหเกิดการวิจัย จําเปนตองสรางปจจัยใหมี
บรรยากาศเกื้อกู ลต อการทํา วิ จัย ใหมากที่สุด ซึ่งประกอบดว ยปจ จัย 3 ดาน คือ ดานนักวิจัย ดา น
หนวยงาน และดานบริบทของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปจจัยดานนักวิจัย ไดแก ความรอบรูในสังคมบางดาน รอบรูในเชิงทฤษฎีวิจัย ความรอบรู
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ความสามารถในเชิงวิเคราะห ความสามารถในการถายทอดผลการวิจัย ดังนั้นครู
ผูวิจัยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความสามารถและรูจักหาความรูมาสรุป
2) มีความรูและสามารถปรับปรุงวิธีการหาความรูวิธีการตางๆ
3) มีความชํานาญ มีทักษะในการปรับปรุงเครื่องมือวัดผลตางๆ
4) มีความชํานาญ มีทักษะการวิเคราะหขอมูล และใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล การนําเสนอขอมูล และการแปลขอมูล
5) นําผลการสืบคนไปใชในการสืบอางวาจะใชเมื่อใด และใชอยางไร
6) มีความสามารถในการสรุป วิเคราะหและทํานาย
7) มีความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัยหรือเขียนรายงานการวิจัย
3. ปจจัยดานหนวยงาน มีองคประกอบ 2 ดาน ดังนี้
1) ดานโครงสรางของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ มีปจจัยปอนเขาในแงตางๆ คือมีศูนย
ขอมูลที่ดีและพรอมที่จะหยิบมาใชได มีเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพียงพอ สําหรับการทําวิจัยแต
ละเรื่อง มีนักวิจัยและบุคลากรที่ไดรับการฝกฝนมาแลว มีอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
วิจัย มีทนสําหรับการวิจัย เปนตน
2) ด า นระบบบริ ห ารของหน ว ยงาน มี ก ารจั ด การและกระจายบุ ค ลากรตลอดจน
ทรัพยากรตางๆ สําหรับการวิจัยอยางเหมาะสม มีการแบงงานและความรับผิดชอบอยางเหมาะสม มีผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพ มีชองทางหรือเครือขายสําหรับการเผยแพรและติดตอในการวิจัย
4. ปจจัยเกี่ยวกับบริบทของการวิจัย ปจจัยดานนี้มีความเปนนามธรรมซึ่งอาจตัดสินใจไดไมงาย
นักวามีความสมบูรณมากนอยเพียงใด เปนสวนที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการวิจัย ปจจัยเหลานี้ไดแก แบบ
แผนแสวงหาความจริงที่มีมาแตโบราณ ความใจกวางในการรับฟงคําติชม การเปลี่ยนแปลงคํานิยมทาง
การศึกษา ความตองการงานวิจัย ผลตอบแทนที่ไมใชวัตถุ เชน ความกาวหนาทางวิชาการ การยอมรับจาก
การวิจัย รวมทั้งความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะหนวยงานราชการหรือหนวย
ปฏิบัติอื่นใดกับหนวยงานวิจัย
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กองวิจัยทางการศึกษา (2533) ไดสรุปแนวคิดเพื่อการสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของครูจาก
การประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยนักวิจัย นักวิชาการ นักการศึกษา ครู อาจารย ผูสอนระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดสรุปประเด็นสําคัญไวดังนี้
1) ควรใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิจัยแกครูโดยการจัดตั้งในระดับจังหวัดการกําหนด
ภาระหนาที่ในการประสานงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของแตละทองถิ่น
2) จะตองจักตั้งศูนยสารสนเทศระดับจังหวัดและกลุมโรงเรียน เพื่อบริการขาวสารอํานวยความ
สะดวกในการใชเปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับการศึกษาคนควาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแตละทองถิ่นอยางจริงจัง
3) เน น ให ทุกหน ว ยงานทางการศึกษาตั้ งแตร ะดับ ผูบ ริ ห ารถึง ระดับ ผู ป ฏิบัติ ไดตระหนักถึ ง
ความสําคัญของการวิจัยกับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาจะตองมีครูผูนํา
การวิจัยทุกสถาบันการศึกษา
4) รัฐตองใหความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยทางการศึกษาของชาติและควร
ใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยทางการศึกษาเพื่อชวยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องและมีการติดตาม และประเมินผลอยางใกลชิด
5) ควรใหการอบรม ประชุมสัมมนาใหความรูและแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยใหแกครูผูสอน
อยางตอเนื่องรวมทั้งชี้แนะแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัยในทิศทางที่ถูกตอง
และสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น
6) จะตองสรางความรวมมือซึ่งกันและกันในระหวางหนวยงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ในการแลกเปลี่ยนขาวสารหรือขอมูลการวิจัยทางการศึกษา มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่เปนสื่อกลาง
ในการเผยแพรระหวางผูทําการวิจัยไปใชอยางตอเนื่องและทั่วถึง
บัญชา อึ๋งสกุล (2539) กลาววาผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่จะสงเสริม สนับสนุนครูผูสอนใน
โรงเรียนใหสามารถทําการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดสรุปบทบาทของผูบริหารที่เกี่ยวของกับการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูไว 5 ประการดังนี้
1. สงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งประกอบดวยบทบาท ดังนี้
1) จัดใหมีนโยบายหรือขอกําหนดเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน
2) ประชุมชี้แจงใหคณะครูทราบเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค และบทบาทที่ครูตอง
ทําวิจัยในชั้นเรียน
3) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่อํานวยความสะดวกตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
5) จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมทําวิจัยในชั้นเรียน
6) จัดหาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เปนประโยชนตอครูผูทําวิจัย
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7) จัดใหมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ และการวิจัยที่ เกี่ยวของกับ การพัฒ นาการ
เรียนการสอน
8) ติดตามดูแลการทําวิจัยของครูใหเปนไปตามเปาหมายของแผนการทําวิจัย
9) ติดตามเพื่อรับรูปญหาขอบกพรอง จุดเดนและจุดดอยของครู เพื่อใหการสนับสนุน
สงเสริมและปรับปรุง
2. การใหความยอมรับครูผูทําวิจัยในโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยบทบาทดังนี้
1) ใหการยกยองชมเชยแกครูผูทําวิจัยตอที่ประชุมในโรงเรียนและที่อื่นๆ
2) ใหเกียรติบัตรหรือรางวัลแกครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน
3) สนับสนุนใหครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแทนเขารวมประชุมสัมมนา ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4) ให ค รู มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ด า นวิ ช าการ ความรู แ ละประสบการณ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
5) ใหครูมีสวนรวมในการเสนอนโยบายดานการบริหารและวางแผนการวิจัย
6) จัดและสงเสริมใหครูมีสวนรวมรับผิดชอบในโครงการวิจัยของโรงเรียน
7) สงเสริมใหครูมีความรูความสามารถดานการวิจัย
8) สนับสนุนใหครูที่มีความรูความสามารถดานการวิจัย เปนครูพี่เลี้ยงในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู
9) สงเสริมใหครูในสายวิชาเดียวกัน ไดมีโอกาสปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน
10) สนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยไปเผยแพรใหเปนที่ประจักษแกคนทั่วไป
3. ใหความสําคัญและมองเห็นคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปนการกระตุนใหครูสนใจและ
ทําการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งประกอบดวยบทบาทในดานตางๆ ดังนี้
1) กระตุนใหครูปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนพื้นฐาน
2) สงเสริมใหครูทําการวิจัยและคนควาหาความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง
การเรียนการสอน
3) สงเสริมใหครูมีโอกาสหาความรูและเสริมสรางประสบการณดานการวิจัย
4) สงเสริมใหครูไปคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ นอกโรงเรียนในเวลาที่วาง
จากการสอน
5) สงเสริมใหครูคนควาหาความรูเพิ่มเติมโดยการอานหนังสือ วารสาร เอกสาร และ
ตําราตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
6) ติดตอประสานงานเพื่อแสวงหาความรูหรือที่ปรึกษางานวิจัยใหครู
7) จัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจและแนวปฏิบัติงานวิจัย
8) จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหครุ
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9) เชิญวิทยากรมาบรรยายเสริมความรูเรื่องการวิจัยใหแกครู
10) นําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปวางแผนการกําหนดนโยบายของโรงเรียน
4. การมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งประกอบดวยบทบาทตอไปนี้
1) จัดระบบดูแลเอาใจใสครูใหทําการวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคลองกับหนาที่ และความ
รับผิดชอบของตน
2) พยายามใหคําแนะนําดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน
3) ใหความชวยเหลือแกครูที่ประสบปญหาในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
4) มีสวนรวมในการนิเทศเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนแกครู
5) มีสวนรวมในการแสวงหาทางเลือกใหมๆ ในการแกปญหาที่นําไปสูการวิจัยในชั้น
เรียน
6) สงเสริมใหครูผูนําดานการวิจัย เพื่อจูงใจใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียน
7) จัดระบบงานในโรงเรียนใหเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ของครู
8) มีสวนรวมในการเสนอแนะและพิจารณาหัวขอวิจัยในชั้นเรียน
9) มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปญหาจนไดแนวทางที่จะนําไปสูการวิจัย
10) มีสวนรวมในการคิดเพื่อหาทางเลือกนวัตกรรม เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อทํา
การวิจัยในชั้นเรียน
5. สงเสริมดานความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งประกอบดวย
บทบาทตอไปนี้
1) กระตุนและยั่วยุใหครูคิดปรับปรุงการเรียนการสอน ดวยรกระบวนการวิจัยอันเปน
ความกาวหนาของอาชีพครู
2) การผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ
3) พิ จ ารณาให ค วามดี ความชอบแก ค รู ที่ ทํ าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และนํ า ผลการวิ จั ย ไป
ปรับปรุงงานในหนาที่
4) ใหโอกาสครูที่มีผลงานวิจัยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มวิทยฐานะของตน
5) ใหการสนับสนุนผลงานวิจัยของครู เพื่อนําไปขอเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
6) เป ด โอกาสให ครู ผู มีผ ลงานวิ จั ย สามารถปรั บ เปลี่ ย นตํ า แหน ง หน าที่ ก ารงานใน
ระดับสูงขึ้น
7) สงเสริมใหครูผูมีผลงานวิจัยมีโอกาสกาวหนาในการงาน
8) มอบหมายภาระหน า ที่ ใ ห ค รู ผู มี ผ ลงานวิ จั ย ได รั บ ผิ ด ชอบงานที่ ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถที่สูงขึ้น
9) สนับสนุนใหครูผูมีผลงานวิจัยไดรับการคัดเลือกเปนผูนําทางวิชาการ
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10) ส ง เสริ ม ให ค รู ผู มี ผ ลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นนํ า ผลงานมาเป น ส ว นหนึ่ ง ในการได รั บ
ตําแหนงที่สูงกวาเดิม
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542) กลาววา ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย
ของครู เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชเพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนไดนั้น ตองประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ปจจัยดานความรูและทักษะการวิจัย โดยการจัดอบรมสัมมนา การศึกษาตอ การให
คําปรึกษา และการนิเทศติดตามการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องจากผูบริหาร ศึกษานิเทศกหรือบุคคลที่มี
ความรูและเชี่ยวชาญดานการวิจัย
2. ปจจัยดานงบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ผูวิจัยหรือหนวยงานตนสังกัด
จะเปนตองมีความสามารถแสวงหาหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับจายไดอยางเหมาะสม
3. ปจจัยดานเวลาในการทําวิจัย ผูวิจัยตองบริหารเวลาเพื่อการวิจัยดวยการทําปฏิทิน
การดําเนินงานวิจัย ซึ่งจะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง
4. ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ แหลงความรูสําหรับคนควา และเครื่องอํานวยความสะดวก
อื่ น ๆ ได แก เอกสาร ตํ า รา วารสาร งานวิ จัย ที่เกี่ ย วของ จัด ใหมีเครื่อ งคํานวณ เครื่ องคอมพิว เตอร
ตลอดจนบริการดานธุรการตางๆ ภายในโรงเรียน
5. ปจจัยดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ไดแก ที่ปรึกษาในการทํา
วิจัยผูบริหาร เพื่อนครู ผูปกครอง หนวยงานหรือองคการที่เกี่ยวของ ตลอดจนนักเรียนที่เปนแหลงขอมูล
สําคัญในการทําวิจัยในชั้นเรียน
6. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปนการกระตุนใหครูทําการวิจัยใน
ชั้นเรียนซึ่งผูวิจัยและผูบริหารตองสรางใหเกิดขึ้นในโรงเรียน อันไดแกแงรงจูงใจภายใน คือ การสราง
ทัศนคติที่ดีตอการวิจัยในชั้นเรียนและแรงจูงใจภายนอกคือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
สรุปไดวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทําวิจัยประกอบดวยปจจัย 3 ดาน คือ ดานนักวิจัย
ดานหนวยงาน และดานบริบทของการวิจัย แตในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาปจจัย 7 ดาน คือ ความรู
ในการทํ า วิ จั ย ทั ก ษะในการทํ า วิ จั ย แหล ง ความรูสํ า หรั บ การศึ ก ษาค น คว า ที่ ป รึ กษาในการทํ า วิ จั ย
งบประมาณในการทําวิจัย นโยบายของหนวยงาน และคุณลักษณะของผูวิจัย
สภาพการทําวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือเปนสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มหาวิทยาลัยไดมุงเนน “การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” เพื่อมุงเนน
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง และกาวสู
การพัฒนาการศึกษาตอไป
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ตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) เปนแผน
แมบทของการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปขางหนา โดยพิจาณาถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึง
บริบทที่เปลี่ยนแปลงและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา เชน บริบทการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษา บริบทของการพัฒนาระบบราชการไทย
และบริบทยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และจังหวัด นโยบายจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการ
ประเมินมหาวิทยาลัยโดยองคกรภายนอกจาก ก.พ.ร., สกอ. และ สมศ. เปนตน เพื่อมุงเนนให
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิด และการมีสวนรวมของ
ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันดําเนินการในทุกขั้นตอนอยางกวางขวางและเห็น
พองรวมกัน อยางไรก็ตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยจะบรรลุเปาหมายไดตองอาศัยกลไกการขับเคลื่อน
จากทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่จะจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการในระยะตางๆ ใหสอดรับกับแผน
กลยุทธที่จะเปนแผนแมบทและกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยสูเปาหมายตอไป
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) วิเคราะหจุดแข็ง
ของมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะหจุดแข็งดานวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้
1. มีสถานที่ สะดวกในการบริการวิชาการ (อบรมสัมมนา)
2. มีชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่หลากหลาย เชน วารสาร
สถาบันวิจัย เว็บไซต สถานีวิทยุรายการวิทยาลัยชาวบาน วิทยุชุมชน เปนตน
3. มหาวิทยาลัยโดยคณะ/หนวยงานตางๆ มีโครงการที่ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ
ที่มีความเขมแข็ง
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี แ หล ง ในการให บ ริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับชาติ เชน ศูนยบมเพาะ ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีย
เปนตน
5. มหาวิทยาลัยมีเครือขายการประชุมวิชาการดานการวิจัยที่เขมแข็ง
6. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญหลากหลาย เปนที่ยอมรับจากหนวยงาน
ภายนอก เชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชีววิทยา เปนตน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มหาวิ ทยาลัยไดมุงเนน การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอั น
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มีเปาประสงค คือ เปนแหลงสราง พัฒนาองคความรูและการถายทอดเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด
และกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยอาวุโสเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ
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2. ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรคที่ ตี พิม พเ ผยแพร ใ นวารสารวิช าการ หรื อ นํา มาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น
3. กระบวนการบริ ห ารทางวิ ช าการให เ กิ ด ประโยชน ต อ สั ง คม และนํ า ความรู แ ละ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
4. ศึกษาวิจัย ถายทอด และสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริลงสู
ทองถิ่น
5. เครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
6. แหลงเรียนรูและแหลงบริการวิชาการมีความพรอมใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
7. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ เปาหมายเชิงกลยุทธจะประกอบดวยกลยุทธหลัก ดังนี้
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม
2. เรงรัดการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนการใหบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู การพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือองคกรภายนอก
4. เรงรัดการสรางผลการวิจัย ถายทอดความรูจากโครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริลงสูทองถิ่น
5. พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาแหลงบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
7. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
การวิ จั ย สถาบั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป น การดํ า เนิ น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ
หนวยงาน/คณะ/สํานักตางๆ เพื่อใชผลการวิจัยเชิงวิเคราะหมาประกอบการตัดสินใจในการจัดทําขอมูล
ตางๆ ตัวอยางเชน ดานนักศึกษา ดานงบประมาณ ดานนโยบายและแผน ดานวิสัยทัศน/พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการกําหนดใหการวิจัยสถาบันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางของนักวิจัยสถาบัน นักวิชาการ พรอมสงเสริมการจัดทําวิจัย
สถาบันและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการใหบริการทางดานการวิจัยสถาบัน
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเงิน
รายไดในทุกๆ ปงบประมาณ ในหมวดงบอุดหนุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการวิจัยตามแนวคิดใน
การทําวิจัยของศูนยวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ไดใหแนวคิดในการทําวิจัย
สถาบั น เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร และสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า โครงการวิ จั ย สถาบั น ที่ มี
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ความสําคัญและเปนประโยชนนํามาประกอบการตั ดสินใจในการจัด ทํานโยบายเพื่อการวางแผน การ
รองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การบริหาร และการปรับปรุงงานในหนวยงานโดยไดกําหนด
ขอบเขตดําเนินการวิจัย 5 องคประกอบ ดังนี้
1. โครงการวิจัยสถาบันดานนิสิต/นักศึกษา (Student)
ขอมูลดานนิสิต/นักศึกษา ถือวาเปนขอมูลที่สําคัญในการบริหารและการตัดสินใจเพราะ
ถาสถาบันอุดมศึกษาไมมีนิสิต/นักศึกษาสถาบันนั้นก็อยูไมได ฉะนั้น สถาบันก็ตองใหความสําคัญตอนิสิต/
นักศึกษาในดาน
• ขอมูลพื้นฐานหรือภูมิหลัง การเชาเรียน การลาออก
• ขอมูลดานสวัสดิการนักศึกษา
• ความคาดหวังของนิสิต/นักศึกษา
• ความพึ งพอใจ/ทั ศนคติที่มีตอสถาบัน หรือรูป แบบการเรีย นการสอน หรือความ
ตองการของหนวยงานที่ใชบัณฑิตเปนตน
2. โครงการวิจัยสถาบันดานบุคลากร (Staff)
ในแตละสถาบันบุคลากรนั้นเปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่ง โดยเฉพาะในอุดมศึกษาจําเปน
ตองมีคุณภาพและศักยภาพสูง เพื่อผลิตบัณฑิตและใหเปนเลิศทางวิชาการ จึงควรทําวิจัยในดาน
• ขอมูล จํานวนคณาจารย คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การวิจัยสถาบันความ
ถนั ด หรื อ ความสนใจหรื อ การคาดคะเนความสู ญ เสี ย อาจารย เ นื่ อ งจากการ
เกษียณอายุหรือสมองไหล
• ขอมูลสภาพความเปนอยู สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
• ขอมูลความตองการดานการพัฒนาความรู ความกาวหนา
• ขอมูล ดานคาตอบแทน เงินเดือน คาจางและสวัสดิการอื่นๆ
• ขอมูลดานขวัญและกําลังใจ ความจงรักภักดีตอสถาบัน
3. โครงการวิจัยสถาบันดานหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา (Program)
หลักสูตรแตละวิชานับมีความสําคัญมากตอการเรียน การสอน บางสถาบันอุดมศึกษาไม
มีการนิยมการเปลี่ยนแปลง ทําใหหลักสูตร ลาสมัย ดังนั้น จึงควรทําวิจัยสถาบันเพื่อหาขอมูลมาปรับปรุง
หลักสูตร การเรียน การสอนใหทันสมัยในยุคการเปลี่ยนแปลง เชน
• ข อมู ล หลั กสู ตรและเนื้อหาของหลักสูตรรวมทั้งความเหมาะสมของหลักสูตรใน
ปจจุบัน และขอมูลแนวโนมที่จะเปดหลักสูตรเพิ่มในอนาคต
• ขอมูลจํานวนสถิติที่ลงทะเบียนในแตละโปรแกรม จํานวนผูลงทะเบียนและจํานวนที่
สําเร็จการศึกษา จํานวนหองเรียน จํานวนชั่วโมงการทํางานของอาจารยตอสัปดาห
และภาระงาน
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• ขอมูลความพอใจ ทัศนคติ และความตองการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการเรียนแต
ละโปรแกรม ฯลฯ
4. โครงการวิจัยดานการเงิน/งบประมาณ (Finance)
เงินเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน จึงควรมีขอมูลในดานนี้ไว เพื่อการ
ตัดสินใจวาจะขยายหรือคงไว หรือยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจึงควรทําวิจัยในดาน
• ศึกษาวิเคราะหงบประมาณคาใชจายในอดีต-ปจจุบัน
• แหลงเงินทุน/รายได/การหาทุน/รายจาย
• วิธีการบริหารและดําเนินดานงบประมาณ งบดุล งบลงทุนและคาใชจายของนิสิต/
นักศึกษา (Unit cost)
5. โครงการวิจัยสถาบันดานอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility)
ปจจุบันอาคารและสถานที่นับวามีความสําคัญ เพราะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนดังนั้น อาคาร สถานที่และอุปกรณ การศึกษาทั้ง 3 ประเภทจึงควรทําวิจัยว ามีครบถว น
พอเพียงหรือใชไมคุม เชน การประโยชนของหองเรียนหรือพื้นที่ตางๆ ในแตละอาคาร รวมทั้งสถานที่ตั้ง
และสภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
6. โครงการวิจัยสถาบันดานประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยสถาบันมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนางานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานเองและเพื่อตอบเกณฑการประเมินประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. เชน
• การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อนึ่ง สภาพปจจุบันสถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจที่เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม อาทิบุคลากรเพิ่มขึ้น การ
เปดสาขาเพิ่มขึ้น ขอบขายของขอมูลที่สถาบันตองเตรียมการเพื่อวางแผนจะตองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น จึงตองเกี่ยวของกับตัวแปรอื่นอีก เชน
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การบริหารจัดการ
• การวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
• การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยสามารถเปนที่พึ่งพาของสังคมได นอกเหนือจากการผลิต
บัณฑิ ต ที่มีคุณภาพ ก็ คือ การสรา งผลงานวิจัย ใหมีคุณภาพ ที่ส ามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒ นา
ประเทศใหเจริญกาวหนาไดนั่นเอง เพราะการวิจัย คือ กระบวนการทางปญญา คือ การเรียนรูที่สามารถ
สรางความรูใหม คือ การเอาปญญาแทนที่การใชอํานาจ จึงเปนกระบวนการหรือการทําใหถูกตองดวย
นอกจากนี้ในการประเมิ น คุ ณภาพการศึกษาของสถาบัน ของสํานักงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดเสนอขอที่ควรปรับปรุงและพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดาน
การวิจัยและงานสรางสรรค ไววาสถาบันควรลดภาระงานของอาจารยบางคณะหรือจัดหาอาจารยเพิ่ม
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เพื่อใหอาจารยมีเวลาทําวิจัยมากขึ้น และควรพัฒนาบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกับระบบ
วิจัยของสถาบัน รวมทั้งสถาบันควรจัดใหมีหนวยงานบริหารงานวิจัยเพื่อดูแลงานวิจัยของสถาบันทั้งระบบ
และควรหาทางเพิ่มงบประมาณดานการวิจัยของสถาบันใหมากขึ้น พรอมกับสถาบันควรกระตุนหรือสราง
ระบบจูงใจ (Incentive) ใหคณาจารยตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการใหมากขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิ เ ชฐและคณะ (2546 : 102-116) ได สัมภาษณนั กวิช าการและผูมีสว นไดสว นเสีย เกี่ย วกั บ
บทบาทของอุดมศึกษากับระบบวิจัยของชาติ พบวา ในสภาพความเปนจริงในปจจุบันมหาวิทยาลัยของ
ไทยยังไมสามารถทําหนาที่ดานการวิจัยเพื่อสรางความรูใหกับสังคมไดดีนัก โดยมีประเด็นและปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยสรุปไดดังนี้
1. ด า นโครงสร า งและความคิ ดเชิงระบบ พบวาการบริห ารมหาวิทยาลั ย ในปจ จุ บัน มีปญ หา
อุปสรรคที่เกิดจากความไมคลองตัวของระบบและระเบียบราชการ ที่ตองผานการพิจารณาอนุมัติจาก
หนวยงานที่กํากับดูแลการบริหารงานดานตางๆ ทั้งในเรื่องของแผนงาน บุคลากร งบประมาณ การจัดซื้อ
จั ด จ างที่ เ กี่ ย วข องกั บ การทํ า วิ จั ย อี กทั้ง ระบบคิดแบบราชการไดฝงตัว และลงรากในตัว บุค ลากรของ
มหาวิทยาลัยมาเปนเวลานานสงผลใหงานวิชาการที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและความทาทายใหมๆ
เกิ ดขึ้ นไดย ากมาก ประกอบกับ มีแนวคิด ที่พยายามทํ าใหทุกมหาวิทยาลัย มีความเทาเที ยมกัน โดยไม
คํานึงถึงความแตกตางของพัฒนาการทางประวัติศาสตร ความสามารถเฉพาะทาง และทิศทางสูความเปน
เลิศของแตละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การที่มหาวิทยาลัยขยายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดย
การเปดสอนหลักสูตรพิเศษโดยเฉพาะที่สวนใหญไมเนนการวิจัย สงผลใหสถาบันอุดมศึกษากลายเปน
การตลาดที่ขายความรูไมใชเปนแหลงสรางความรู
2. ด า นนโยบายวิ จั ย เนื่ อ งจากการกํ า หนดนโยบายและแนวทางการวิ จั ย ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติเปนการทําวิจัยและพัฒนาตามสาขาวิชาที่กําหนด จึงมีการตั้งขอสังเกตถึง
ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและความตองการการพัฒนาของประเทศ อีกทั้งในทางปฏิบัติ
ก็ไมสามารถกําหนดนโยบายขามกระทรวงได ในสวนของมหาวิทยาลัยถึงแมวามีการกําหนดทิศทางการ
วิจัยและพัฒนาไวในแผนอุดมศึกษาระยะยาวแลว แตยังขาดการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบกับระบบ
บริหารมหาวิทยาลัยที่ออนแอ รวมถึงทัศนคติและความไมพรอมของมหาวิทยาลัยทําใหไมสามารถสราง
ฐานหรือจัดทําแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพได
3. ขอจํากัดของทุนสนับสนุน ถึงแมแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะมีหลายทางแต
ก็มีขอจํากัดของแตและแหลงทุน อาทิเชน วงเงินที่ไดรับจํากัด ความไมตอเนื่องของทุน การสนับสนุนการ
วิจัยเฉพาะทางสงผลใหไมสามารถสรางผลงานวิจัยไดครอบคลุมความตองการของประเทศได นอกจากนี้
ประเทศยังขาดแหลงทุนสนับสนุนทางดานโครงสรางพื้นฐานในการวิจัยที่ตองการใชงบประมาณสูงอีกดวย
4. โครงสรางและการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย การกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย
สวนใหญขึ้นอยูกับสภาวิชาการ ทําใหมีทิศทางการวิจัยมีมุมมองของผูบริหารภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น
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ซึ่งในทางปฏิบัติแลวการทําวิจัยสวนใหญมาจากคณะ ภาควิชา ศูนยวิจัยหรือกลุมนักวิจัยที่มีคุณภาพ จึง
ตองคํานึงถึงความพรอมของนักวิจัยดวย นอกจากนี้การแบงโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบันกอใหเกิดปญหาการแบงกลุม แบงพวก ผลงานวิจัยสวนใหญจึงเปนการทําวิจัยเฉพาะสาขาวิชา
เทานั้น จึงไมสามารถแบงกลุมวิจัยในลักษณะของสหสาขาวิชาและไมเอื้อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน
5. บุคลากรวิจัย ผลจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยที่มุงเนนการทองจําไมสงเสริมการ
สรางทักษะของนักวิจัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยอยูในระบบราชการจึงไมเอื้อใหมีแรงจูงใจการดึงคนเกงเขาสู
ระบบวิชาการได และการเลือกหัวขอวิจัยของอาจารยบางครั้งเลือกทําวิจัยที่ตนเองถนัดหรือสนใจมากกวา
ความต องการของสั งคมหรื อผู ที่นํ า ผลวิจั ย ไปใชป ระโยชน ประกอบกั บ อาจารย ในมหาวิท ยาลัย ไม มี
ประสบการณจริงในหัวขอที่ทําวิจัยทําใหไดผลการวิจัยที่ตอบคําถามไดอยางกวางๆ และไมเฉพาะเจาะจง
ซึ่งตางจากนักวิจัยของเอกชน ในภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้อาจารย
ในมหาวิทยาลัยมีภาระงานมากและการประเมินผลงานขึ้นอยูการสอนเปนหลัก อาจารยจึงไมสนใจทําวิจัย
ถึงแมวาระยะหลังจะมีการนําภาระงานวิจัยมาใชเปนภาระงานสวนหนึ่งแลวก็ตาม เชนเดียวกับการขอ
ตําแหนงทางวิชาการปจจุบันตองมีผลงานวิจัยดวย แตการขอตําแหนงทางวิชาการก็ไมไดเปนแรงจูงใจ
สําหรับอาจารยทุกคน อีกทั้งการถูกหักเงินสนับสนุนการวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยทําใหมีผลใหผูทําวิจัยรูสึก
ทอแท และทําใหทุนวิจัยไมเพียงพอสงผลตอคุณภาพ ยิ่งกวานั้นปจจุบันในสังคมไทยยังไมเห็นความสําคัญ
ของอาชีพนักวิจัยอีกดวย
6. ประเด็นความเชื่อมโยง
6.1 ความรวมมือกับนักวิจัยอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีนอย เนื่องจากมี
การรวมกลุมพัฒนางานวิจัยเฉพาะในกลุมของตน ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการวิจัยซึ่งเปนการสูญเสีย
ทรัพยากรโดยเปลาประโยชน และไมเปนการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในสาขานั้นๆ ในภาพรวมของ
ประเทศ
6.2 ความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนนิยมนําเขาเทคโนโลยีในลักษณะTurnKey มากกวาการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต จึงสงผลใหมีการวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้นนอย และ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนใหญไมมีการนํามาใชประโยชนในภาคธุรกิจไดมากเทาที่ควรซึ่งมีสาเหตุมาก
จากการขาดแคลนเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากภาคเอกชน ถึงแมวารัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมบทบาทของภาคเอกชน ในการวิจัยและพัฒนา โดยมีมาตรการการจูงใจดานการเงินในรูปแบบ
ตางๆ ตั้งแตการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําจนถึงเงินใหเปลาผานหนวยงานสนับสนุนการวิจัยของรัฐ การยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีอากรในการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการวิจัยและพัฒนาแลวก็
ตาม แตมาตรการดังกลาวก็ไมทําใหเกิดแรงจูงใจเพียงพอ เพราะวิธีปฏิบัติไมคลองตัวและไมเกิดประโยชน
แก ภ าคเอกชน ที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม อยู แ ล ว นอกจากนี้ ก ลไกการเชื่ อ มโยงระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
ภาคเอกชนยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน และตอเนื่องทั้งในเรื่องโครงการความรวมมือทางวิชาการ การจัดตั้ง
สวนวิทยาศาสตร สวนเทคโนโลยี เปนตน สวนความเชื่อมโยงที่สามารถปฏิบัติไดในขณะนี้มีเพียงการให
คําปรึกษาเปนหลักเทานั้น หนวยงานบริหารการวิจัยของรัฐจึงไดเปลี่ยนแนวทางการกําหนดโครงการวิจัย
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โดยเนนการใหทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะ “จตุภาคีการวิจัย” มี 4 องคประกอบ ไดแก รัฐผูสนับสนุน
การวิจัย ผูทําการวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียหรือลักษณะ “เครือขายวิสาหกิจ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีมากขึ้น
พิเชฐและคณะ (2546 : 121-125) ไดสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
สวนใหญมีตําแหนงเปนอาจารย มีอายุระหวาง 41-50 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีตําแหนงทาง
วิชาการเปนอาจารย ดํารงตําแหนงผูบริหาร มีประสบการณทํางานโดยเฉลี่ย 15.5 ป มีประสบการณ
ทํางานวิจัยโดยเฉลี่ย 8.4 ป และมีผลงานวิจัยโดยเฉลี่ย 1-2 เรื่องตอป โดยความคิดเห็นของนักวิชาการ
สวนใหญเกี่ยวกับบทบาทของอุดมศึกษากับระบบวิจัยสรุปได ดังนี้
1. การบริ ห ารงานวิ จั ย มี ค วามเห็ น ว านโยบายวิจั ย ของประเทศขาดความชั ดเจนทั้ งในด า น
เปาหมาย ความซ้ําซอนและไมตอเนื่อง การประชาสัมพันธไมทั่วถึงไมครบถวน และการกําหนดนโยบายไม
มีการนําปญหาของชุมชนและสังคมมาเปนตัวตั้ง เชนเดียวกับการกําหนดนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเมื่อมีการกําหนดนโยบายแลวยังขาดการนําไปปฏิบัติ ขาดการประสานงานเพื่อถายทอดนโยบายไปสู
ประชาคม ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ควรเร ง ดํ าเนิ น การในเรื่ อ งนี้ แ ละให เ ป น ไปด ว ยความโปร ง ใส นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยตองเรงเสริมสรางบรรยากาศของการทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง เพื่อผลักดันให
เกิดการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
2. ระบบการเงินวิจัย มีความเห็นวา การมีนโยบายและมาตรการบริหารการเงินดานการวิจัยที่
โปรงใสและตรวจสอบไดเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของนักวิจัยทุกคน สวนประเด็นเรื่องการหักคาดําเนินการ
เข า มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว า ไม ชั ด เจนว า มหาวิ ท ยาลั ย นํ า เงิ น ดั ง กล า วไปใช ป ระโยชน ด า นใด เพราะ
มหาวิทยาลัยไมไดอํานวยความสะดวกแกนักวิจัยในการทํางานวิจัยอยางแทจริงทั้งๆ ที่ไดรับผลประโยชน
รวมกับนักวิจัย ซึ่งในประเด็นนี้นักวิชาการเห็นวา มหาวิทยาลัยควรนําเงินที่หักไปจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยและจัดสรรใหแกคณะและภาควิชาตามความเหมาะสม สวนการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยจากรัฐบาล นักวิชาการสวนใหญเห็นดวยกับการที่รัฐบาลแบงการจัดสรรงบประมาณ
วิจัยแกมหาวิทยาลัย 2 ลักษณะคือ สวนแรก การจัดสรรงบประมาณโดยตรงแกมหาวิทยาลัย เพื่อการวิจัย
พื้นฐานและการวิจัยประยุกต โดยพิจารณาถึงความจําเปนและความตองการของประเทศเปนหลัก และ
สวนที่ 2 จัดสรรเงินผานหนวยงานสนับสนุนการวิจัยเพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันในการทํางานวิจัย
3. การบริหารบุคลากรวิจัย ในมหาวิทยาลัยประกอบดวยบุคลากรที่ทําวิจัย 2 กลุม คือ อาจารย
และนักวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรกําหนดจัดกลุมภาระงานอาจารยใหเหมาะสมเพื่อให อาจารยมีเวลา
ทํางานวิจัย นักวิชาการสวนใหญเห็นวา มหาวิทยาลัยควรจัดกลุมภาระงานของ อาจารยเปน 3 กลุมคือ
กลุมงานสอน กลุมงานวิจัย และกลุมงานสอนและงานวิจัย โดยกําหนดระยะเวลาเปนชวงๆ และมีการทํา
ขอตกลงชัดเจนและประเมินผลงานตามที่ตกลงไว แลวใหอาจารยเลือกวาตนเองประสงคจะอยูกลุมใด
สําหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยควรเปดโอกาสใหสามารถขอตําแหนงทางวิชาการ เชน ผศ.(วิจัย) รศ.(วิจัย)
หรือ ศ.(วิจัย) โดยใชผลงานวิจัยเปนการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อสงเสริมใหมีคนมาประกอบอาชีพเปน
นักวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหนักวิจัยสามารถถายทอดความรูและประสบการณที่ไดจากการ
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ทํา วิจั ยเข ามามี สว นรว มในกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับ บัณฑิตศึกษา เปน ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ สวนการสรางนักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยควรมีแผนและงบประมาณในการสนับสนุนนักวิจัย
รุนใหมที่ชัดเจน ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะดานการวิจัยและเปดโอกาสใหแสดงความประสงควา
สนใจรวมทํางานวิจัยดานใด โดยมีการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจน
4. ควรเชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก มีความเห็นวาเปนสิ่งจําเปนและเปนประโยชนทั้ง
แกมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่สามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให
มีหนวยงานพัฒนาธุรกิจขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานภายนอก ดูแลดานทรัพยสินทางปญญาใหแกมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ในการวิจั ยเรื่องบทบาทอุดมศึกษาในระบบวิจัย แหงชาติ พิเชฐและคณะไดทําการ
กรณีศึกษาหนวยงานที่มีชื่อเสียงและผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติของ
ประเทศไทย 3 หนวยงาน ไดแก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สวนอุตสาหกรรม และการบริหาร
กลุมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มีสรุปผลการศึกษาดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเปนตัวอยางที่ดีสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่
ตองการพัฒนาหนวยงานของตนไปสูความสําเร็จทางดานวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมีคณาจารยของคณะถึงรอยละ 80 ที่
มีความชอบและเขาใจตอการทํางานวิจัย ขณะเดียวกันคณะมีการสงเสริมและสนับสนุนโดยการสรางกลไก
เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความตองการทําวิจัยดวยการใหทุนสนับสนุนในรูปแบบตางๆ มีการสราง
หนวยงานวิจัยเพื่อความเปนเลิศเฉพาะทาง รวมทั้งความพยายามใหเกิดการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรูจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศใหมาปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตรโดยผานกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความรวมมือระหวางคณะกับภาคอุตสาหกรรมดวยการสงเสริมใหบุคลากรทํา
วิจัยรวมกับภาคเอกชนเพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการนําผลการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร
ไปประยุกตใชในภาคเอกชน อันจะเปนการสรางประโยชนสูงสุดใหเกิดขึ้นกับผลงานวิจัยและผูใชผลงาน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย า งไรก็ ต าม ป จ จั ย สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ค ณะวิ ท ยาศาสตร ป ระสบ
ความสําเร็จทางดานวิจัย ก็คือ การที่คณะใหความสําคัญกับการสรางเสริมวัฒนธรรมวิจัยใหกับอาจารย
และบุคลากรในองคกร ทั้งนี้เพื่อใหคณาจารยของคณะไดตระหนักวา ภารกิจหลักที่สําคัญ คือ งานวิจัยที่
ตองดําเนินควบคูไปกับการเรียนการสอน
2. สวนอุตสาหกรรมและการบริหารกลุมวิจัย (R&D Cluster) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี มีปจจัยความสําเร็จที่ทําใหงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับประเทศนานาชาติ ดังนี้
1) ความต อ เนื่ อ งของนโยบายการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยที่สัมพันธและสอดคลองกับนโยบายของรัฐ โดยผูบริหารที่มีความชัดเจนและตอเนื่องในการ
ผลักดันบุคลากรของมหาวิทยาลัยฝายตางๆ รวมกันเรียนรู สั่งสมประสบการณลองผิดลองถูก รวมทั้งสราง
ความเขาใจกับประชาคม
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2) บทบาทผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และการจั ด การผลประโยชน ทั บ ซ อ น ผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดเปนอยางดี และไดสงผานมายังผูบริหารระดับกลาง
ทํ า ให เ กิ ด ความยื ดหยุ น ในการบริ ห ารงานวิจัย และการบริการวิช าการสังคม ให เห็น ความสําคั ญ ของ
เครือขายวิจัย รวมถึงความสามารถจัดการผลประโยชนทับซอน
3) รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเน น การบริ ห ารองค ก รแบบแนวราบโดยใช ร ะเบี ย บ
ราชการในการกํากับมิใชการบังคับ การบริหารการเงินมีความยืดหยุน โดยนักวิจัยและกลุมวิจัยตองทํา
ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ และเปนลักษณะพึ่งตนเองงบประมาณที่หา
มาไดจะนํามารวมกันในรูปของกองทุน
4) การบริ ห ารงานวิ จัย มี หอ งปฏิบัติ การวิ จัย เป น ศูน ยก ลางการทําวิ จัย และหนว ย
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและนักวิจัย โดยมีการจัดกลุมวิจัยอยางหลวมๆ ทําใหสามารถใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และมีการพัฒนาระบบผูชวยสอนและระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยที่เอื้อใหเกิดการทํางานวิจัย
ระหวางกลุมวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับโจทยและหัวขอวิจัย เพื่อรวมดําเนินการ
วิจัยใหเกิดความเข็มแข็งของระบบวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
5) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานที่มุงเนนการแสวงหา
องคความรูใหม ความเขาใจในกระบวนการทางสังคมในลักษณะสหสาขาวิชา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปฏิ สัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากนี้ไดผลิตวารสารหรือเอกสารสิ่งพิมพเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ
ตางๆ เปนประจํา เชน วารสารวิจัยสังคม จดหมายขาว ตํารา และหนังสือ และรายงานผลการวิจัย เปนตน
อี ก ทั้ งยั ง มี ก ารบริ ก ารฐานข อมู ล ประชากร การศึ ก ษา สาธารณสุ ข แรงงาน เด็ ก และผู ห ญิ ง อี ก ด ว ย
สถาบั น วิ จั ย สั งคมมี ก ารดํ า เนิ น การ ทั้ ง ในดา นการวิจัย และการเรีย นการสอน โดยในดา นการวิจัย ได
ดําเนินงานวิจัยหลักที่เกี่ยวของกับสังคมโดยมุงเนนการวิจัยลักษณะการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยนโยบายครอบคลุมทั้งในดานพื้นที่เมืองและชนบท รวมทั้งประเด็นปญหาที่
สํ า คั ญ และได รั บ ความสนใจจากสั ง คม สํ า หรั บ ด า นการเรี ย นการสอนได ร ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย
ประชากรศาสตรและสถาบันเอเชียศึกษา เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาวิชา) สาขา
พัฒนามนุษยและสังคม เพื่อเปนการบูรณาการความรูในดานการเรียนการสอนกับการวิจัยใหบัณฑิตได
เรียนรูกระบวนการวิจัยอยางแทจริง มีความรูและทักษะในแขนงวิชา และสามารถนําไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม ซึ่งเปนเสมือนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่พยายามสรางความ
เชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัยและคณะวิชาคอนขางมาก ทั้งในมิติดานการเรียนการสอนและความรวมมือ
ทางวิชาการอื่นๆ โดยผูบริหารจะเปนแกนกลางขององคกรและมีอาจารยจากคณะวิชาตางๆ เขามาเปน
สวนเสริมทางดานวิชาการใหสถาบันวิจัยตางๆ ของมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2536) ศึกษาเรื่อง สภาพวิจัยทางการศึกษาในประเทศ
พบวา ปจจัยที่สงเสริมใหทําวิจัย นักวิจัยในหนวยงานมีความคิดเห็นแตกตางกันในเรื่องแรงจูงใจในการทํา
วิจัย โดยนักวิจัยในสวนกลาง เห็นวา ปจจัยที่สงเสริมใหทําวิจัยจะขึ้นอยูกับ ผูบริหารของหนวยงานที่จะให
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ความสนใจและใหการสนับสนุน มีทุนทําวิจัยเพียงพอ มีอิสระในการทํางาน มีขอมูลพื้นฐานที่ทันสมัยและ
ตัวนักวิจัยเองตองมีใจรักที่จะทํางานวิชาการ สวนนักวิจัยในหนวยงานสวนภูมิภาค เห็นวา ปจจัยที่สงเสริม
ทําใหวิจัย ไดแก ตองการชื่อเสียงเพื่อสถานภาพทางสังคมและมีความอยากรูอยากเห็นในประเด็นที่นา
ศึกษา สวนนักวิจัยในหนวยงานสถาบันอุดมศึกษา เห็นวาปจจัยที่สงเสริมใหทําวิจัย ไดแก การทํางานวิจัย
จะเปนการเริ่มงานประจําที่ทําอยู ปจจั ยรองลงไปก็คือผูบริ หารสนใจรับรูและใหการสนับสนุนและตั ว
นักวิจัยจะตองมีความอยากรูอยากเห็นในประเด็นที่จะศึกษาและมีใจรักที่จะทํางานวิชาการ
มนตรี วงษสะพาน (2544) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหงานวิจัยสถาบันเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปญหาการ
ทําวิจัยสถาบัน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีปญหามาก คือ ดานการเงิน และงบประมาณ สวน
ปญหาที่อยูในระดับนอย คือ ดานการสนับสนุนจากฝายตางๆ สวนที่มีปญหาในระดับปานกลาง ไดแก
ดานเวลา ดานการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาสถาบัน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัย ดาน
ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ดานการประสานงานระหวางการวิจัยและดานการเผยแพร และปญหา
ที่สําคัญที่มีปญหาระดับมาก ไดแก การเลือกหัวขอหรือประเด็นในการวิจัย การแสวงหาแหลงทุนเพื่อทํา
วิจัย การติดตอกับหนวยงานตางๆ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนการ
วิจัย การทําวิจัยใหทันตามกําหนดเวลา และการคนควาเอกสารตําราหรือวัสดุสิ่งพิมพตางๆ ระหวางการ
วิจัย
จากงานวิ จัย ตา งๆ ที่ กลา วมาจะเห็น วาเปนงานวิจัย ทั่ว ไปและงานวิจัย สถาบันที่เปนขอมูลใน
การศึกษา พบวา ยังมีงานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพหรือปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของ บุคลากร
สายสนั บ สนุ น วิ ช าการผู วิ จั ย จึ ง ริ เ ริ่ ม ที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาเพื่ อ เป น ข อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ การประเมิ น
ความกาวหนาของการทําวิจั ยสถาบัน และสามารถนํ าไปใชว างแผนสนั บสนุน สงเสริมใหมีการพัฒ นา
ศักยภาพการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนใน
การประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอนี้
1. ขั้นตอนการวิจัย
2. การศึกษาขอมูลและสังเคราะหเบื้องตน
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
7. การแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบการวิจัยเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาขอมูลและสังเคราะหเบื้องตน
2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. การนําเสนอผลการวิจัย
การศึกษาขอมูลและสังเคราะหเบื้องตน
การศึกษาขอมูลและสังเคราะหเบื้องตนเปนการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย
หลักการ และแนวคิดในการวิจัยสถาบัน สถานภาพของงานวิจัยสถาบัน ลักษณะและเปาหมายของการ
วิจัยสถาบัน สถานภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ปจจัยที่เกี่ยวของตอการทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สภาพการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ จากแนวคิดของนักวิชาการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับตัว
แปรปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา และสังเคราะหไดขอสรุปที่ใชเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้
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1. สภาพการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 14 ดาน ไดแก ประสบการณในการทําวิจัย ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบหรือ
ลักษณะงานวิจัยที่ทําที่มาของปญหา การเลือกหัวขอวิจัย แหลงความรู ที่ปรึกษา งบประมาณ ลักษณะ
ของเครื่ อ งมื อ การสร า งเครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะหข อ มู ล สถิ ต ที่ ใ ช การประยุ ก ต ใ ช และการเผยแพร
ผลงานวิจัย
2. ปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 7 ดาน ไดแก ความรูในการทําวิจัย ทักษะในการทําวิจัย แหลงความรูสําหรับการศึกษา
คนควา ที่ปรึกษาในการทําวิจัย งบประมาณในการทําวิจัย นโยบายของหนวยงาน และคุณลักษณะของ
ผูวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 316 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 171 คน ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ R.V. Krejcie และ D.W Morgan (อางถึงในประยูร อาษานาม, 2544)
โดยกําหนดตามสัดสวนแลวสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยใชตารางเลขสุม
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
โครงสรางและลักษณะของเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของ บุคลากรสายสนั บ สนุ นวิ ช าการต อการทําวิจัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูลสงคราม แบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแทนสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบดวยเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และกลุมงานที่
ปฏิบัติ
ตอนที่ 2 สภาพการทําวิจัยสถาบัน เปนแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวย
ประสบการณในการทําวิจัย ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่ทํา ที่มาของ
ปญหา การเลือกหัวขอวิจัย แหลงความรู ที่ปรึกษา งบประมาณ ลักษณะของเครื่องมือ การสรางเครื่องมือ
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช การประยุกตใช และการเผยแพรผลงานวิจัย
ตอนที่ 3 ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คํา (Rating scale) ประกอบดวย ความรูในการทําวิจัย ทักษะในการทําวิจัย แหลงความรูสําหรับ
การศึ ก ษาค น คว า ที่ ป รึ ก ษาในการทํ า วิ จั ย งบประมาณในการทํ า วิ จั ย นโยบายของหน ว ยงาน และ
คุณลักษณะของผูวิจัย
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ขั้นตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย
ผูวิจัยสรางเครื่องมือวิจัยขึ้นเอง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประมวลแนวคิดเพื่อกําหนดตัวแปรในการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดตัวแปรในการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการทําวิจัยสถาบัน และปจจัยในการทํา
วิจัยสถาบัน ดังนี้
1. ตัวแปรสภาพการทําวิจัยสถาบัน ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับสภาพการทําวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะห และสังเคราะหกรอบแนวคิดเบื้องตนไดตัวแปร
สภาพการทําวิจัยสถาบัน 14 ตัวแปร ไดแก ประสบการณในการทําวิจัย ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
รู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะงานวิ จั ย ที่ ทํ า ที่ ม าของป ญ หา การเลื อ กหั ว ข อ วิ จั ย แหล ง ความรู ที่ ป รึ ก ษา
งบประมาณ ลักษณะของเครื่องมือ การสรางเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช การประยุกตใชและ
เผยแพรผลงานวิจัย
2. ตัวแปรปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยในการ
ทําวิ จัย จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวของ จากกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยยึดหลักความ
สอดคลอง ไดตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน 7 ตัวแปร ไดแก ความรูในการทําวิจัย ทักษะใน
การทําวิจัย แหลงความรูสํ าหรับการศึกษาคนควา ที่ป รึกษาในการทําวิจัย งบประมาณในการทําวิจั ย
นโยบายของหนวยงาน และคุณลักษณะของผูวิจัย
กําหนดคํานิยามของตัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ สภาพการทําวิจัยสถาบัน และปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยไดกําหนดนิยามไว ดังนี้
1. สภาพการทําวิจัย สถาบัน ของ บุคลากรสายสนับ สนุน วิช าการ หมายถึง
สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการทําวิจัยสถาบันของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 14 ดาน ดังนี้
1) ประสบการณในการทําวิ จัย หมายถึง จํานวนเรื่องที่เคยทําวิจัย
สถาบัน หรือในกรณีที่ไมเคยทําเปนเพราะสาเหตุใด
2) ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง ระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําวิจัยสถาบันของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง หรือนอย
3) รูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่ทํา หมายถึง ประเภทงานวิจัยที่ทํา
ไดแก การสํารวจ การวิเคราะหงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบอื่นๆ
4) ที่มาของปญ หา หมายถึง ที่มาของปญ หาที่นํามาทําวิจัย ไดแ ก
จากประสบการณที่พบในการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะของผูบริหาร ผูใหงบประมาณสนับสนุน หรือที่มา
อื่นๆ

หนา | 47

5) การเลือกหัวขอวิจัย หมายถึง สิ่งที่คํานึงถึงในการเลือกหัวขอหรือ
ประเด็ น การวิ จั ย ได แ ก เอกสาร วารสารและตํ าราทางวิ ช าการ ผลงานวิ จั ย ศึ ก ษาจากผู เ ชี่ ย วชาญ
คณาจารย หรือผูรูเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย
6) แหลงความรู หมายถึง แหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กั บ เรื่ อ งที่ ทํ าวิ จั ย ได แ ก เอกสาร วารสารและตํ าราทางวิ ช าการ ผลงานวิ จัย ศึก ษาจากผู เชี่ ย วชาญ
คณาจารยหรือผูรูเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย
7) ที่ ป รึ กษา หมายถึ ง ผู ใหคํ าแนะนํ าปรึ กษาในการทํ าวิจั ย ไดแ ก
ผูบริหาร หรือหัวหนางาน ผูรวมงานในหนวยงาน ผูเชี่ยวชาญ หรือคณาจารยในหนวยงาน
8) งบประมาณ หมายถึง ผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย ไดแก
งบประมาณสวนตัว งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก หรือแหลง
อื่นๆ
9) ลักษณะของเครื่องมือ หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะของเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก สํารวจ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือเครื่องมือในลักษณะอื่นๆ
10) การสรางเครื่องมือ หมายถึง วิธีการสรางเครื่องมือเก็บ รวบรวม
ขอมูล ไดแก สร างเครื่องมือดว ยตนเอง สร างเครื่ องมือรว มกั บเพื่ อนรว มงาน ปรับ ปรุงจากงานวิจั ย ที่
เกี่ยวของหรือวิธีการอื่นๆ
11) การวิเคราะหขอมูล หมายถึง วิธี การที่ใช ในการวิ เคราะหขอมู ล
สํ า หรั บ การวิ จั ย ได แ ก วิ เ คราะห ด ว ยตนเองด ว ยเครื่ อ งคิ ด เลข วิ เ คราะห ด ว ยตนเองโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ หรือวิธีการอื่นๆ
12) สถิ ติ ที่ ใ ช หมายถึ ง สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการวิ จั ย
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือสถิติอื่นๆ
13) การประยุกตใช หมายถึง การนําผลการวิจัย ไปประยุกตใชเพื่อ
แกไข ปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ขอปรับปรุงตําแหนงให
สูงขึ้นหรือดานอื่นๆ
14) การเผยแพรผลงานวิจัย หมายถึง วิธีการเผยแพรผลงานวิจัย เชน
การเผยแพรในหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หองสมุด การเผยแพรในวารสารตางๆ การเผยแพรทางเว็บไซต
ของหนวยงาน หรือวิธีการอื่นๆ
2. ปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง
สาเหตุหรือเงื่อนไขสําคัญที่มีผลทําใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทําการวิจัยสถาบันประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบดวยกลุมปจจัยตางๆ 7 ดาน ดังนี้
1) ความรูในการทําวิจัย หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจั ยการกําหนดหัวข อมูลหรือปญหาการวิจัย การวิเคราะห ปญหา สถิติ ในการวิเคราะห ขอมูล การ
วางแผน การวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล
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2) ทั ก ษะในการทํ า วิ จั ย หมายถึ ง ทั ก ษะด า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ เ พื่ อ
ประสานงานในการทําวิจัย ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผล การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย
3) แหล งความรู สํ า หรั บ การศึ ก ษาค น คว า หมายถึ ง แหล ง สํา หรั บ
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการวิจัย ไดแก หองสมุด เอกสารและงานวิจัย เครือขายอินเตอรเน็ต
4) ที่ปรึกษาในการทําวิจัย หมายถึง ผูใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
ในการทําวิจัย ไดแก ผูบริหารหนวยงาน หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน คณาจารย และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
5) งบประมาณในการทําวิจัย หมายถึง การไดมาของงบประมาณใน
การทําวิจัยไดแก งบประมาณสวนตัว งบประมาณอุดหนุนจากภายในหนวยงาน และภายนอกหนวยงาน
6) นโยบายของหน ว ยงาน หมายถึ ง การกํ า หนดแนวทาง หรื อ
มาตรการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรทํ า วิ จั ย โดยการกํ า หนดเป น นโยบายของหน ว ยงาน การใช
ผลการวิ จั ย ประกอบการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การสนั บ สนุ น ให อ บรมวิ จั ย และการเผยแพร
ผลงานวิจัย
7) คุณลักษณะของผูทําวิจัย หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผูวิจัย ไดแก
การเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น การเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลอื่น การนําผลวิจัยไปใช
ประโยชน การใฝศึกษาหาความรูอยูเสมอ และการมีอิสระทางความคิด
สรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
มีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1. นํ าแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กั บ บุคลากรสายสนับ สนุ น
วิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ไมถูกสุมเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
2. นําแบบสอบถามมาหาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอบบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเทากับ .946
3. นําเครื่องมือที่สมบูรณแลวไปเก็บรวบรวมรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปคํานวณหาคาสถิติ ดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และสภาพการทําวิจัยสถาบันวิเคราะหโดยการ
คาความถี่และคารอยละ (Percentage)
2. ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน โดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิ เ คราะห ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ทั้ ง 7 ดา น โดยหาคาสั มประสิท ธิ์ส หสั มพัน ธแบบเพี ย รสั น
(Pearson’s product moment correlation coefficient) และวิเคราะหสมการพยากรณของตัวแปร
เกณฑโดยวิธีถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise
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การแปลผลการวิเคราะหขอมูล
1. เกณฑการใหระดับคะแนน กําหนดดังนี้
ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด
ใหคาคะแนนเปน 5
ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับมาก
ใหคาคะแนนเปน 4
ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง
ใหคาคะแนนเปน 3
ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับนอย
ใหคา คะแนนเปน 2
ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับนอยที่สุด
ใหคาคะแนนเปน 1
2. เกณฑการแปลผล โดยใชเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
4.51-5.00
หมายถึง
มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
มีความสําคัญอยูในระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง
มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
มีความสําคัญอยูในระดับนอย
1.00-1.50
หมายถึง
มีความสําคัญอยูในระดับนอยที่สุด
3. เกณฑ การแปลผลความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ทั้ ง 7 ด าน มี เ กณฑ ใ นการแปลผลค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .80 ขึ้นไป มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .6-.8 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .4-.6 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .2-.4 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .2 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม นั้น จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product
moment correlation coefficient) พรอมแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สภาพการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จํานวน 14 ดาน ไดแก ประสบการณในการทําวิจัย ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบหรือ
ลักษณะงานวิจัยที่ทําที่มาของปญหา การเลือกหัวขอวิจัย แหลงความรู ที่ปรึกษา งบประมาณ ลักษณะ
ของเครื่ อ งมื อ การสร า งเครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถิ ต ที่ ใ ช การประยุ ก ต ใ ช และการเผยแพร
ผลงานวิจัย
จากผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จํานวน 177 คน ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
N = 177 คน
ตัวแปร
Frequency
Percent
เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณการทํางาน

ชาย
หญิง
ไมระบุ
<25ป
25-30ป
31-35ป
36-40ป
41-45ป
46-50ป
51-55ป
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
<5ป
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43
123
11
9
37
56
49
17
4
5
5
137
31
4
50

24.3
69.5
6.2
5.1
20.9
31.6
27.7
9.6
2.3
2.8
2.8
77.4
17.5
2.3
28.2

5-10ป
61
34.5
11-15ป
52
29.4
16-20ป
10
5.6
>21ปขึ้นไป
4
2.3
กลุมงาน/สังกัดทีป่ ฏิบัติงานใน คณะ
46
26.0
ปจจุบัน
สํานัก/สถาบัน
46
26.0
ศูนย
22
12.4
กอง
61
34.5
อื่นๆ
2
1.1
สถานะตําแหนงสายงาน
ขาราชการ
8
4.5
พนักงานมหาวิทยาลัย
130
73.4
พนักงานราชการ
15
8.5
ลูกจางประจํา
2
1.1
พนักงานประจําตามสัญญา
22
12.4
จากตารางที่ 1 สถานภาพทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํา นวน 177 คน จํ า แนกเป น เพศหญิ งมากที่สุด จํ านวน 123 คน คิดเปน รอยละ 69.5 และเพศชาย
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 24.3 ไมระบุ (ไมตอบ) จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.2
จําแนกเปนชวงอายุมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ ชวงอายุตั้งแต 31-35 ป จํานวน 56
คน คิดเปนรอยละ 31.6 ชวงอายุตั้งแต 36-40 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 27.7 ชวงอายุตั้งแต 2530 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 20.9 ชวงอายุตั้งแต 41-45 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 9.6
ชวงอายุ <25ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ชวงอายุตั้งแต 51-55 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
2.8 และชวงอายุตั้งแต 46-50 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.3
จําแนกเปนวุฒิการศึกษามากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 77.4 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 17.5
วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.8 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.3
จําแนกเปนประสบการณการทํางานมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ ประสบการณการ
ทํางาน 5-10 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 34.5 ประสบการณการทํางาน 11-15 ป จํ า นวน 52 คน
คิดเปนรอยละ 29.4 ประสบการณการทํางาน <5 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 28.2 ประสบการณ
การทํางาน 16-20 ป จํ า นวน 10 คน คิดเปน รอยละ 5.6 และประสบการณการทํางาน >21ปขึ้น ไป
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.3
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จําแนกเปนกลุมงาน/สังกัดที่ปฏิบัติงานมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ ระดับกอง จํานวน
61 คน คิดเปนรอยละ 34.5 ระดับคณะและระดับสํานัก/สถาบันมีจํานวนเทากัน คือ 46 คน คิดเปนรอย
ละ 26.0 ระดับศูนย จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.4 และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1
จํ า แนกเป น สถานะตํ า แหน ง สายงานมากที่ สุ ด ถึ ง น อ ยที่ สุ ด (ตามลํ า ดั บ ) ดั ง นี้ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 73.4 พนักงานประจําตามสัญญา จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 12.4 พนักงานราชการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ขาราชการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 4.5 และลูกจางประจํา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1
สภาพการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตารางที่ 2 ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน
ตัวแปร
Frequency Percent
ไมเคยทํา
93
52.5
เคยทํา
84
47.5
จากตารางที่ 2 ดานประสบการณในการทํางานวิจัย/วิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบันสําหรับผูตอบ
แบบสอบถามที่ไมเคยทํางานวิจัย/วิจัยสถาบัน มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 52.5 และผูที่เคยทํางาน
วิจยั /วิจัยสถาบัน จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 47.5
เห็นไดวา ดานประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบันของผูที่ไมเคยทํางานวิจัย/วิจัยสถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนมากกวาผูที่เคยทํางานวิจัย/
วิจัยสถาบัน
ตารางที่ 3 ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ตัวแปร
Frequency
Percent
ดีมาก
10
5.6
ดี
44
24.9
ปานกลาง
98
55.4
นอย
23
13.0
ไมมีความรูเลย
2
1.1
จากตารางที่ 3 ดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยสําหรับผูตอบแบบสอบถาม
เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ ระดับปานกลาง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ
55.4 ระดับดี จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 24.9 ระดับนอย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.0 มี
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ความรูระดับดีมาก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.6 และไมมีความรูเลย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
1.1
เห็นไดวา ดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มีความรูอยูในระดับปานกลางมากที่สุด
ตารางที่ 4 รูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่เคยทําหรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยู
ตัวแปร
Frequency

Percent

การสํารวจ
109
61.6
การวิเคราะหงาน/ติดตามประเมิน
75
42.4
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
59
33.3
การประกันคุณภาพการศึกษา
30
16.9
อื่นๆ
11
6.2
จากตารางที่ 4 ดานรูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่เคยทําหรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
อยูของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา รูปแบบหรือลักษณะ
งานวิจัยที่เคยทําหรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยูสําหรับผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับจากมาก
ที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ เชิงการสํารวจ จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 61.6 การวิเคราะห
งาน/ติดตามประเมิน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 42.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 59 คน
คิดเปนรอยละ 33.3 การประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 16.9 และอื่นๆ จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 6.2
เห็นไดวา ดานรูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่เคยทําหรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยูของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนเชิงการสํารวจมากที่สุด
ตารางที่ 5 ที่มาของปญหาที่นํามาทําวิจัย
ตัวแปร
Frequency
Percent
จากประสบการณที่พบในการปฏิบัติงาน/ตรงกับงานที่ปฏิบัติ
151
85.3
จากขอเสนอแนะของผูบริหาร
57
32.2
จากขอเสนอแนะ/หลักเกณฑของผูใหทุนวิจัย
31
17.5
อื่นๆ
4
2.3
จากตารางที่ 5 ดานที่มาของป ญหาที่นํามาทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ที่มาของปญหาที่นํามาทําวิจัยสําหรับผูตอบแบบสอบถาม
เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ จากประสบการณที่พบในการปฏิบัติงาน/ตรงกับ
งานที่ปฏิบัติ จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 85.3 จากขอเสนอแนะของผูบริหาร จํานวน 57 คน คิดเปน
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รอยละ 32.2 จากขอเสนอแนะ/หลักเกณฑของผูใหทุนวิจัย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และอื่นๆ
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.3
เห็นไดวา ดานที่มาของปญหาที่นํามาทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มาจากประสบการณที่พบในการปฏิบัติงาน/ตรงกับงานที่ปฏิบัติมากที่สุด
ตารางที่ 6 สิ่งที่คํานึงถึงในการเลือกหัวขอหรือประเด็นการวิจัย
ตัวแปร
Frequency
Percent
นําไปพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
108
61.0
ทํา ใหได ส ารสนเทศสํา หรั บการวางแผนเพื่อการ
104
58.8
ตัดสินใจในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน
ทําใหไดฐานขอมูลในการบริหารจัดการหนวยงาน
72
40.7
อื่นๆ
7
4.0
จากตารางที่ 6 ดานสิ่งที่คํานึงถึงในการเลือกหัวขอหรือประเด็นการวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา สิ่งที่คํานึงถึงในการเลือกหัวขอหรือประเด็น
การวิ จั ย สํ า หรั บ ผู ต อบแบบสอบถามเรี ย งลํ า ดั บ จากมากที่ สุ ด ถึ ง น อ ยที่ สุ ด (ตามลํ า ดั บ ) ดั ง นี้ นํ า ไป
พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 61.0 ทําใหไดสารสนเทศสําหรับการ
วางแผนเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 58.8 ทํา
ใหไดฐานขอมูลในการบริหารจัดการหนวยงาน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 40.7 และอื่นๆ จํานวน 7
คน คิดเปนรอยละ 4.0
เห็นไดวา ดานสิ่งที่คํานึงถึงในการเลือกหัวขอหรือประเด็นการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรมีมากที่สุด
ตารางที่ 7 แหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ตองการศึกษาในเรื่องที่ทํา
วิจัย
ตัวแปร
Frequency
Percent
เอกสาร วารสาร และตําราทางวิชาการ
138
78.0
ผลงานวิจัยตางๆ
133
76.4
ผู เ ชี่ ย วชาญ คณาจารย หรื อ ผู รู เ กี่ ย วกั บ กั บ
100
56.5
เรื่องที่ทําวิจัย
อื่นๆ
8
4.5
จากตารางที่ 7 ดานแหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ตองการศึกษา
ในเรื่องที่ทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา แหลง
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ความรู ที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ย วของหรือแหลงความรูที่ตองการศึกษาในเรื่องที่ทําวิจัย สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามเรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ จากเอกสาร วารสาร และตําราทาง
วิชาการ จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 78.0 ผลงานวิจัยตางๆ จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 76.4
ผูเชี่ยวชาญ คณาจารย หรือผูรูเกี่ยวกับกับเรื่องที่ทําวิจัย จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 56.5 และอื่นๆ
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.5
เห็นไดวา ดานแหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ตองการศึกษาใน
เรื่องที่ทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แหลงความรูที่ศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ตองการศึกษาในเรื่องที่ทําวิจัยจากเอกสาร วารสาร และตํารา
ทางวิชาการมีมากที่สุด
ตารางที่ 8 ผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย หรือที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษา
ตัวแปร
Frequency
Percent
ผูบริหาร หรือหัวหนางาน
101
57.1
ผูเชี่ยวชาญ หรือคณาจารย
139
78.5
ผูรวมงานในหนวยงาน
95
53.7
อื่นๆ
14
7.9
จากตารางที่ 8 ดานผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย หรือที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษา
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ดานผูใหคําแนะนําปรึกษา
ในการทําวิจัย หรือที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษาสําหรับผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับจากมากที่สุดถึง
นอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ จากผูเชี่ยวชาญหรือคณาจารย จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 78.5 ผูบริหาร
หรือหัวหนางาน จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 57.1 ผูรวมงานในหนวยงาน จํานวน 95 คน คิดเปนรอย
ละ 53.7 และอื่นๆ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.9
เห็นไดวา ดานผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย หรือที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษาของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนผูเชี่ยวชาญหรือคณาจารยมาก
ที่สุด
ตารางที่ 9 งบประมาณที่ใชในการทําวิจัย
ตัวแปร
งบประมาณสวนตัว
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
อื่นๆ

Frequency
59
124
58
2
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Percent
33.3
70.1
32.8
1.1

จากตารางที่ 9 ดานงบประมาณที่ใชในการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา งบประมาณที่ใชในการทําวิจัยสําหรับผูตอบแบบสอบถาม
เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ จากงบประมาณสนับสนุนของหนวยงาน จํานวน
124 คน คิดเปนรอยละ 70.1 งบประมาณสวนตัว จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 33.3 งบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอก จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 32.8 และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1
เห็นไดวา ดานงบประมาณที่ใชในการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เปนงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานมากที่สุด
ตารางที่ 10 ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และการสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล
ตัวแปร
Frequency
Percent
ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสํารวจ
99
55.9
แบบสอบถาม
151
85.3
แบบสัมภาษณ
60
33.9
อื่นๆ
3
1.7
การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
สรางเครื่องมือโดยมีที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ
134
75.7
สรางเครื่องมือรวมกับเพื่อนรวมงาน
54
30.5
สรางเครื่องมือดวยตนเอง
65
36.7
ปรับปรุงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
77
43.5
จากตารางที่ 10 ดานลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
ผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 85.3 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสํารวจ จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 55.9
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 33.9 และอื่นๆ จํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 1.7
เห็นไดวา ดานลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมากที่สุด
ส ว นด า นการสร า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูตอบ
แบบสอบถามเรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ การสรางเครื่องมือโดยมีที่ปรึกษา/
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ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 75.7 ปรับปรุงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน 77 คน คิ ด
เปนรอยละ 43.5 การสรางเครื่องมือดวยตนเอง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 36.7 และการสราง
เครื่องมือรวมกับเพื่อนรวมงาน จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 30.5
เห็นไดวา ดานการสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การสรางเครื่องมือโดยมีที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญมีมากที่สุด
ตารางที่ 11 วิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตัวแปร

Frequency

Percent

โปรแกรมวิ เ คราะห สํ า เร็ จ รู ป (เช น SPSS หรื อ
145
81.9
โปรแกรมอื่นๆ)
วิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ
65
36.7
อื่นๆ
9
5.1
จากตารางที่ 11 ด านวิธี การที่ใช ในการวิเ คราะหขอมูลของบุคลากรสายสนับ สนุนวิ ชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา วิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถาม
เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ จากโปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป (เชน SPSS หรือ
โปรแกรมอื่นๆ) จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 81.9 จากการวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 65 คน
คิดเปนรอยละ 36.7 และอื่นๆ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.1
เห็ น ได ว า ด า นวิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากโปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูปมากที่สุด
ตารางที่ 12 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตัวแปร
ความถี่
คารอยละ
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อื่นๆ

Frequency

Percent

106
146
115
7

59.9
82.5
65.0
4.0

จากตารางที่ 12 ด า นสถิ ติที่ ใช ในการวิเ คราะหข อ มูล ของบุ คลากรสายสนับ สนุน วิช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถาม
เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ คารอยละ จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 82.5
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คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 65.0 ความถี่ จํานวน 106 คน คิด
เปนรอยละ 59.9 และอื่นๆ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.0
เห็นไดวา ดานสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เปนคารอยละมากที่สุด
ตารางที่ 13 การนําผลการวิจัยหรือความคาดหวังในการนําไปประยุกตใช
ตัวแปร
Frequency
เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน
143
เพื่อประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
80
เพื่อประกอบการพิจารณาความกาวหนาในการ
81
กําหนดตําแหนงของสายงาน
อื่นๆ
3

Percent
80.8
45.2
45.8
1.7

จากตารางที่ 13 ดานการนําผลการวิจัยหรือความคาดหวังในการนําไปประยุกตใชของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา การนําผลการวิจัยหรือความคาดหวังใน
การนําไปประยุกตใชสําหรับผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ นํา
ผลการวิจัยหรือความคาดหวังเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ
80.8 เพื่อประกอบการพิจารณาความกาวหนาในการกําหนดตําแหนงของสายงาน จํานวน 81 คน คิดเปน
รอยละ 45.8 เพื่อประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 45.2 และอื่นๆ
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.7
เห็นไดวา ดานการนําผลการวิจัยหรือความคาดหวังในการนําไปประยุกตใชของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะนําผลการวิจัยหรือมีความคาดหวังเพื่อแกไข
ปญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานมากที่สุด
ตารางที่ 14 การเผยแพรผลงานการวิจัย หรือความตองการที่จะนําเสนอ/เผยแพรผลงาน
ตัวแปร
Frequency
เผยแพรผานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หองสมุด
112
เผยแพรผานการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการวิจัย
94
และ/หรือวารสารตางๆ
เผยแพรผานทางเว็บไซตหนวยงาน
89
อื่นๆ
10
หนา | 59

Percent
63.3
53.1
50.3
5.6

จากตารางที่ 14 ดานการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือความตองการที่จะนําเสนอ/เผยแพรผลงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา การเผยแพรผลงานการ
วิจัย หรือความตองการที่จะนําเสนอ/เผยแพรผลงานสําหรับผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับจากมากที่สุด
ถึงนอยที่สุด (ตามลําดับ) ดังนี้ เผยแพรผานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หองสมุด จํานวน 112 คน คิดเปน
รอยละ 63.3 เผยแพรผานการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการวิจัย และ/หรือวารสารตางๆ จํานวน 94 คน คิด
เปนร อยละ 53.1 เผยแพรผานทางเว็ บไซตหน วยงาน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 50.3 และอื่น ๆ
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.6
เห็นไดวา ดานการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือความตองการที่จะนําเสนอ/เผยแพรผลงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เผยแพรผานหนวยงานที่เกี่ยวของมาก
ที่สุด
ปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ป จ จั ย ในการทํ า วิ จั ย สถาบั น ของบุคลากรสายสนับ สนุน วิช าการในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบู ล
สงคราม จํานวน 7 ดาน ไดแก ความรูในการทําวิจัย ทักษะในการทําวิจัย แหลงความรูสําหรับการศึกษา
คนควา ที่ปรึกษาในการทําวิจัย งบประมาณในการทําวิจัย นโยบายของหนวยงาน และคุณลักษณะของ
ผูวิจัย
จากผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จํานวน 177 คน ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 15 ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
Std.
แปลผล
ตัวแปร
Mean
Deviation
ความรูในการทําวิจัย
ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
3.63
.82
มาก
ความรูเกี่ยวกับการกําหนดหัวขอหรือปญหาการวิจัย
3.73
.80
มาก
ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหา
3.69
.79
มาก
ความรูเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะหขอมูล
3.73
.82
มาก
ความรูเกี่ยวกับการวางแผนการวิจัย
3.63
.84
มาก
ความรูเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล
3.72
.78
มาก
ภาพรวมของความรูในการทําวิจัย
3.69
.75
มาก
ทักษะในการทําวิจัย
ทักษะดานมนุษยสัมพันธเพื่อประสานงานในการทํา
มาก
3.79
.67
วิจัย
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ทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ทักษะในการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ทักษะในการใชคอมพิวเตอร/โปรแกรมการวิเคราะห
ขอมูล
ทักษะการแปลผลและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ทักษะการเขียนรายงานการวิจัย
ภาพรวมของทักษะในการทําวิจัย
แหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย
หองสมุดสําหรับศึกษาคนควา
งานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวของสําหรับศึกษาคนควา
เครือขายอินเตอรเน็ต/เว็บไซต
งานวิจัยทั่วไปสําหรับศึกษาคนควา
แหลงความรูทางวิชาการที่อยูใกลหนวยงาน และ/
หรือแหลงขอมูลที่มีอยูจริง
ภาพรวมของแหลงความรูสําหรับการศึกษา
คนควาวิจัย
ที่ปรึกษาในการทําวิจัย
คําปรึกษาจากผูบริหารหนวยงาน
การชวยเหลือ แนะนํา และแกปญหาในการทําวิจัย
จากหัวหนางาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
การสนับสนุนชวยเหลือจากผูรวมงาน
คณาจารยในหนวยงานที่เปนที่ปรึกษาในการทํางาน
วิจัย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนที่ปรึกษาในการทํางาน
วิจัย
ภาพรวมของที่ปรึกษาในการทําวิจัย
งบประมาณในการทําวิจัย
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
งบประมาณอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
งบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
ภาพรวมของงบประมาณในการทําวิจัย
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3.70
3.72

.79
.78

มาก
มาก
มาก

3.74

.73

3.75
3.77
3.74

.77
.79
.67

มาก
มาก
มาก

4.02
4.03
4.11
3.87

.80
.79
.79
.76

3.96

.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

.69

3.89

.83

3.83

.83

3.72

.83

3.77

.82

3.81

.82

3.80

.74

มาก

3.54
3.65
3.46
3.55

.89
.91
1.07
.88

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

นโยบายของหนวยงาน
ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการวิจัย
ผูบริหารสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยมาใชในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ผูบริหารสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยให
ผูเกี่ยวของหรือบุคคลอื่นไดรับทราบ
ผูบริหารใชผลงานวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบและ/หรือความกาวหนาในการ
กําหนดตําแหนงของสายงาน
ผูบริหารสนับสนุน/สงเสริมใหมีการอบรมหรือเพื่อ
เขารวมในการทําวิจัย
ภาพรวมของนโยบายของหนวยงาน
ดานคุณลักษณะของผูวิจัย
การเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
การเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลอื่นที่ใชเปน
กลุมตัวอยางในการทําวิจัย
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
การใฝรูและศึกษาหาความรูอยูเสมอ
การมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในการทํา
วิจัย
ภาพรวมของดานคุณลักษณะของผูวิจัย

3.79

.87

3.81

.88

3.78

.85

มาก
มาก
มาก
มาก

3.69

.86

3.74

.81

3.76

.76

มาก

4.09

.77

4.15

.75

มาก
มาก

4.14
4.12

.75
.73

4.14

.75

4.13

.69

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

เกณฑการแปลผล โดยใชเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 4.51-5.00 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับ
มากที่สุด, 3.51-4.50 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับมาก, 2.51-3.50 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับปานกลา,
1.51-2.50 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับนอย, 1.00-1.50 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับนอยที่สุด

จากตารางที่ 15 ปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 7 ดาน ดังนี้
ปจจัยดานความรูในการทําวิจัย
ปจจัยดานความรูในการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปรากฏวาในภาพรวมของปจจัยดานความรูในการทําวิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.69 ซึ่งมี
ความสําคัญอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาปจจัยภายในของปจจัยดานความรูในการทําวิจัย พบวา มีความสําคัญอยูในระดับ
มาก ทุกปจจัย เรียงลําดับความสําคัญ (ตามลําดับ) ดังนี้ 1) ความรูเกี่ยวกับการกําหนดหัวขอหรือปญหา
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การวิจัย 2) ความรูเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะหขอมูล 3) ความรูเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล 4) ความรู
เกี่ยวกับการวิเคราะหปญหา 5) ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และ 6) ความรูเกี่ยวกับการวางแผนการ
วิจัย
ปจจัยดานทักษะในการทําวิจัย
ปจจัยดานทักษะในการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปรากฏวาในภาพรวมของปจจัยดานทักษะในการทําวิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.74 ซึ่งมี
ความสําคัญอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาปจจัยภายในของปจจัยดานทักษะในการทําวิจัย พบวา มีความสําคัญอยูในระดับ
มาก ทุกปจจัย เรียงลําดับความสําคัญ (ตามลําดับ) ดังนี้ 1) ทักษะดานมนุษยสัมพันธเพื่อประสานงานใน
การทําวิจัย 2) ทักษะการเขียนรายงานการวิจัย 3) ทักษะการแปลผลและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 4)
ทักษะในการใชคอมพิวเตอร/โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล 5) ทักษะในการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูล และ 6) ทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย
ป จ จั ย ด า นแหล งความรู สํ า หรั บ การศึ กษาค น ควา วิจั ย ของบุค ลากรสายสนั บ สนุน วิช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปรากฏวาในภาพรวมของปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษา
คนควาวิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 4.00 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาปจจั ยภายในของปจจัยดานแหลงความรูสําหรับ การศึกษาคน ควาวิจัย พบวา มี
ความสํ าคั ญ อยู ในระดับ มาก ทุ กป จ จัย เรีย งลําดับ ความสําคัญ (ตามลําดับ ) ดั งนี้ 1) เครือขาย
อินเตอรเน็ต/เว็บไซต 2) งานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวของสําหรับศึกษาคนควา 3) หองสมุดสําหรับศึกษาคนควา
4) แหลงความรูทางวิชาการที่อยูใกลหนวยงาน และ/หรือแหลงขอมูลที่มีอยูจริง และ 5) งานวิจัยทั่วไป
สําหรับศึกษาคนควา
ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย
ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปรากฏวาในภาพรวมของปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.80 ซึ่งมี
ความสําคัญอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาปจจัยภายในของปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย พบวา มีความสําคัญอยูในระดับ
มาก ทุกปจจัย เรียงลําดับความสําคัญ (ตามลําดับ) ดังนี้ 1) คําปรึกษาจากผูบริหารหนวยงาน 2) การ
ชวยเหลือ แนะนํา และแกปญหาในการทําวิจัยจากหัวหนางาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 3) ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานที่เปนที่ปรึกษาในการทํางานวิจัย 4) คณาจารยในหนวยงานที่เปนที่ปรึกษาในการทํางานวิจัย
5) การสนับสนุนชวยเหลือจากผูรวมงาน
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ปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัย
ปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ปรากฏวาในภาพรวมของปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ
3.55 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาปจจัยภายในของปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัย พบวา มีความสําคัญอยูใน
ระดับ มาก ไดแก 1) งบประมาณอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 2) งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน และ
มีความสําคัญอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก งบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
ปจจัยดานนโยบายของหนวยงาน
ปจจัยดานนโยบายของหนวยงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปรากฏวาในภาพรวมของปจจัยดานนโยบายของหนวยงาน มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.76 ซึ่งมี
ความสําคัญอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาปจจัยภายในของปจจัยดานนโยบายของหนวยงาน พบวา มีความสําคัญอยูในระดับ
มาก ทุกปจจัย เรียงลําดับความสําคัญ (ตามลําดับ) ดังนี้ 1) ผูบริหารสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยมาใชใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 2) ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการวิจัย 3) ผูบริหารสงเสริมใหมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยใหผูเกี่ยวของหรือบุคคลอื่นไดรับทราบ 4) ผูบริหารสนับสนุน/สงเสริมใหมีการอบรมหรือเพื่อ
เขารวมในการทําวิจัย 5) ผูบริหารใชผลงานวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบและ/หรือ
ความกาวหนาในการกําหนดตําแหนงของสายงาน
ปจจัยดานดานคุณลักษณะของผูวิจัย
ปจจัยดานดานคุณลักษณะของผูวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ปรากฏวาในภาพรวมของปจจัยดานคุณลักษณะของผูวิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 4.13
ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาปจจัยภายในของปจจัยดานคุณลักษณะของผูวิจัย พบวา มีความสําคัญอยูในระดับ
มาก ทุกปจจัย เรียงลําดับความสําคัญ (ตามลําดับ) ดังนี้ 1) การเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลอื่นที่ใช
เปนกลุมตัวอยางในการทําวิจัย 2) การนําผลการวิ จัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 3) การมีอิสระทาง
ความคิดโดยปราศจากอคติในการทําวิจัย 5) การใฝรูและศึกษาหาความรูอยูเสมอ 6) การเคารพความ
คิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
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การวิเคราะหเมตริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรของปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
การวิเคราะหเมตริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรของปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน โดยการหา
คา เฉลี่ย ค า สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพัน ธร ะหวางปจ จัย ทั้ง 7 ดาน โดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการ
วิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 16 การวิเคราะหเมตริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรของปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน แสดง
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรพยากรณและตัวแปรเกณฑ
ตัวแปร Y X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Mean Std.
Y
1 .083
.126 .161*
.043
.099 .232** -.062 1.47
.50
**
**
**
**
**
**
X1
1.000 .848
.668
.429
.537
.515
.550
3.69
.75
X2
1.000 .673** .480** .550** .636** .585** 3.74
.67
**
**
**
**
X3
1.000 .353
.551
.596
.655
4.00
.69
X4
1.000 .643** .465** .414** 3.55
.88
X5
1.000 .676** .657** 3.76
.76
**
X6
1.000 .460
4.13
.69
X7
1.000 3.80
.74
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

คาความหมายตัวแปรปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
X1 = ปจจัยดานความรูในการทําวิจัย
X2 = ปจจัยดานทักษะในการทําวิจัย
X3 = ปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย
X4 = ปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัย
X5 = ปจจัยดานนโยบายของหนวยงาน
X6 = ปจจัยดานคุณลักษณะของผูวิจัย
X7 = ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย
Y = ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน
จากตารางที่ 16 แปลผลความสัมพันธร ะหวางปจจั ยทั้ง 7 ดาน ใชเกณฑในการแปลผลคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธในพวงรัตน ทวีรัตน (2543) พบวา ตัวแปรพยากรณ (ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน)
ทั้ง 7 ปจจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) อยูระหวาง 3.55 – 4.13 โดยคาเฉลี่ยของปจจัยดานดานคุณลักษณะของ
ผูวิจัย (X6) มีคามากที่สุด และปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัย (X4) มีคานอยที่สุด
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรพยากรณ มีคาสูงกวา .8 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับสูง
มากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรคูที่มคี วามสัมพันธกันในระดับสูงที่สุด คือ ปจจัยดาน
หนา | 65

ความรูในการทําวิจัย (X1) กับปจจัยดานทักษะในการทําวิจัย(X2) ซึ่งมีคาเทากับ .848 และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ําของตัวแปรพยากรณที่มีคาระหวาง .353 ถึง .480 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงที่สุด คือ ปจจัยดานแหลง
ความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย (X3) กับปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัย (X4)
สรุปไดวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยในการทําวิจัยสถาบันระหวางปจจัยทั้ง 7 ดาน มีคา
สูงกวา .8 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในระดับคอนขางต่ําถึงสูง
มาก โดยมีคาอยูระหวาง .353 ถึง .848 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น ปจจัยในการทําวิจัย
สถาบันระหวางปจจัยทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของสภาพการทํางานวิจัยสถาบันกับปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
คาความหมายตัวแปรปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
X1 = ปจจัยดานความรูในการทําวิจัย
X2 = ปจจัยดานทักษะในการทําวิจัย
X3 = ปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย
X4 = ปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัย
X5 = ปจจัยดานนโยบายของหนวยงาน
X6 = ปจจัยดานคุณลักษณะของผูวิจัย
X7 = ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย
Y = ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน
ตารางที่ 17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรเกณฑกับตัวแปรพยากรณ
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
1
.232(a)
.054
.049
.488
2
.300(b)
.090
.080
.480
(c)
3
.337
.114
.099
.475
a Predictors: (Constant), X6
b Predictors: (Constant), X6, X7
c Predictors: (Constant), X6, X7, X3

จากตารางที่ 17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ มีคาเทากับ .232, .300, .337 (ตามลําดับ)
และกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ มีคาเทากับ .119 แสดงวา ตัวแปรพยากรณเขาสูสมการครั้งที่ 1
มีปจจัยดานดานคุณลักษณะของผูวิจัยสามารถพยากรณตัวแปรเกณฑ (ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัย
สถาบัน) ไดรอยละ 5.4 ตัวแปรพยากรณเขาสูสมการครั้งที่ 2 มีปจจัยดานคุณลักษณะของผูวิจัย และ
ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย สามารถรวมกันพยากรณตัวแปรเกณฑ (ประสบการณในการทําวิจัย/
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วิจัยสถาบัน) ไดรอยละ 9.0 และตัวแปรพยากรณเขาสูสมการครั้งที่ 3 มีปจจัยดานคุณลักษณะของผูวิจัย
ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย และปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัยที่สามารถ
รวมกันพยากรณตัวแปรเกณฑ (ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน) ไดรอยละ 11.4 เห็นไดวา คา
สหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ตัวแปรพยากรณที่ดีที่
สามารถพยากรณประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน คือ ปจจัยดานคุณลักษณะของผูวิจัย ปจจัย
ดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย และปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย
ตารางที่ 18 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
2.385
1
2.385
9.998
.002(a)
Residual
41.750
175
.239
2
Regression
3.985
2
1.993
8.635
.000(b)
Residual
40.150
174
.231
3
Regression
5.026
3
1.675
7.412
.000(c)
Residual
39.109
173
.226
a Predictors: (Constant), X6
b Predictors: (Constant), X6, X7
c Predictors: (Constant), X6, X7, X3
d Dependent Variable: Y

จากตารางที่ 18 ผลการวิ เ คราะห ความแปรปรวนเพื่ อ ทดสอบนั ย สํ า คัญ ของค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ ตัว
แปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ คือ ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบันกับปจจัยทั้ง 3 ปจจัย คือ ดาน
คุณลักษณะของผูวิจัย ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย และปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษา
คนควาวิจัย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสรางเปนสมการพยากรณได
โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณและคาน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณในรูปคะแนน
มาตรฐานและคะแนนดิบ รวมทั้งสรางสมการพยากรณถดถอยพหุคูณ ดังแสดงในตาราง 19
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ตารางที่ 19 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรพยากรณ (b,β) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของพยากรณ (SE b ) คาสถิต t(t- value) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุ คูณ (R2) ค าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของการพยากรณ (SE est ) และคาคงที่ของสมการ
พยากรณ (a)
ตัวแปร
b
(SE b )
t
β
ปจจัยดานคุณลักษณะของผูวิจัย (X6)
.177
.064
.247
2.749
ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย (X7)
-.219
.064
-.324
-3.396
ปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย (X3) .162
.076
.226
2.146
2
R = .337
R = .114 F = 7.412
SE est = .475
a = .927
จากตารางที่ 19 พบวา คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนดิบของปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน 3
ป จ จั ย ได แ ก ป จ จั ย ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู วิจั ย (X6) และปจ จัย ดา นแหลง ความรูสํ า หรั บ การศึก ษา
คนควาวิจัย (X3) มีผลทางบวกตอสภาพการทําวิจัยดานประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน แตปจจัย
ดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย (X7) มีผลทางลบตอสภาพการทําวิจัยดานประสบการณในการทําวิจัย/วิจัย
สถาบัน ทั้งนี้ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตัวแปรพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ เทากับ .177, .162 และ .219 (ตามลําดับ) และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตัวแปรพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน .064,
.064 และ .076 (ตามลําดับ) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ .337 มีคาอํานาจในการพยากรณ
ไดร อยละ 11..4 ซึ่ งมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ
เทากับ .475 และคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ เทากับ .927 ทั้งนี้ สามารถเขียน
สมการพยากรณสภาพการทําวิจัยดานประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบันในรูปแบบคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ
Y = .927 + .177X6 - .219X7 + .162X3
สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z = .064Z6 + .064Z7 + .076Z3
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปผลการวิเคราะห
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ
69.5 และเพศชายคิดเปนรอยละ 24.3 จําแนกตามชวงอายุมากที่สุด คือ ชวงอายุตั้งแต 31-35 ป คิดเปน
รอยละ 31.6 จําแนกตามวุฒิการศึกษามากที่สุด คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 77.4
จําแนกตามประสบการณการทํางานมากที่สุด คือ ประสบการณการทํางาน 5-10 ป คิดเปนรอยละ 34.5
จําแนกตามกลุมงาน/สังกัดที่ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ระดับกอง คิดเปนรอยละ 34.5 จําแนกตามสถานะ
ตําแหนงสายงานมากที่สุด คือ พนักงานมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 73.4
สภาพการทําวิจัยสถาบัน
1. ดานประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบันของผูที่ไมเคยทํางานวิจัย/วิจัยสถาบัน
มีจํานวนมากกวาผูที่เคยทํางานวิจัย/วิจัยสถาบัน
2. ดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย มีความรูอยูในระดับปานกลาง
3. ดานรูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่เคยทําหรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยู
เปนเชิงการสํารวจมากที่สุด
4. ดานที่มาของปญหาที่นํามาทําวิจัยมาจากประสบการณที่พบในการปฏิบัติงาน/ตรง
กับงานที่ปฏิบัติมากที่สุด
5. ด า นสิ่ ง ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ในการเลือ กหัว ข อหรื อประเด็น การวิจั ย การนํ าไปพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีมากที่สุด
6. ดานแหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ตองการศึกษาใน
เรื่องที่ทําวิจัยในเรื่องที่ทําวิจัยจากเอกสาร วารสาร และตําราทางวิชาการมีมากที่สุด
7. ดานผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย หรือที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษา เปน
ผูเชี่ยวชาญหรือคณาจารยมากที่สุด
8. ดานงบประมาณที่ใชในการทําวิจัย เปนงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานมาก
ที่สุด
9. ด า นลั กษณะเครื่ อ งมื อที่ ใช ในการเก็บ รวบรวมขอ มูล เป น เครื่ องมือ ที่ ใ ช เ ป น
แบบสอบถามมากที่สุด
10. ดานการสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือโดยมีที่ปรึกษา/
ผูเชี่ยวชาญมีมากที่สุด
11. ดานวิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูปมากที่สุด
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12. ดานสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนคารอยละมากที่สุด
13. ดานการนําผลการวิจัยหรือความคาดหวังในการนําไปประยุกตใชจะนําผลการวิจัย
หรือมีความคาดหวังเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานมากที่สุด
14. ดานการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือความตองการที่จะนําเสนอ/เผยแพรผลงาน
เปนการเผยแพรผานหนวยงานที่เกี่ยวของมากที่สุด
ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
1. ปจจัยดานความรูในการทําวิจัยในภาพรวมของปจจัยดานความรูในการทําวิจัย มี
คาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.69 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
2. ปจจั ยดานทักษะในการทํ าวิ จัยในภาพรวมของปจจัย ดานทักษะในการทํ าวิจัย มี
คาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.74 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
3. ปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัยในภาพรวมของปจจัยดานแหลง
ความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 4.00 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
4. ปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัยในภาพรวมของปจจัยดานที่ปรึกษาในการทําวิจัย
มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.80 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
5. ปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัยในภาพรวมของปจจัยดานงบประมาณในการทํา
วิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.55 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
6. ปจจัยดานนโยบายของหนวยงานในภาพรวมของปจจัยดานนโยบายของหนวยงาน
มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.76 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
7. ปจ จั ย ดานด า นคุ ณลักษณะของผูวิจัยในภาพรวมของป จ จัย ด านคุ ณลั กษณะของ
ผูวิจัย มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 4.13 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับ มาก
สภาพการทํางานวิจัยสถาบันกับปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนดิบของปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน 3 ปจจัย ไดแก ปจจัย
ดานคุณลักษณะของผู วิจัย (X6), ปจจัยด านที่ปรึกษาในการทํ าวิจัย (X7) และปจ จัยดานแหลงความรู
สําหรับการศึกษาคนควาวิจัย (X3) มีผลตอสภาพการทําวิจัยดานประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน
อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อการทํ า วิ จั ย สถาบั น ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
สภาพการทําวิจัยสถาบัน
ประสบการณ ในการทํางานวิจั ย /วิจั ย สถาบัน ของบุ คลากรสายสนับ สนุน วิช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสําหรับผูที่เคยทํางานวิจัย/วิจัยสถาบัน คิดเปนรอยละ 47.5 จะเห็นไดวา
ผูที่เคยทํางานวิจัย/วิจัยสถาบันมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 55.4
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และในระดั บ ดี คิ ดเป น ร อยละ 24.9 ที่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาตรี คิดเปน รอยละ 77.4 และวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 17.5 ในขณะเดียวกันเปนกลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสบการณการทํางานระยะเวลา 5-10 ป คิดเปนรอยละ 34.5 และ 11-15 ป คิด
เปนรอยละ 29.4 แสดงวา กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ สามารถนําความรูและที่
ไดรับจากการปฏิบัติงานพรอมคุณวุฒิการศึกษามาปรับใชในการทําวิจัยไดเปนอยางดี
ดานรูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่เคยทําหรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยูของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา รูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่
เคยทําหรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยูเปนลักษณะการสํารวจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.6 และ
การวิเคราะหงาน/ติดตามประเมิน คิดเปนรอยละ 42.4 จะเห็นไดวา ดานรูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่
เคยทําหรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยูมีที่มาจากปญหาที่นํามาทําวิจัยจากประสบการณที่พบใน
การปฏิบัติงานและตรงกับงานที่ปฏิบัติ สิ่งที่คํานึงถึงในการเลือกหัวขอหรือประเด็นการวิจัย คือ การนําไป
พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร และทําใหไดสารสนเทศสําหรับการวางแผนเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการภายในหนวยงาน แหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ตองการ
ศึกษาในเรื่องที่ทําวิจัยจะไดจากเอกสาร วารสาร และตําราทางวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ คณาจารย หรือ
ผูรูเกี่ยวกับกับเรื่องที่ทําวิจัย แหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ตองการศึกษา
ในเรื่องที่ทําวิจัยจากเอกสาร วารสาร และตําราทางวิชาการ ดานผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย หรือ
ที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือคณาจารย ดานผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย
หรือที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษา ไดจากผูเชี่ยวชาญหรือคณาจารย ดานงบประมาณที่ใชในการทํา
วิจัย สวนใหญไดจากงบประมาณสนับสนุนของหนวยงาน ดานลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลมักใชเปนแบบสอบถามและแบบสํารวจ ดานการสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเปนการสราง
เครื่องมือโดยมีที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ และมีการปรับปรุงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของสวนหนึ่ง ดานวิธีการที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลไดจากโปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป (เชน SPSS หรือโปรแกรมอื่นๆ) ดานสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลสวนใหญเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด า นการนํ า ผลการวิ จั ย
หรื อความคาดหวั ง ในการนํ า ไปประยุ กตใช จ ะนํา ผลการวิจัย หรือความคาดหวังเพื่อแก ไขปญ หาและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน และเพื่อประกอบการพิจารณาความกาวหนาในการกําหนดตําแหนงของสายงาน
ดานการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือความตองการที่จะนําเสนอ/เผยแพรผลงานจะเปนการเผยแพรผาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หองสมุด
ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
ปจจัยในการทําวิจัยสถาบันในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ มาก เรียงตามลําดับ
ดังนี้ ปจจัยดานดานคุณลักษณะของผูวิจัย ปจจัยดานแหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย ปจจัยดาน
ที่ปรึ กษาในการทํ าวิ จัย ปจจั ยดานทั กษะในการทํ าวิ จัย ปจจั ยดานนโยบายของหนว ยงาน ป จจัย ดาน
ความรูในการทําวิจัย และปจจัยดานงบประมาณในการทําวิจัย
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะหเห็นไดวา ลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเปนงานที่เกี่ยวของ
กั บ ข อ มู ล การดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ของหน ว ยงานที่ ต อ งมี ก ารสรุ ป วิ เ คราะห และรายงานผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลและสารสนเทศของหนวยงานในการวางแผนพัฒนา ซึ่งจากแนวคิด
ของเยาวดี วิบูลยศรี (2535) และวิจิตร ศรีสอาน (2545) กลาววา เปาหมายหลักจองการวิจัยสถาบัน คือ
เพื่อใหผูบริหารไดนําขอคนพบตางๆ ไปแกไขปญหาของสถาบัน รวมทั้งเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ในการดําเนินงานและพัฒนาสถาบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบวา มีความสอดคลองกับลักษณะงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เปนงานที่เกี่ยวของกับขอมูลในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ดังกลาว
ปจจุบันวิจัยสถาบันนับเปนภารกิจหนึ่งที่สอดรับตอประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ตองจัด
ใหมีขึ้น เนื่องจากสามารถใช ผลการวิจัยมารองรับการประเมิน คุณภาพภายใน กอปรกับใชเปนขอมูล
สํ า หรั บ การตั ด สิ น ใจ แก ไ ขป ญ หา วางนโยบาย และพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ได อี ก ทางหนึ่ ง ทั้ ง นี้ จาก
ประสบการณในการทํางานวิจัย/วิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามของผูท่ีไมเคยทํางานวิจัย/วิจัยสถาบันมากอน คิดเปนรอยละ 52.5 ปญหาที่เกิดในปจจุบัน
กล า วได ว า บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการส ว นใหญ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มี ค วามรู
ความสามารถในภาระงานที่ปฏิบัติไดเปนอยางดี แตยังขาดความรูความเขาใจ และ/หรือทักษะในการ
ทํางานวิจัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงควรพัฒนาทักษะในการทํางานวิจัยที่ถูกตองตาม
หลักสากล และสนับสนุนสงเสริมใหมีการทําวิจัยสถาบันขึ้น โดยการใหทุนสนับสนุนวิจัยตามหลักเกณฑ
การขอรับทุนวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นถึงการวิจัยสถาบันถึงความสําคัญในฐานะที่จะเปน
กลไกชวยพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนา ผลการวิจัยที่ไดมาจะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงควรสรางงานวิจัยสถาบัน
ให ม ากขึ้ น โดยถื อ เสมื อนว า เป น งานประจํ า เพราะการทําวิ จัย ใหส ามารถควบคูไ ปกั บ งานประจํ า ได
นอกจากจะชวยลดทอนภาระการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนขั้นตอนอื่นๆ ในการ
วิ จั ย ของผูวิ จั ย แล ว ยั งช ว ยให ผู วิ จั ย สามารถสรางสรรคงานวิจัย ไดเปน อยางดี ผลการวิจัย ที่ไดจึงเกิด
ประโยชนกับทั้งสองฝาย ทั้งมหาวิทยาลัยและผูทําวิจัย และ/หรือผูนําผลการวิจัยไปใช กอปรกับการทํา
วิจัยไดอยางมีมาตรฐานและคุณภาพที่สามารถนําไปเปนผลงานวิชาการโดยอาจขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
ไดนั้น จําเปนตองอาศัยการวางนโยบายที่ชัดเจน เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพไดมีโอกาส
พัฒ นาความรู ความเข า ใจและเสริ มสรางทักษะ ในการจัดทําวิจัย อัน จะไดมาซึ่งงานวิจัย สถาบัน ที่มี
คุณภาพ
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สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เทานั้น

ภาคผนวก

โปรดสงกลับคืน กองนโยบายและแผน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยสถาบัน
เรื่อง ความคิดเห็นตอการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คําชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัยสถาบัน โดยทําการศึกษาความคิดเห็นตอ
การทําวิจัยสถาบัน และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
สภาพการทําวิจัยสถาบัน
ตอนที่ 3
ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
3. กลุมผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
4. การใหขอมูลของทานในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจะสําเร็จไดดวยดี สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความรวมมือของ
ทาน ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบแบบสอบถามในทุกขอตามความเปนจริง ทั้งนี้
ขอมูลที่ไดจะเปนความลับและไมมีผลกระทบตอหนวยงานหรือตัวทานแตประการใด
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือกับผูวิจัยเปนอยางดี

*** ตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว โปรดสงกลับคืน กองนโยบายและแผน ***

[ความหมาย
วิจัยสถาบัน หมายถึง กระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานหรือการปฏิบัติงาน
ในหน า ที่ ข องผู ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั น เพื่ อ นํ า ข อ ค น พบต า งๆ ไปประยุ ก ต ใ ช หรื อ ใช เ ป น ข อ มู ล สารสนเทศ
ประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบายรวมทั้งการตัดสินใจ หรือแกปญหาที่เกิดขึ้นในแตละหนวยงานหรือ
องคกร เชน การวิเคราะหติดตามประเมินโครงการ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานของตนเอง เปนตน
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  และ/หรือกรอกขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัว
ทาน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  นอยกวา 25 ป
 25 – 30 ป
 31 – 35 ป
 36 – 40
ป
 41 – 45 ป
 46 – 50 ป
 51 – 55 ป
 56 ป ขึ้ น
ไป
3. วุฒิการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
4. ประสบการณการทํางาน
 นอยกวา 5 ป
 5 – 10 ป
 11 – 15 ป
 16 – 20 ป
 มากกวา 21 ปขึ้นไป
5. กลุมงาน/สังกัดที่ทานปฏิบัติงานในปจจุบัน
 คณะ
 สํานัก/สถาบัน
 ศูนย
 กอง
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................
6. สถานะตําแหนงสายงาน
 ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจางประจํา
 พนักงานประจําตามสัญญา
ตอนที่ 2 สภาพการทําวิจัยสถาบัน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสภาพการทําวิจัยสถาบันในขอตางๆ โดยทํา
เครื่อง  ในชอง  และ/หรือกรอกขอความที่ตรงกับความเปนจริง
1. ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน
 ไมเคยทํา (โปรดระบุเหตุผล) .............................................................................................
 เคยทํา จํานวน .............. เรื่อง
2. ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง  นอย
 ไมมีความรูเลย
3. รูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่เคยทํา หรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยู (ตอบไดมากกวา 1
ขอ)
 การสํารวจ
 การวิเคราะหงาน/ติดตามประเมิน
 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 การประกันคุณภาพการศึกษา
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................
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4. ที่มาของปญหาที่นํามาทําวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 จากประสบการณที่พบในการปฏิบัติงาน/ตรงกับงานที่ปฏิบัติ
 จากขอเสนอแนะของผูบริหาร
 จากขอเสนอแนะ/หลักเกณฑของผูใหทุนวิจัย
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................
5. สิ่งที่คํานึงถึงในการเลือกหัวขอหรือประเด็นการวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 นําไปพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
 ทํ า ให ไ ด ส ารสนเทศสํ า หรั บ การวางแผนเพื่ อ การตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การภายใน
หนวยงาน
 ทําใหไดฐานขอมูลในการบริหารจัดการหนวยงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
...........................................................................................................................
6. แหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ทานตองการศึกษาในเรื่องที่ทําวิจัย
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เอกสาร วารสาร และตําราทางวิชาการ
 ผลงานวิจัยตางๆ
 ผูเชี่ยวชาญ คณาจารย หรือผูรูเกี่ยวกับกับเรื่องที่ทําวิจัย
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………….………
7. ผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย หรือที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ผูบริหาร หรือหัวหนางาน
 ผูเชี่ยวชาญ หรือคณาจารย
 ผูรวมงานในหนวยงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………….………
8. งบประมาณที่ใชในการทําวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 งบประมาณสวนตัว
 งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
 งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
9. ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 แบบสํารวจ
 แบบสอบถาม
 แบบสัมภาษณ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
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10. จากขอ 9. การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 สรางเครื่องมือโดยมีที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ
 สรางเครื่องมือรวมกับเพื่อนรวมงาน
 สรางเครื่องมือดวยตนเอง
 ปรับปรุงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
11. วิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 โปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป (เชน SPSS หรือโปรแกรมอื่นๆ)
 วิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
12. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ความถี่
 คารอยละ
 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
13. การนําผลการวิจัยหรือความคาดหวังในการนําไปประยุกตใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน
 เพื่อประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 เพื่อประกอบการพิจารณาความกาวหนาในการกําหนดตําแหนงของสายงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………
14. การเผยแพรผลงานการวิจัย หรือความตองการที่จะนําเสนอ/เผยแพรผลงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เผยแพรผานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หองสมุด
 เผยแพรผานการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการวิจัย และ/หรือวารสารตางๆ
 เผยแพรผานทางเว็บไซตหนวยงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
คําชี้แจง ในการทํ า วิจั ยสถาบั น ทา นคิ ด ว า ปจ จัยตอไปนี้มีค วามสํา คัญมากนอยเพียงใดตอการทํา วิจัย
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความสําคัญที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน
ระดับความสําคัญ
ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ความรูในการทําวิจัย
(1) ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั
(2) ความรูเกี่ยวกับการกําหนดหัวขอหรือปญหาการวิจัย
(3) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหา
(4) ความรูเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะหขอมูล
(5) ความรูเกี่ยวกับการวางแผนการวิจัย
(6) ความรูเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล
ทักษะในการทําวิจัย
(7) ทักษะดานมนุษยสัมพันธเพื่อประสานงานในการทําวิจัย
(8) ทักษะการเขียนโครงการวิจัย
(9) ทักษะในการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
(10) ทักษะในการใชคอมพิวเตอร/โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
(11) ทักษะการแปลผลและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
(12) ทักษะการเขียนรายงานการวิจยั
แหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย
(13) หองสมุดสําหรับศึกษาคนควา
(14) งานวิจยั สถาบันที่เกี่ยวของสําหรับศึกษาคนควา
(15) เครือขายอินเตอรเน็ต/เว็บไซต
(16) งานวิจยั ทั่วไปสําหรับศึกษาคนควา
(17) แหลงความรูทางวิชาการที่อยูใกลหนวยงาน และ/หรือ
แหลงขอมูลที่มีอยูจริง
ที่ปรึกษาในการทําวิจัย
(18) คําปรึกษาจากผูบริหารหนวยงาน
(19) การชวยเหลือ แนะนํา และแกปญหาในการทําวิจัยจากหัวหนา
งาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
(20) การสนับสนุนชวยเหลือจากผูรว มงาน
(21) คณาจารยในหนวยงานที่เปนทีป่ รึกษาในการทํางานวิจัย
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ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน

มากที่สุด
(5)

(22) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนทีป่ รึกษาในการทํางานวิจัย
งบประมาณในการทําวิจัย
(23) งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
(24) งบประมาณอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
(25) งบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
นโยบายของหนวยงาน
(26) ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการวิจัย
(27) ผูบริหารสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
(28) ผูบริหารสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยใหผูเกี่ยวของหรือ
บุคคลอื่นไดรบั ทราบ
(29) ผูบริหารใชผลงานวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบและ/หรือความกาวหนาในการกําหนดตําแหนงของ
สายงาน
(30) ผูบริหารสนับสนุน/สงเสริมใหมีการอบรมหรือเพื่อเขารวมใน
การทําวิจัย
ดานคุณลักษณะของผูวิจัย
(31) การเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
(32) การเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลอื่นที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
ในการทําวิจัย
(33) การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทางทีช่ อบ
(34) การใฝรูและศึกษาหาความรูอยูเ สมอ
(35) การมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในการทําวิจัย
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ระดับความสําคัญ
มาก ปานกลาง นอย
(4)
(3)
(2)

นอยที่สุด
(1)

ประวัติผูวิจัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล
นายสุรชัย เกตุนิล
หนวยงาน
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตําแหนงงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปริญญาโท
(กําลังศึกษา) ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เทานั้น

โปรดสงกลับคืน กองนโยบายและแผน

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยสถาบัน
เรื่อง ความคิดเห็นตอการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คําชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัยสถาบัน โดยทําการศึกษาความคิดเห็นตอการทําวิจัย
สถาบัน และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
สภาพการทําวิจัยสถาบัน
ตอนที่ 3
ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
3. กลุมผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4. การใหขอมูลของทานในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจะสําเร็จไดดวยดี สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความรวมมือของทาน ผูวิจัยใครขอ
ความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบแบบสอบถามในทุกขอตามความเปนจริง ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจะเปนความลับและ
ไมมีผลกระทบตอหนวยงานหรือตัวทานแตประการใด
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือกับผูวิจัยเปนอยางดี

*** ตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว โปรดสงกลับคืน กองนโยบายและแผน ***

[ความหมาย
วิจัยสถาบัน หมายถึง กระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
หรือการปฏิบัติงานในหนาที่ของผูปฏิบัติงานในสถาบัน เพื่อนําขอคนพบตางๆ ไปประยุกตใช
หรือใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบายรวมทั้งการตัดสินใจ
หรือ แกป ญหาที่เกิ ดขึ้ นในแตล ะหน วยงานหรือ องค กร เช น การวิ เคราะหติด ตามประเมิ น
โครงการ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนวยงานของ
ตนเอง เปนตน
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ในชอง  และ/หรือกรอกขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  นอยกวา 25 ป
 25 – 30 ป
 31 – 35 ป
 36 – 40 ป
 41 – 45 ป
 46 – 50 ป
 51 – 55 ป
 56 ปขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
4. ประสบการณการทํางาน
 นอยกวา 5 ป
 5 – 10 ป
 11 – 15 ป
 16 – 20 ป
 มากกวา 21 ปขึ้นไป
5. กลุมงาน/สังกัดที่ทานปฏิบัติงานในปจจุบัน
 คณะ
 สํานัก/สถาบัน
 ศูนย
 กอง
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................
6. สถานะตําแหนงสายงาน
 ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจางประจํา
 พนักงานประจําตามสัญญา
ตอนที่ 2 สภาพการทําวิจัยสถาบัน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสภาพการทําวิจัยสถาบันในขอตางๆ โดยทําเครื่อง  ในชอง
 และ/หรือกรอกขอความที่ตรงกับความเปนจริง
1. ประสบการณในการทําวิจัย/วิจัยสถาบัน
 ไมเคยทํา (โปรดระบุเหตุผล) ....................................................................................................
 เคยทํา จํานวน .............. เรื่อง
2. ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 นอย
 ไมมีความรูเลย
3. รูปแบบหรือลักษณะงานวิจัยที่เคยทํา หรือที่คาดวาเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยู (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การสํารวจ
 การวิเคราะหงาน/ติดตามประเมิน
 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 การประกันคุณภาพการศึกษา
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................
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4. ที่มาของปญหาที่นํามาทําวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 จากประสบการณที่พบในการปฏิบัติงาน/ตรงกับงานที่ปฏิบัติ
 จากขอเสนอแนะของผูบริหาร
 จากขอเสนอแนะ/หลักเกณฑของผูใหทุนวิจัย
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................
5. สิ่งที่คํานึงถึงในการเลือกหัวขอหรือประเด็นการวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 นําไปพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
 ทําใหไดสารสนเทศสําหรับการวางแผนเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน
 ทําใหไดฐานขอมูลในการบริหารจัดการหนวยงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................
6. แหลงความรูที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือแหลงความรูที่ทานตองการศึกษาในเรื่องที่ทําวิจัย
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เอกสาร วารสาร และตําราทางวิชาการ
 ผลงานวิจัยตางๆ
 ผูเชี่ยวชาญ คณาจารย หรือผูรูเกี่ยวกับกับเรื่องที่ทําวิจัย
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………….………
7. ผูใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิจัย หรือที่ตองการใหเปนผูแนะนําปรึกษา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ผูบริหาร หรือหัวหนางาน
 ผูเชี่ยวชาญ หรือคณาจารย
 ผูรวมงานในหนวยงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………….………
8. งบประมาณที่ใชในการทําวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 งบประมาณสวนตัว
 งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
 งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
9. ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 แบบสํารวจ
 แบบสอบถาม
 แบบสัมภาษณ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
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10. จากขอ 9. การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 สรางเครื่องมือโดยมีที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ
 สรางเครื่องมือรวมกับเพื่อนรวมงาน
 สรางเครื่องมือดวยตนเอง
 ปรับปรุงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
11. วิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 โปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป (เชน SPSS หรือโปรแกรมอื่นๆ)
 วิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
12. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ความถี่
 คารอยละ
 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
13. การนําผลการวิจัยหรือความคาดหวังในการนําไปประยุกตใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน
 เพื่อประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 เพื่อประกอบการพิจารณาความกาวหนาในการกําหนดตําแหนงของสายงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………
14. การเผยแพรผลงานการวิจัย หรือความตองการที่จะนําเสนอ/เผยแพรผลงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เผยแพรผานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หองสมุด
 เผยแพรผานการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการวิจัย และ/หรือวารสารตางๆ
 เผยแพรผานทางเว็บไซตหนวยงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
คําชี้แจง ในการทํ า วิ จัยสถาบั น ท านคิ ด วา ป จ จัยตอไปนี้มีความสํา คัญมากนอยเพียงใดตอการทํา วิจัยสถาบัน ของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความสําคัญที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ระดับความสําคัญ
ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ความรูในการทําวิจัย
(1) ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั
(2) ความรูเกี่ยวกับการกําหนดหัวขอหรือปญหาการวิจัย
(3) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหา
(4) ความรูเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะหขอมูล
(5) ความรูเกี่ยวกับการวางแผนการวิจัย
(6) ความรูเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล
ทักษะในการทําวิจัย
(7) ทักษะดานมนุษยสัมพันธเพื่อประสานงานในการทําวิจัย
(8) ทักษะการเขียนโครงการวิจัย
(9) ทักษะในการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
(10) ทักษะในการใชคอมพิวเตอร/โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
(11) ทักษะการแปลผลและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
(12) ทักษะการเขียนรายงานการวิจยั
แหลงความรูสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย
(13) หองสมุดสําหรับศึกษาคนควา
(14) งานวิจยั สถาบันที่เกี่ยวของสําหรับศึกษาคนควา
(15) เครือขายอินเตอรเน็ต/เว็บไซต
(16) งานวิจยั ทั่วไปสําหรับศึกษาคนควา
(17) แหลงความรูทางวิชาการที่อยูใกลหนวยงาน และ/หรือ
แหลงขอมูลที่มีอยูจริง
ที่ปรึกษาในการทําวิจัย
(18) คําปรึกษาจากผูบริหารหนวยงาน
(19) การชวยเหลือ แนะนํา และแกปญหาในการทําวิจัยจากหัวหนา
งาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
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ปจจัยในการทําวิจัยสถาบัน

มากที่สุด
(5)

ระดับความสําคัญ
มาก ปานกลาง นอย
(4)
(3)
(2)

นอยที่สุด
(1)

(20) การสนับสนุนชวยเหลือจากผูรว มงาน
(21) คณาจารยในหนวยงานที่เปนทีป่ รึกษาในการทํางานวิจัย
(22) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนทีป่ รึกษาในการทํางานวิจัย
งบประมาณในการทําวิจัย
(23) งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
(24) งบประมาณอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
(25) งบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
นโยบายของหนวยงาน
(26) ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการวิจัย
(27) ผูบริหารสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
(28) ผูบริหารสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยใหผูเกี่ยวของหรือ
บุคคลอื่นไดรบั ทราบ
(29) ผูบริหารใชผลงานวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบและ/หรือความกาวหนาในการกําหนดตําแหนงของ
สายงาน
(30) ผูบริหารสนับสนุน/สงเสริมใหมีการอบรมหรือเพื่อเขารวมใน
การทําวิจัย
ดานคุณลักษณะของผูวิจัย
(31) การเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
(32) การเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลอื่นที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
ในการทําวิจัย
(33) การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทางทีช่ อบ
(34) การใฝรูและศึกษาหาความรูอยูเ สมอ
(35) การมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในการทําวิจัย
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