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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับของปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 ) ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของ

อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดาน

แรงจูงใจในการทําวิจัย และ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่รวมกันพยากรณการทําวิจัยของ

อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปการศึกษา 2554  

จํานวน 276 คน โดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คา t – test และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัยอยู

ในระดับมาก ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัยอยูในระดับปานกลาง 2) ทักษะ

เชิงวิจัย ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธในทางบวกกับการทําวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 เวลามีความสัมพันธในทางบวกกับการทําวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการ

สนับสนุนจากหนวยงานมีความสัมพันธในทางลบกับการทําวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3) ลักษณะงานที่รับผิดชอบ การสนับสนุนจากหนวยงาน และทักษะเชิงวิจัย สามารถรวมกันพยากรณการ

ทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสามารถ

รวมกันพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได รอยละ 16.30 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05   

คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ABSTRACT 

 
This research aims to find out: 1) factors and their impact levels on research conduct of 

lecturers at Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), 2) the relationships of factors 

with the impacts on research conduct of RMUTT lecturers, and 3) the interactions of the three groups of 

factors –personal factors, research motivation factors, and institution factors—and their contributions  to 

prediction for research conduct of RMUTT lecturers. The samples were 276 RMUTT lecturers selected by 

means of stratified randomization. They were asked to answer the designed questionnaire. Statistics used 

in this study involved a percentage, a mean score, a standard deviation, the Pearson’s correlation, and the 

multiple regression.  

The results were as follows: 1) the impact levels of personal factors and research motivation 

factors were ranked at the high level. However, the impact levels of factors related to the institution were 

at the medium level, 2) there were several positive and negative relations of factors at the statistically 

significant levels. Research skills and work responsibilities were positively related and statistically 

significant at the .01 level. Similarly time and the research conduct were positively and significantly 

related at .05. On the contrary, institution supports were negatively and statistically significant at .01,  

3) work responsibilities, institution supports, and research skills can be corporately used to predict the 

research conduct of RMUTT lecturers at 16.30 percent with the statistical significance at the .01,  

and .05 levels. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ระบบวิจัยของประเทศไทยปจจุบันยังไมเขมแข็งทําใหการวิจัยไมพัฒนาเทาที่ควร ถึงแม
ขณะนี้ประเทศไทยมีนักวิจัย และงานวิจัยจํานวนมากขึ้น แตทุกสาขาวิชาชีพยังขาดแคลนบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาจํานวนมาก เมื่อเทียบสัดสวนนักวิจัยไทยกับตางประเทศ  พบวานักวิจัย
ตางประเทศ 50 คน ตอประชากร 1 หมื่นคน แตประเทศไทยมีเพียงนักวิจัย 3 คน ตอประชากร 1 หมื่น
คน นอกจากนี้ คาใชจายการวิจัยและพัฒนาอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 0.26 ของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในแผน คือ รอยละ 0.40 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
แมวาการสรางองคความรูใหมที่เกิดจากการวิจัย  และพัฒนามีจํานวนเพิ่มขึ้น แตการนําองคความรู
ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยูในระดับต่ํา จํานวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีรอยละ
0.00 ของสิทธิบัตรทั่วโลกซึ่งถือวานอยมาก (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่10  พ.ศ. 
2550 – 2554: 22,49) จึงเปนจุดออนของประเทศไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการ
วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  จึงมีเปาหมาย ในการเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาใหได 10 คน ตอประชากร 10,000 คน เพื่อเรงสรางนักวิจัยเพิ่มขึ้น ซ่ึงนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 – 2553 ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดกําหนดใหมีนักวิจัย 8 
คน ตอประชากร 10,000 คน เมื่อส้ินสุดป 2553 โดยกําหนดวิสัยทัศนการวิจัยของชาติใหมีงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ดังนั้น พันธกิจการวิจัยของชาติ คือ การพัฒนาศักยภาพ และขีด
ความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น สรางฐานความรูที่มีคุณคา เพื่อสามารถประยุกตและพัฒนา 
วิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งบูรณาการงานวิจัยใหสอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ  และสามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550-2554) โดยใหการวิจัยตอบสนองความตองการของชุมชนและปญหาที่สําคัญเรงดวนเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 
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มหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางสังคม ที่มีบทบาทและหนาที่ในการสรางคนที่มีคุณภาพใหกับ
ประเทศชาติ  เปนแหลงวิชาการชั้นสูงของประเทศ เปนแหลงรวมผูรูผูเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาตาง ๆ   
มีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบตอการสราง หรือจัดเตรียมความรูใหแกสังคม  มหาวิทยาลัยนับเปน
แหลงสรางทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังดาน “สติปญญา” ที่สําคัญมากในการนําพาประเทศเขาสูความ
เปนผูนําดานตาง ๆ ดังนั้นการสรางองคความรู เปนกระบวนการที่จะนํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการได และเสนทางที่สําคัญ คือ การวิจัย มหาวิทยาลัยจึงควรเปนแหลงผลิตงานวิจัยครอบคลุม
ดานตาง ๆ ใหมากที่สุด (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2541: 52, 86 - 87) มหาวิทยาลัยสามารถเปน 
ที่พึ่งพาของสังคม นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพก็คือ การสรางผลงานวิจัยใหมีคุณภาพ  
ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา (ประเวศ วะสี, 2546: 15) 
นอกจากนี้  ง านว ิจ ัย ย ัง เป น เครื ่อ งม ือ สําค ัญที ่ช ว ย ในการผล ักด ันให องค กรไปสู ค ว าม
เจริญกาวหนา  ดังที่ อุทุมพร  จามรมาน (2536: 14) ไดกลาววา ผลการวิจัยชวยทําใหการกําหนด
นโยบาย หลักปฏิบัติงานตาง ๆ เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม เนื่องจากผลการวิจัยชวยใหทราบ
ขอเท็จจริง นํามาเปนแนวทางในการบริหารงาน การพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นทําใหเกิดความรูใหม ๆ เกิด
ทฤษฏีใหม ๆ เปนการเพิ่มพูนและเพิ่มวิทยาการใหมากยิ่งขึ้น ชวยใหผูบริหารหรืออาจารยไดทราบ
ผลงานที่ทําอยู เปนประการใด มีอุปสรรคอะไรบาง ที่ควรจะไดนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดรับผลสําเร็จ
สมดังความมุงหมาย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา มีปรัชญาการจัด
การศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีทักษะความชํานาญดาน
วิชาชีพ เสริมสรางทุนมนุษยที่มีมูลคาเพิ่มใหกับประเทศไทย โดยมี วิสัยทัศน ในการเปนมหาวิทยาลัย
ช้ันนําดานวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของประเทศไทย”   “Inspiring the Future”  
นโยบายดานการวิจัย ไดกําหนดพันธกิจ ในการ สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม สูการผลิต
เชิงพาณิชย และการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
จาก แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2552 – 2555  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กําหนด
ประเด็น ยุทธศาสตรในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีเปาประสงคใหมีงานวิจัยพื้นฐานในการพัฒนาองคความรู อันเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2552) 

จากขอมูลรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ปการศึกษา 
2551 พบวา  อาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 349 คน  
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จากอาจารยประจํา  812  คน คิดเปนรอยละ 42.98 อาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ งานสรางสรรค
จากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ1.97 และรอยละของงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในระดับชาติและนานาชาติ เทากับ 
รอยละ 8.25 ซ่ึงจุดที่ตองพัฒนาโดยเรงดวน คือ เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยและสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
หรือนําไปใชประโยชน และผลักดันใหคณาจารย และนักวิจัย นําผลงานวิจัยจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และแจงลิขสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552) และจากรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2552  ดานมาตรฐานดานการวิจัยและงานสราง 
สรรค  พบวา ผลงานวิจัยและสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตอ มีเพียง รอยละ 12.39  ตอจํานวนอาจารยประจํา ผลงานวิจัยและสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจํา  มีเพียงรอยละ 2.11 และ ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
จดสิทธิบัตรและไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได รอยละ 0.37 ตอจํานวนอาจารยประจํา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553)  และการจัดอันดับโดย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีการจัดทําเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในการจัดทําอันดับ
มหาวิทยาลัยรัฐ โดยมีมหาวิทยาลัยเขารวม 50 มหาวิทยาลัย พบวา ดานการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี ยังอยูในระดับตองปรับปรุง  

จากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน  
คิดเปนรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําเทากับ รอยละ 20.97 และจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน จํานวน 10 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.12 ตอ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด และมีผลงานวิชาการ 
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จาํนวน 15.22 เร่ือง คิดเปนรอยละ 1.17 ซ่ึงอยูในระดับเพยีงพอใช 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีผลการวิจัย 
อยูในระดับนอย และควรตองปรับปรุง เพื่อผลักดันใหมีการสรางสรรคงานวิจัยใหมากขึ้น จึงเห็นควรที่
ตองศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารย เพื่อนําขอคนพบมาวางนโยบายการบริหาร
งานวิจัย  และผลักดันใหอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสรางผลงานวิจัยให
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดคุณคาตอนักศึกษา การพัฒนาองคความรู พัฒนาวิชาชีพ และตอประเทศชาติ 
ตอไป    
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย และปจจัย

ดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่รวมกันพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเชิงประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ปการศึกษา 2554   
ขอบเขตเชิงเนื้อหา  ศึกษาเฉพาะปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจใน 

การทําวิจัย  ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย 
ตัวแปรอสิระ คือ ปจจัยในดานตาง ๆที่มีผลกับการทําวิจยัของอาจารยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี  ดังนี้  
 1. ปจจัยดานคณุลักษณะสวนบุคคล ไดแก  ดานทักษะเชงิวิจัย  ดานเวลาในการวิจยั 

ดานทัศนคติตอการทําวิจยั 
 2. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย ไดแก ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน

ที่รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
 3. ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย ไดแก ดานการสนับสนุน

จากหนวยงาน ดานเงินทุนในการทําวิจัย ดานบรรยากาศการวิจัย และ ดานอุปกรณเครื่องมือและสิ่งอํานวย 
ความสะดวก 

ตัวแปรตาม  คือ การทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซ่ึงวัดจาก
จํานวนงานวิจัยที่อาจารยทําในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) 
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คําจํากัดความในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดนิยามศัพทเพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายไดตรงกัน ดังนี้ 
1. อาจารย  หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่สอน วิจยั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. การทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายถึง การผลิตผล

งานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยในการวิจัยครั้งนี้ วัดจากจํานวน
งานวิจัย ที่อาจารยทําในรอบ 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553)โดย ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการทําวิจัย หมายถึง ส่ิงที่มีอิทธิพลทําใหอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ผลิตผลงานวิจยั ในการวจิัยครั้งนี้ แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะสวนบุคคล  
ดานแรงจูงใจในการทําวจิัย  และ ดานคณุลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจยั 

4. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล หมายถึง  ลักษณะสวนบุคคล ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย
ที่ติดตัวมาแตกําเนิดและที่ไดรับเพิ่มเติมในภายหลัง ไดแก ทักษะเชิงวิจัย  เวลาในการวิจัย ทัศนคติตอ
การทําวิจัย 

5. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  หมายถึง  องคประกอบตาง ๆ ที่จูงใจใหอาจารย
ตองการทําวิจัย ไดแก การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  ความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน 

6. ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย หมายถึง สภาพการทํางาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความสัมพันธกับการผลิตงานวิจัย ทั้งที่ เปนรูปธรรม นามธรรม ไดแก  
การสนับสนุนจากหนวยงาน บรรยากาศการทําวิจัย  เงินทุนในการทําวิจัย อุปกรณส่ิงอํานวยความ
สะดวก ที่สนับสนุนใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไดอยางมีคุณภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบระดับของปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 2. เพื่อใหผูบริหารไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปจจัยที่กระตุนและสงเสริมการทําวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 3. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

4. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในดานวิจัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับการวจิัย ดังนี้  
  สถาบันอุดมศึกษากับบทบาทดานการวิจัย 

การวิจัยในประเทศไทย 
การวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
การวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 บทบาทดานการวิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับการวิจัย  

  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัยของอาจารย 
1.ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

1) ดานทักษะเชิงวิจัย  
2) ดานเวลา 
3) ดานทัศนคติตอการทําวิจัย 

 2. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  
1) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

2) ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
3) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

 3. ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย 
1) ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน 
2) ดานเงินทุนในการทําวิจัย 
3) ดานบรรยากาศวิจัย 
4) ดานอุปกรณเครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
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สถาบันอุดมศึกษากับบทบาทดานการวิจัย 
 

ไดมีองคกรระหวางประเทศและนักวิชาการหลายทาน ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาในดานการคนควาและวิจัยไว ดังนี้ 1) การวิจัยเปนพันธกิจสําคัญของการศึกษา 
เพราะการวิจัยทําใหเกิดนวัตกรรมและการพัฒนาความรูใหมๆ 2) ความรูใหมที่สรางความกาวหนาทาง
วิชาการ การถายทอดโดยผานกระบวนการวิจัย และการวิเคราะหความรูเพื่อประโยชนตอสังคม ซ่ึงอาจ
มุงที่ศาสตรสากลเพื่อสรางพื้นฐานใหสามารถติดตามความกาวหนาไดและทําใหเกิดความรูความเขาใจ 
ในศาสตรที่เปนพื้นฐานตามความสนใจสวนบุคคล 3) ผลิตผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอบสนองความ
ตองการของสังคม และเสนอแนะสิ่งที่ดีกวาเพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของสมาชิกในสังคม 
รวมทั้ง ผลิตการวิจัยที่มุงสรางความรูเพื่อการแกปญหาและพัฒนาประเทศ 4) การวิจัยเพื่อความเปน
เลิศทางวิชาการ เปนการวิจัยอีกระดับหนึ่งที่มุงสรางความกาวหนาของวิทยาการ โดยการกาวกระโดด
ที่ลํ้าหนาในดานที่ไมมีใครทําอยู เพื่อใหกาวทันวิทยาการระดับสากล 5) สงเสริมและยกระดับคุณภาพ
นักวิจัยใหมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบันอุดมศึกษาและสังคม  6) เผยแพรองคความรู 
ที่ไดรับจากการวิจัยใหแพรหลาย 7) สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการคิดคนวิจัย เพื่อประโยชนของการเรียนรู 
8) สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความสามารถภายใน (Endogenous Capacities) ใหเกิดความเขมแข็ง
จากภายในตัวสถาบันเอง มิใชพึ่งพาความสามารถภายนอก 

 
การวิจัยในประเทศไทย 
ประเทศไทยเริ่มใหความสําคัญของการวิจัยท่ีมีตอการพัฒนาประเทศโดยตราพระราชบัญญัติ

สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2502 ในสมัยจอมพลสฤษฎิ์  ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี พรอมทั้งจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติเปนสวนราชการระดับกรม ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีเปนฝายเลขานุการของสภาวิจัยแหงชาติ 
ซ่ึงถือไดวาเปนการจัดวางโครงสรางเชิงองคกร ใหมีความเปนเอกภาพ เปนองคกรหลักทางการวิจัย
ของประเทศเพื่อเชื่อมโยงในการวางนโยบายการวิจัยกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ถือวาเปน “จุดกําเนิดระบบวิจัยไทย” เปนครั้งแรก ในป 2534 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งหนวยงานวิจัยข้ึนอีกหลายหนวยงานทําหนาที่ใหทุนวิจัย ไดแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) นอกจากนั้น ยังมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) 
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วิวัฒนาการระบบวิจัยของประเทศเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวงป 2540 – 2545 เนื่องจากแรง
กระตุนใหมีการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย เพื่อยกระดับการแขงขันในระดับโลก และผลกระทบของ
ระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญที่ใหภาคเอกชนและภาคประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐใน
นโยบายสาธารณะตางๆ ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาสังคมโลกสูสังคมแหงการเรียนรู  เพื่อใหการ
พัฒนาประเทศอยูในฐานะที่พึ่งพาตนเองได สามารถแขงขันได จําเปนตองอาศัย “การวิจัย” เปน
เครื่องมือในการชี้นําและขับเคลื่อนภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจึงจะสามารถยืนอยูไดในโลกของการใชความรูเปนฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (Knowledge-Based Socio-Economic) แตระบบวิจัยของประเทศไทยยังออนแอ 
การบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศยังประสบปญหาสําคัญหลายดาน เชน  การจัดทํานโยบายการ
วิจัยของประเทศขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน งบประมาณการวิจัยในแตละปยังอยูในอัตราตํ่า
มาก การลงทุนดานการวิจัยของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมเอเชียดวยกัน เชน ญี่ปุน 
สิงคโปร เกาหลี จีน ฯลฯ ไทยมีสัดสวนที่ตํ่ากวามาก นอกจากนี้ ปญหาที่สําคัญตอเนื่อง นั่นคือ การไม
สามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) 

จาก แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2559) ระบุวา สถานะของประเทศไทย
ในปจจุปน การพัฒนาคนของประเทศไทยในป  2548 เทากับ  0.778 อยูในลําดับ 73 จาก 177 ประเทศ 
ซ่ึงสูงกวาจีนและเวียดนามแตต่ํากวาญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปร  ความสามารถในการเรียนรูโดย 
เช่ือมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการ
ปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง และเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู  การลงทุนดานวิจัยและพัฒนามี
เพียงรอยละ 0.26 ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยถึง 7 เทา  ตลอดจนการนําองค
ความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู 
นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และเปนจุดฉุดร้ังการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศ  เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของประเทศใหมีศักยภาพ ที่สามารถแขงขันได
ในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทา
ทัน ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไดใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองคความรูและ
กระบวนการเรียนรู  จึงไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการ
พัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเอง ที่จะนําไปสูความเขมแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน และ สังคมไทย  โดยมีเปาหมาย เพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 
10 คนตอประชากร 10,000 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 
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เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศนการวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” และ พันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 
ในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และสรางฐานความรูที่มีคุณคา เพื่อสามารถประยุกต และพัฒนา
วิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  
โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝายมีสวนรวม” สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (2550, 9 – 21) จึงไดกําหนด นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 
5 ยุทธศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหนวยงานวิจัยตาง ๆ 
และเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอ
ของบประมาณประจําป  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เปาประสงคการวิจัย คือ  สรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนา ทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 
เปาประสงคการวิจัย คือ สรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางสังคม 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
และทรัพยากรบุคคล  เปาประสงคการวิจัย คือ  พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และการพึ่งพาตนเอง โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4  การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมายการวิจัย คือ พัฒนาองคความรูและฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถ่ินและชุมชน 
มีสวนรวม 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5   การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
ทรัพยากรและภูมิปญญาของประเทศ สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะดวยยุทธวิธี 
ที่เหมาะสม  เปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความรูของประเทศ
อยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2555)ในดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไดกําหนดใหการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนปจจัย
สําคัญในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิต รัฐบาลไดมี
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นโยบายสงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ ควบคูกับ
การพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยูใหสนองความตองการของภาคการผลิตและ
บริการ โดยใหความสําคัญแกการเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ในการ
เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนอง 
ความตองการของภาคการผลิตในทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัยระดับปริญญาเอก และสรางความ
เขมแข็งใหแกบัณฑิตศึกษาในประเทศใหไดมาตรฐานโลก รวมทั้งสรางความรวมมือระหวางนักวิจัย
และสถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศ พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย สรางนักวิจัยอาชีพ สราง
ผลงานวิจัยที่นําไปใชพัฒนาตอยอดและประยุกตใชในเชิงพาณิชย และเชิงนโยบายสาธารณะ รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ มีมาตรการจูงใจ 
และกฎหมายใหเอื้อตอการลงทุนวิจัย (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2552)  

 
การวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565  กําหนดใหอุดมศึกษาเปน
กลไกสําคัญในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล โดยการสรางและพัฒนากําลังคน ผานระบบ
วิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชนในการผลิตโครงสรางพื้นฐาน และการกระดับความเขมแข็งของสังคม
โดยรวม แตจากผลการประเมินความสามารถ ในการแขงขันของประเทศไทย พบวา มหาวิทยาลัยไทย
ไมติดกลุมมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถในการสราง
นวัตกรรมของประเทศต่ํา โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับทายๆ ของประเทศที่ไดรับ
การจัดอันดับ สะทอนใหเห็นจากจํานวนบุคลากรวิจัย ผลงานตีพิมพทางวิชาการ สิทธิบัตร รวมทั้งการ
ลงทุนของรัฐในกิจการวิจัยและพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: 48) 

นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต  การวิจัยจึง เปนหนาที ่หลักที ่สําคัญอยางหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ตองสนับสนุนใหเกิดขึ้นโดยกระทําอยางจริงจังและตอเนื่อง  เพื่อเปนการสราง
ประโยชนในดาน วิชาการ และเกิดความรู แก นักศึกษา คณาจารย  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังตองมี
นโยบายและแผนการวิจัยใหสอดคลองและสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ ของประเทศ ซ่ึงไดแก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เปนตน  

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2550 – 2554)  ไดกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย และมาตรการ ใหการศึกษา 
มีบทบาทในการผลักดันการพัฒนาในทุกภาคสวนของประเทศ ระดับอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถาบัน 
อุดมศึกษาทุกแหง เปนสถาบันวิจัยและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากลสอดคลองกับการ
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เปนแหลงพัฒนาและบริการวิชาการวิชาชีพชั้นสูง  
การคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูที่สําคัญในการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  โดยดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหการวิจัยและพัฒนาเปน
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ ครู อาจารย และ บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแตละระดับ 
สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจและมีศักยภาพในการทําวิจัยมากขึ้น มีบุคลากรเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ มีความกาวหนาในวิชาชีพเพิ่มขึ้น มีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 
เพิ่มขึ้น รอยละ 10 โดยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาและจัดสรรเงิน
เพื่อการวิจัยอยางเพียงพอ  รวมทั้งสรางกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด นโยบายในประเด็นที่ 6 เกี่ยวกับ การพัฒนา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม โดยเรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
บุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิตพัฒนาเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ เชน 
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ และอุทยานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแผนในการพัฒนางานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดวยความจํากัด
ของทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูง อุดมศึกษาตองเนนโจทยวิจัยและสรางกลไกความเปนเลิศ ควรนํา
ระบบ  Research Assessment Exercise (RAE) มาประยุกตและปรับใชเพื่อการประเมินความสามารถ
การวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย ควรผลักดันใหเกิด “ระบบวิจัยแหงชาติ” สราง “ระบบความ
เชื่อมโยงระหวาง อุดมศึกษาและภาคการผลิต” และมี “กลไกการทํางานรวมในลักษณะพหุภาคี” 

2. ประยุกตและปรับใชระบบการประเมินและจัดสรรทรัพยากรวิจัยสําหรับอุดมศึกษาตาม
ระบบ Research Assessment Exercise (RAE) ของสหราชอาณาจักร เชน จัดสรรทุนวิจัยแบบ
Competitive Bidding สําหรับกลุมองคกรสงเสริมศูนยแหงความเปนเลิศทั้งระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับประเทศและตามวาระประเทศ (National Agenda) ที่ใหทางเลือกประเทศทั้งดานสังคม และ
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เศรษฐกิจ สรางทรัพยสินทางปญญาและเกิดผลผลิตเศรษฐกิจ ปรับใหเหมาะสมเพื่อจัดเงินวิจัยสําหรับ
แตละกลุมมหาวิทยาลัย 

3. จัดใหมีการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศ  
ภาคอุตสาหกรรม ภาคชุมชน และตางประเทศ 

4. ผลักดันระบบวิจัยแหงชาติ ที่มีองคกร นโยบาย องคกรสนับสนุนการวิจัยที่หลากหลาย 
และหนวยที่ทําวิจัย 

5. ออกแบบระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต 
6. การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีลักษณะเปนหลักสูตรวิจัย สามารถสนับสนุนให

มหาวิทยาลัยมีบทบาทดานการวิจัยเพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต การวิจัยจึงเปนหนาที่หลักที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  

ที่ตองสนับสนุนใหเกิดขึ้นโดยกระทําอยางจริงจังและตอเนื่อง การวิจัยเปนการสรางประโยชนในดาน 
วิชาการ และความรูแก นักศึกษา คณาจารย มหาวิทยาลัยที่มีปริมาณการวิจัยมากมีคุณภาพดี เผยแพร
องคความรูจากงานวิจัย และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมเปนการแสดงถึงศักยภาพ คุณภาพ และ 
ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย  งานวิจัยเปนองคประกอบที่สําคัญในการประเมินมาตรฐานและการรับรอง
คุณภาพเปนดัชนีช้ีถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

  
 การวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาที่มุงเนนการ

พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีทักษะความชํานาญดานวิชาชีพ เสริมสรางทุน
มนุษยที่มีมูลคาเพิ่มใหกับประเทศไทย โดยมี วิสัยทัศน คือ ใหเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิชาชีพบน
พื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย   (Inspiring the Future)  

      มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยงานหลักที่จัดการการเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการ
ทางวิชาการกับสังคม  ประกอบดวย 10 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร 
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7. คณะศิลปศาสตร 
8. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
10. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11. วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนใน 5 ประเภทระดับหลักสูตร จํานวนหลักสูตรใน 
ทุกสาขาวิชามี ทั้งส้ิน 126 หลักสูตร  

• หลักสูตรปริญญาตรี 109 หลักสูตร 
• หลักสูตรตามอัธยาศัย 1 หลักสูตร 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร 
• หลักสูตรปริญญาโท 13 หลักสูตร 
• หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร 
 

การสงเสริมการทําวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
แผนกลยุทธการพัฒนา (พ.ศ.2552-2555)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

(2551: 27-29) ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการและพัฒนา ในดานการพัฒนาดานการวิจัย 
สนับสนุนการสรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยสถาบัน ที่สอดคลองกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ สามารถชวยแกไขปญหาใหกับทองถ่ิน พัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล สรางเครือขายนักวิจัยและงานวิจัย และพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศ (COE) ดวยผลงานวิจัยที่นําไปประยุกตใชไดจริง โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ดังนี้ 

1. ดานการพัฒนาองคกร 
       1) พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพการวิจัย ทั้งนักวิจัยเกา และ นักวิจัยใหม 
       2) สรางองคความรูจากงานวิจัย 
       3) สรางเครือขายและเผยแพรงานวิจัย 

2. ดานสงเสริมประสิทธิภาพ 
       1) สรางระบบการบริหารงานวิจัย 
       2) กําหนดระบบการสงเสริมศักยภาพงานวิจัย 
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       3) มีระบบการสงเสริมและสรางนักวิจัยรุนใหม 
       4) สงเสริมการสรางและสรางเครือขายงานวิจัยและเผยแพร 
       5) มีระบบการเชิดชูนักวิจัยที่ไดรับรางวัล 
       6) มีการพัฒนากฏระเบียบการวิจัยเพื่อใหเกิดความคลองตัว 

3. ดานการใหบริการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
       1) ตอยอดงานวิจัยเพื่อนําไปถายทอดใหกับชุมชนและสังคม 
       2) นําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม และสถานประกอบการ 
       3) เผยแพรงานวิจัยในเวทีตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. ดานประสิทธิผล 
       1) งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ ไดรับการตอยอดสูเชิงพาณิชย 
       2) มีงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
       3) มีชุดโครงการวิจัยบูรณาการที่ตอบสนองตออุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 พ.ศ.2550 – 2554  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มีเปาประสงคใหมีงานวิจัยพื้นฐานในการพัฒนาองคความรู อันเปนประโยชนตอการเรียน
การสอนและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยไดกําหนดกลยุทธ ที่จะพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม 
องคความรู ดังนี้ 

1. อาจารยไดรับการพัฒนาความรูและพัฒนาการวิจัยเพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ 10  
ตอป 

2. มีกองทุนสงเสริมงานวิจัย และสรางผลงานทางวิชาการ 
3. มีแหลงทุนวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม จากหนวยงานภายนอกไมนอยกวารอยละ 30 
4. มีวารสารการวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนวารสารระดับชาติ ไมนอยกวาป

ละ 4 เลม 
5. มีงานวิจัยส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม จากองคความรู ภูมิปญญาไทยสูการผลิต และการ

บริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่ม ไมนอยกวา  รอยละ 50 
6.  มีเครือขายงานวิจัย ทั้งกับหนวยงานภายในและตางประเทศเพิ่มขึ้น อยางนอย  10  แหง 
7. มีผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติไมนอยกวาคณะละ 1 เรื่อง/ป 
8. มีการจดสิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญา เพื่อนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย  

อยางนอย 2   เร่ือง/ป 
9. มีระบบการจัดการความรูที่เกิดจากการวิจัย 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการวิเคราะหสถานการณ 
(SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา จุดออน (Weakness) ในดานการวิจัย 

1. ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาองคความรู และวิจัยสถาบันเพื่อเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนา 

2. อาจารยมีภาระงานมากทั้งงานสอน และงานธุรการ ทําใหขาดการพัฒนางานวิจัย 
3. แหลงทุนสนับสนุนดานงานวิจัยมีนอย 

 
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนการทําวิจัย ขึ้นเมื่อ

วันที่ 12 มกราคม 2536  เดิมใชช่ือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อทําหนาที่ประสาน 
และสนับสนุนงานวิจัย และไดเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2536   
โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรคใหเพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

2. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนนักวิจัยใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
3. จัดหาแหลงทุนและงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
4. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค และไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในและตางประเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สงเสริมการสรางเครือขายงานวิจัยและเผยแพร 

ไดเปดโอกาสใหคณาจารย สังคม ชุมชนไดรับบริการและแลกเปลี่ยนองคความรูกันโดยไดเปดชอง 
ทางการถายทอดองคความรู ซ่ึงไดแก  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
มีภารกิจในการประสานงานขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีระหวางหนวยงาน ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย   บริการใหคําปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและติดตาม และ
รายงานความกาวหนา โครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทุนอุดหนุน รวบรวม  
จัดกลุมผลงานวิจัย และพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายในสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
ผลงานที่เปนภูมิปญญาไทยเพื่อการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี หรือการวิจัยและพัฒนาตอยอด 
เพื่อเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน ใหความรูและและถายทอดเทคโนโลยีที่ประชาชนตองการ 
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จัดหาความตองการเทคโนโลยีและกลุมเปาหมาย ดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรูและถายทอด
เทคโนโลยีผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน และในรูปแบบการอบรม 

ทั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี มีเปาหมาย (Goal) เพิ่มผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ดานเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคมศาสตร เพิ่มจํานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ เพิ่มผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่มีศักยภาพเชิง
ธุรกิจไดรับการจดสิทธิบัตร และเพิ่มชุมชนและผูรับบริการไดรับการถายทอดความรูจากผลงานวิจัย 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเครือขาย เทคโนโลยี  13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
นอกจาก คลีนิกเทคโนโลยีที่เปนศูนยใหคําปรึกษาแกคณาจารย ชุมชนแลว ยังได เผยแพรองคความรู
ผานสื่อตางๆ เชน วารสารวิจัยที่เร่ิมฉบับแรก ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม 2540) และเว็บไซต 
www.ird.rmutt.ac.th รวมทั้ง  วิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (FM 89.5)  

การสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี  
มีงบประมาณดานการวิจัยมาจาก 3 แหลงหลัก ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณผลประโยชน
และแหลงทุนภายนอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนมหาวิทยาลัยเนนศาสตร
ซ่ึงเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานของวิชาการ จึงกําหนดใหงานวิจัยเปนภารกิจ
สําคัญ อีกทั้งมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาคณาจารยและนักวิชาการใหมีความรูความสามารถที่ 
จะทํางานวิจัย เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสังคม จึงไดออกระเบียบ 
ที่สงเสริม การพัฒนางานวิจัยข้ึน ประกอบดวยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวย
กองทุนสงเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางดานงานวิจัย 
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของ 
3. เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
4. เพื่อสงเสริมการขอรับสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยที่ไดรับทุน

จากกองทุน ตลอดจนการรักษาไวซ่ึงสภาพของสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญานั้น 
5. เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของผูบริจาคที่เกี่ยวของกับ 

งานวิจัย โดยกองทุนดังกลาวประกอบดวย 
        1) เงินที่มหาวิทยาลัย จัดสรรใหรอยละสองของเงินบํารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

เรียกเก็บจากนักศึกษาแตละภาคการศึกษา  
        2) เงินที่มหาวิทยาลัย จัดสรรใหแกกองทุนรอยละสามสิบของเงินที่มหาวิทยาลัย 

ไดรับมาจากงานวิจัยภายนอก 
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        3) เงินผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญารอยละสิบหา ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 

        4) เงินและทรัพยสินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหนํามาสมทบกองทุน 
        5) เงินและทรัพยสินที่คณะกรรมการจัดหามาเพื่อสมทบกองทุน 
        6) เงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาจากผูบริจาค 
        7) เงินและทรัพยสินที่เปนดอกผลของกองทุน 
        8) รายไดอ่ืนนอกจาก  1) ถึง  7) 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ไดกําหนดหลักเกณฑและประกาศหลักเกณฑการใหเงินกองทุน
สงเสริมงานวิจัยระเบียบวาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2551 ประกาศหลักเกณฑการ
จายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ. 2553  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 เพื่อสนับสนุน
บุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเปนการเพิ่มพูนประสบการณและความกาวหนาทางวิชาการ 
ช่ือเสียง และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ฯ สรางแรงจูงใจในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่เปน 
ที่ยอมรับและมีช่ือเสียง โดยคุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไวดังนี้ 

1. เปนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติราชการเต็มเวลามาแลวไมนอยกวา  
9 เดือน โดยนับตั้งแตวันรายงานตัว จนถึงวันที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน  

2. เปนผูเขียนชื่อแรก (First Author) หรือผูเขียนที่เปนชื่อหลัก (Corresponding  Author) ที่ระบุ
ช่ือหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไวที่ตําแหนงที่อยูของผูเขียน ปรากฏใน
บทความอยางชัดเจน กรณีที่ทั้งผูเขียนชื่อแรกและผูเขียนชื่อหลักใหการสนับสนุนเฉพาะผูเขียน 
ช่ือแรก แตถาผูเขียนที่เปนชื่อหลักมีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนแทนจะตองมีหนังสือ
ยินยอมจากผูเขียนชื่อแรกแนบพรอมใบสมัคร  

3. ตองไมไดรับทุนเพื่อตีพิมพเอกสารจากแหลงทุนอื่นแลว 
  
นอกจากนี้ยังไดมีเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย  
1. กรณีตีพิมพในวารสารระดับชาติ  

   1.1 คาตีพิมพบทความวิจัยสนับสนุนการตีพิมพในวารสารที่มี Peer Reviews และ 
อยูในฐานขอมูลวารสารระดับชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมเกิน 5,000 บาท  
ตอเร่ือง  
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   1.2 ในกรณีที่ไมตองเสียคาใชจายในการตีพิมพ มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินรางวัล
สนับสนุน  ไมเกิน 5,000 บาท ตอเร่ือง  

2. กรณีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  
    2.1 คาตีพิมพบทความวิจัย (Page Charge) ในวารสารวิชาการที่มีคา Impact Factor 

ใหสนับสนุนตามที่จายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท ตอเร่ือง  
     2.2 รางวัลสนับสนนุการตพีิมพบทความวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ ใหพจิารณา

ตาม Impact Factor โดยแบงเปน  4 ระดับ ดังนี ้
- Impact Factor ต่ํากวา 1 สนับสนุน 7,000. บาท  
- Impact Factor ตั้งแต 1-2 สนับสนุน 10,000 บาท  
- Impact Factor มากกวา 2 สนับสนุน 20,000 บาท  
- ถาไมมี Impact Factor สนับสนุนไมเกิน 5,000 บาท  

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551 รอบระยะเวลา 1 มิถุนายน 2551  
ถึง 31 พฤษภาคม 2552  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวามี จุดเดน คือ มีสถาบันวิจัย
และพัฒนารับผิดชอบงานดานการบริหารงานวิจัยโดยตรง มีงบประมาณสนับสนุนการทํางานวิจัย 
และงานสรางสรรคเพียงพอ 

จุดท่ีควรพัฒนา มีดังนี้ คือ  ควรกําหนดสัดสวนงานวิจัยแตละดานอยางชัดเจน เพื่อใหผล
การดําเนินงานดานวิจัยบรรลุผลตามตัวบงชี้ ควรมีทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมหรือแสวงหาแหลงทุน
ภายนอกเพื่อใหนักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนทุกคน นอกจากนี้ ควรสรางระบบเสริมสราง สนับสนุนให
นักว ิจ ัยนําผลงานวิจ ัยไปตีพิมพเผยแพรและนํา เสนอผลงานวิจ ัย  ทั ้งในดานงบประมาณ  
มีคณะกรรมการในการเขียนรายงานผลและบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการนําเสนอ 
ในระดับนานาชาติ 

จากรายงานการประเมินตนเอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปการศึกษา  
2551 องคประกอบที่  4 ดานการวิจัย  พบวา  อาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในมหาวิทยาลัย  คิดเปนรอยละ 42.98 ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
คิดเปนรอยละ 1.97 และ รอยละของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา ในระดับชาติและนานาชาติ เทากับรอยละ 8.25 ของจํานวนอาจารย ซ่ึงจุดที่ตอง
พัฒนาโดยเรงดวน คือ เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยและสรางสรร ที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน 
และผลักดันใหคณาจารย และนักวิจัยนําผลงานวิจัยจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแจงลิขสิทธิ์ 
(SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2551) 
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การปฏิบัติราชการตามคํา รับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  2552 
ดานมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  พบวา ผลงานวิจัยและสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตอ มีเพียง รอยละ 12.39 ตอจํานวนอาจารย
ประจํา  ผลงานวิจัยและสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจํา มีเพียงรอยละ 2.11  
และผลงานวิชาการที่ไดรับการจดสิทธิบัตรและไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 
รอยละ 0.37 ตอจํานวนอาจารยประจํา และ จากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน จํานวน 10 เรื่อง คิด
เปนรอยละ 1.12 ตอ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด และมีผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
จํานวน 15.22 เร่ือง คิดเปนรอยละ 1.17 คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 อยูในระดับเพียงพอใช  

 
บทบาทดานการวิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิตรับใชสังคมตามความ
ตองการของประเทศ 2) การวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการเพื่อประโยชนในการเรียนการสอน 
และการสนองตอบในการแกไขปญหาสังคม 3) การใหบริการวิชาการแกสังคม ไดแก การนําความรู
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาชวยพัฒนาสังคม และ 4) การสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ อาจารยเปนบุคลากรที่สําคัญในการบรรลุพันธกิจของสถาบันไปสูความสําเร็จ มีหนาที่ และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษาอบรม การวิจัยคนควา ในสาขาวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

จรินทร  เสโตบล (2544) กลาวถึงบทบาทของอาจารยวา ตองสอดรับกับพันธกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษา  4  ประการ คือ 1) บทบาทความเปนครู คือ มีพันธกิจหลักในการสั่งสอนอบรม ใหความรู
แกนิสิต นักศึกษา 2) บทบาทความเปนนักวิจัย คือเปนผูบุกเบิกเสาะแสวงหาความรูใหมศึกษารวบรวม
แนวคิดทฤษฎี เหตุผลตาง ๆ เพื่อสรางขุมวิชาการหาแนวทางศึกษาเพื่อนํามาเปนประโยชนในการ
ถายทอดความคิดรวมไปถึงการนําไปประยุกตในสังคม อาจารยจึงควรถือวาการวิจัยเปนหนาที่
ประการหนึ่งควบคูไปกับการสอน 3) บทบาทผูใหบริการ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาเปนที่เชื่อถือวาเปน
แหลงวิชาการที่กาวหนาทันสมัย อาจารยจึงตองมีบทบาทเปนผูใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
และ 4) บทบาทผูธํารงและเผยแพรวัฒนธรรม โดยที่อาจารยมีอิทธิพลตอความคิดและความประพฤติ
ปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก ดังนั้นการที่จะชวยธํารงรักษาหรือเผยแพรวัฒนธรรมของชาติ
ก็ยอมเปนหนาที่สําคัญของอาจารยดวย 
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541: 48) กลาววา สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทอยางสูง 
ตอการสรางงานวิจัยโดยคณาจารยในมหาวิทยาลัยเปนผูบุกเบิกและสรางสรรคงานวิจัย อาจารยทุกคน
ควรใชความพยายามอยางสูงในการเขียนเอกสารบรรลุวิชาการ และตําราที่มีคุณภาพทั้งภาษาไทย  
และภาษาตางประเทศ จนเกิดการผสมผสานทางความคิดกับวิทยาการระดับโลกได คุณภาพผลงาน
ทางวิชาการควรเปนที่ยอมรับและทัดเทียมกับตางประเทศ จนปริมาณและคุณภาพการตีพิมพผลงาน
ในวารสารระดับโลกอยูในสภาพที่ไมดอยกวาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆในโลก มนัส สุวรรณ (2544)   
กลาววา งานวิชาการไมวางานสอนหรืองานวิจัย หรืองานคุมหองทดลอง/ปฏิบัติการ และงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนอื่น เปนงานที่ไมหยุดนิ่ง บุคลากรในวงวิชาการ จําเปนตองเคลื่อนไหว
แสวงหาความรูใหม ๆ เปนคนทันสมัยทันเหตุการณทางวิชาการอยูตลอดเวลา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
กําหนดบทบาทหนาที่การทําวิจัยของครูอาจารยวา นอกจากมีหนาที่ทําการสอนแลวตองมีการวิจัย 
คนควาอยูเสมอ เพื่อทําใหผูเรียนมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา และตองใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สามารถจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวิจัย ที่เนนใหนักศึกษามีการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ได และนําวิธีทางการวิจัยมาใชสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรูและพัฒนาชุมชน ซ่ึงสรุปไดวาอาจารย 
มีหนาที่ที่ตองทําการวิจัย ดังนี้ 1) วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู คือ  พัฒนากระบวนการสอนเทคนิคการ
สอนใหม ๆ พัฒนาสื่อ/ชุดสื่อประกอบการสอน 2) สังเคราะห/สรางองคความรูใหม ๆ ในสาขาวิชา  
3) วิจัยประยุกตเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ และ 4) วิจัยบริการทางวิชาการตามความตองการ
ของสังคม 

จากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไดกําหนดคุณสมบัติ  
ของอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ในทุกหนาที่ 
จะตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจ ัย ที่มิใชสวนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อรับ
ปริญญา  ดังนั้นในมหาวิทยาลัยที่เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารยจึงมีความ
จําเปนตองทําการวิจัย เพื่อสนับสนุนและเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

นอกจากภาระหนาที่ในฐานะอาจารยในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จะตองสอนและทําการ
วิจัยแลว ในสวนที่เกี่ยวกับ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ทางวิชาการ ของอาจารยที่สอนใน
มหาวิทยาลัย นอกจากประสิทธิภาพการสอน ยังตองมีการวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบและการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ  อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองทําวิจัยเพื่อความ 
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กาวหนา เกณฑในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย แบงเปน 3 ระดับ คือ ศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และ ผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงไดกําหนดเกณฑไวคลายคลึงกันทุกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  
ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ไดกําหนดใหผูเสนอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ นอกเหนือจาก
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ ผลการสอนแลว ขอที่สําคัญ คือ ตองทํา
ผลงานทางวิชาการ ไดแก  ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี และไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลวโดยไมนับ
งานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดี และ ผลงานแตงเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือ บทความทาง
วิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว  ดังนั้น การทําวิจัยของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงเปนสวนหนึ่งของความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ทางวิชาการ ของอาจารย  จาก
ขอกําหนดสําหรับความกาวหนาดังกลาวขางตน จึงเปนตัวกําหนดสําคัญในการผลักดันใหอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัย จากการศึกษาของ สมใจ จิตพิทักษ (2532) พบวาอาจารยที่มี
ผลการวิจัยยอมมีความกาวหนาทางอาชีพ โดยเฉพาะการเลื่อนตําแหนงจะสามารถเลื่อนไดสะดวกขึ้น
ถามีผลงานวิจัยประกอบ  และผลตอบแทนการทําวิจัยในดานความดีความชอบ การไดรับการยอมรับ
และยกยองเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและรางวัลตาง ๆ เปนสิ่งที่สงผลใหมีการผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้น  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัย 
 

ความหมายของการวิจัย 
การวิจัย ตรงกับคําวา Research คือการคนควาหาความจริง (Reliable Knowledge) คนหา

แลวคนหาอีก จนกวาจะไดความจริงหรือขอเท็จจริงเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ถูกตอง หรือความรูใหม
เกิดขึ้น ดังนั้น การวิจัยจึงเปนกระบวนการ (Process) เทคนิควิธี (Techniques) ในการแสวงหาความรู 
(Knowledge)  ความจริง (Fact)  ที่นาเชื่อถือได (Reliable) โดยมีจุดมุงหมาย (Objective) ที่แนนอน  
ดังนั้น คําวา “Research”  จึงแตกตางกับคําวา “Discovery” (การคนพบ) เพราะคําวา  “Discovery”  
คือ การคนพบโดยบังเอิญไมไดตั้งใจ ไมมีระบบและวิธีการที่ถูกตองตามระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรแตการวิจัยเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ไพทูรย  สินลารัตน, 2545) 

จากที่ประชุม Pan Pacific Science Congress ในป ค.ศ. 1961 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นักจิตวิทยาดานการวิจัย ไดออกแบบแนวคิดอธิบายคา “Research” โดยแยกเปนอักษรที่มาจาก
ความหมาย ไวดังนี้ (อารมณ  สนานภู, 2545 : 9) 
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R =  Recruitment & Relationship หมายถึง การฝกตนใหมีความรู รวมทั้งรวบรวมผูที่มี
ความรูเพื่อปฏิบัติงานรวมกัน  ติดตอสัมพันธและประสานงานกัน 

E  =  Education & Efficency หมายถึง ผูวิจัยจะตองมีการศึกษา มีความรูและสมรรถภาพสูง
ในการวิจัย 

S  =  Sciences & Stimulation หมายถึง เปนศาสตรที่ตองมีการพิสูจนคนควา เพื่อหาความ
จริง และผูวิจัยตองมีดานความคิดริเร่ิม กระตือรือรนที่จะทําวิจัย 

E  =  Evaluation & Environment หมายถึง รูจักประเมินผลวามีประโยชนสมควรจะทํา
ตอไปหรือไม และตองรูจักใชเครื่องมือตางๆในการวิจัย 

A  =  Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่แนนอน และมีทัศนคติที่ดี 
ตอการติดตามผลการวิจัย 

R  =  Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ไดมาเปนผลอยางไรก็ตามจะตองยอมรับผลการวิจัยนั้น 
C  =  Curiosity หมายถึง ผูวิจัยจะตองมีความรูอยากรูอยากเห็น มีความสนใจและขวนขวาย

ในการวิจัยอยูตลอดเวลา 
H  =  Horizon หมายถึง เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแลวยอมทําใหทราบและเขาใจใน

ปญหาเหลานั้นไดเหมือนกับการเกิดแสงสวางขึ้น แตถายังไมเกิดแสงสวาง ผูวิจัยจะตองดําเนินการ
ตอไป จนกวาจะพบแสงสวาง ในทางสังคม แสงสวางหมายถึง ผลการวิจัยกอใหเกิดสุขแกสังคม  

พระธรรมปฎก (2541: 5-6) ไดใหความหมาย ของการวิจัยวาเปน การคนควาหาความจริง 
การคนหาสิ่งที่ตองการสิ่งที่เปนประโยชน การคนหาหรือวิธีการที่จะใหมันดี และ การคนหาวิธีที่จะ
ทําใหสําเร็จ 

อุทุมพร  จามรมาน (2536: 5) กลาววา การวิจัยหมายถึง  การเสาะแสวงหาความรูใหม  
วิธีแกปญหาแบบใหม การหาคําตอบ โดยใชกระบวนการที่เชื่อถือได  หรือขบวนการที่ยอมรับใน
ศาสตรนั้นๆ  

จรัส สุวรรณเวลา (2534: 7)  กลาววาการวิจัย เปนกระบวนการที่ใชเหตุผลหาขอเท็จจริง  
หรือกฎเกณฑของธรรมชาติแลวใชขอเท็จจริงหรือกฎเกณฑธรรมชาติเหลานั้นมาใชในการแกปญหา  
รวมทั้งการพิเคราะห ประเมินผลที่เกิดภายหลังจากการแกปญหาแลววาถูกตองมากนอยเพียงใด  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2541) กลาววาการวิจัย หมายถึง กระบวนการ
คนควาหาความรูอยางมีระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในศาสตร
แตละศาสตรที่เกี่ยวของ  
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 Best and Kahn (1989: 17) กลาววาการวิจัย หมายถึง การวิเคราะหที่มีระบบ ระเบียบ และ
จุดมุงหมายที่ชัดเจน อันจะนําไปสูการพัฒนาเปนขอสรุปที่เปนนัยทั่วไป หรือไดมาซึ่งหลักเกณฑหรือ
ทฤษฎี อันสามารถนําไปใชในการพยากรณได 

อารมณ สนานภู (2545)  กลาววาการวิจัย หมายถึง เทคนิคและวิธีการในการเสาะแสวงหา  
การสืบสวนสอบสวนเพื่อคนหาความรู ความจริงอยางมีระบบระเบียบแบบแผน ดวยความระมัดระวัง 
และรอบคอบ โดยใหสอดคลองกับธรรมชาติและเงื่อนไขของปญหา ซ่ึงทําใหเกิดความกระจางชัดใน
ปญหาหรือเกิดขอสรุปใหม 

ความหมายของการวิจัยจากที่มีผูกลาวมาขางตน สรุปไดวาการวิจัย หมายถึง กระบวนการ 
เทคนิควิธี อยางมีระบบ ระเบียบแบบแผน ที่นาเชื่อถือ ในการแสวงหาความรู ความจริง โดยมี
จุดมุงหมายที่แนนอน และนําความรูความจริง ที่ไดนั้นไปใชในการตัดสินใจแกไขปญหา หรือ
กอใหเกิดความรูใหมๆ 

 
จุดมุงหมายของการวิจัย 
จากการประชุมวิชาการเรื่อง “ระบบวิจัยโลกกับระบบวิจัยไทย” ระหวางวันที่ 25-27 

พฤศจิกายน 2545 ที่โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ   
ไดกลาวถึงบทบาทของการวิจัยในประเทศ 5 ดาน ดังนี้  

1. การวิจัยเพื่อสรางความรูใหม เปนการสรางความรูใหมที่จําเปนตองใชในการแกปญหา
หรือการพัฒนาประเทศ ความรูเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาและในการพัฒนาในหลายแงหลายมุม 
การรูสาเหตุของปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาแตละเรื่องแตละดาน การรูทางเลือกตางๆ  
ในการแกปญหา ขอดีขอเสียของแตละทางเลือก การปฏิบัติในการแกปญหาใหเปนผล การแกปญหา
ในขั้นตอนการปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจนการปรับกลไกหรือวิธีการในการแกปญหา 

2. การวิจัยเพื่อจัดการความรู ปจจุบันความรูใหมเกิดขึ้นมากมายและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ความรูยังมีลักษณะคลายมีชีวิต คือ เกิดใหมได ใชงานได และดับได ความรูบางอยางที่ใชไดอยูในเวลา
หนึ่งจะกลาย เปนส่ิงที่ไมจริง ไมใชความรูและใชไมไดในเวลาตอไป ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการยอย
ความรูและปรับใหอยูในรูปที่ใชไดงายและกระบวนการในการยอยความรูตองอาศัยกระบวนการวิจัย
ทั้งการวิจัยเอกสารหรือวิจัยขอมูล 

3. การวิจัยเปนเครื่องมือในการศึกษา การศึกษาดวยวิธีทองจํายอมไมเพียงพอจําเปนตอง 
มีการสรางสมรรถนะในการหา เลือกพิจารณาและใชความรู การสอนทั้งในระดับพื้นฐาน และระดับ 
อุดมศึกษานั้น การบรรยายตองไมใชวิธีหลักที่ผูเรียนเพียงฟง จด และทองจําขอความรูจําเปนตองสราง
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ความเขาใจและรูเทาทันความรู การเรียนดวยตนเองที่อาศัยการสืบสอบและคนควานอกตําราเรียนดวย 
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหา ตีคาและเลือกเชื่อการศึกษาดวยการวิจัยเปนฐาน 
จะชวยทําใหไดบุคคลที่มีวิจารณญาณ สามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ตลอดจนมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค สามารถสรางนวัตกรรมไดเมื่อไปปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถติดตามและใชความรู 
ที่ทันสมัยได 

4. การวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางพลัง ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆหากเรียนรูและ
ใชกระบวนการวิจัยก็จะสามารถประเมินงานของตนเอง มีความคิดริเริ่มและนวัตกรรมในการปรับปรุง
งานของตนเอง เปนพลังในการทําใหสามารถปฏิบัติงานของตนเองไดดียิ่งขึ้น 

5. การวิจัยเปนเครื่องยนตขับเคลื่อนการแขงขัน การวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางความ 
สามารถในการแขงขันทั้งในระดับชาติ ระดับหนวยงานและระดับบุคคล 
 
  ประเภทของการวิจัย 

งานวิจัยแบงออกไดหลายประเภท ขึ้นอยูกับวาจะใชเกณฑอะไรในการจัด ประเภทในที่นี้
ขอกลาวถึงประเภทของงานวิจัยเมื่อใชเกณฑ 4 ประเภท ดังนี้ (นิภา ศรีไพโรจน, 2547) 

1. แบงตามประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยแบงได 2 ประเภท คือ  
1) การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research)  เปนการวิจัยที่ไมไดมุงที่จะนํา

ผลของการวิจัยไปใชใหเปนประโยชนทันทีในชีวิตจริง แตมีความตองการที่จะใหไดมาซึ่งความรูใหม 
ขอเท็จจริงพื้นฐานทางทฤษฎีหรือกฎที่เกี่ยวของกับการเกิดขึ้นของปรากฏการณที่ศึกษาเปนการ
แสวงหาความรูใหม ๆ เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นของมนุษยเปนเปาหมายหลัก 

2) การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการวิจัยที่มุงนําผลการวิจัยไปใชใหเปน
ประโยชน ในทางปฏิบัติเชน เพื่อนําไปแกปญหา เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจเพื่อนําไปพัฒนา
โครงการเปนตน 

2. แบงตามลักษณะวิธีการวิเคราะหขอมูลแบงได 2 ประเภทคือ 
1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยที่มุงหาขอเท็จจริงและ

ขอสรุปเชิงปริมาณ เนนการใชขอมูลที่เปนตัวเลขเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอคนพบ  
และสรุปตางๆ มีการใชเครื่องมือที่มีความเปนปรนัยในการเก็บรวบรวมขอมูลเชน แบบสอบถาม
แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การทดลอง เปนตน 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยที่นักวิจัยจะตองลงไปศึกษา
สังเกต และกลุมบุคคลที่ตองการศึกษาโดยละเอียดทุกดานในลักษณะเจาะลึก ใชวิธีการสังเกตแบบ 
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มีสวนรวม และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห
ขอมูลจะใชการวิเคราะหเชิงเหตุผลไมไดมุงเก็บเปนตัวเลขมาทําการวิเคราะห 

3. แบงตามประเภทของศาสตร แบงได2 ประเภท คือ 
1) การวิจัยทางวิทยาศาสตร (Sciences Research) เปนการวิจัยที่เนนในเรื่องของการทํา

ความเขาใจกับปรากฏการณทางธรรมชาติและวัตถุตางๆ รวมทั้งมุงนําเอาความรูที่ไดมาใชใหเกิด
ประโยชน เชน งานวิจัยทางดานการแพทยอุตสาหกรรม เคมี ชีววิทยา เปนตน 

2) การวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Research) เปนการวิจัยที่เนนในเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยรวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย เชน การวิจัยทางการศึกษา เศรษฐศาสตร 
รัฐศาสตร ศิลปวัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง เปนตน 

4. แบงตามระเบียบวิธีวิจัย 
    ระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง แบบแผนในการวิจัยซ่ึงประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล 

และ การวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบปญหาที่ทําการวิจัย การแบงประเภทของการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย
นี้เปนที่นิยมใชกันมากซึ่งแบงได  3  ประเภท คือ 

1) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) เปน การวิจัยที่มุงแสวงหาคําตอบ
ใหกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตโดยศึกษาจากหลักฐานตาง ๆ ที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน ผูวิจัย
จะตองนําเอาขอมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณแนวคิดตาง ๆ ที่คนพบ มาประมวล แปลความ วิเคราะหและ
สังเคราะห 

2) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปน การวิจัยที่คนหาความจริงโดยอาศัย
การทดลองเพื่อใหไดคําตอบในเชิงเหตุผลวามี ส่ิงใดเปนเหตุ  ส่ิงใดเปนผลที่เกิดตามมา  การวิจัย
ประเภทนี้จะมีการควบคุมตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับการทดลอง 

3) การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  Research)  เปนการวิจัยท่ีมุงคนหาคําตอบ คําอธิบาย 
ของสภาพการณหรือเรื่องราวใด ๆ ที่อยูในชวงปจจุบันที่กําลังมีการวิจัยโดยชี้ใหเห็นวาปรากฏการณ
นั้นเปนอยางไร เชน เกิดขึ้นบอยครั้งเพียงใดมีลักษณะที่สําคัญ ๆ อะไรบาง 

 
ขั้นตอนการวิจัย  
การดําเนินการวิจัยไดถือปฏิบัติตามหลักการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยปฏิบัติตาม

ระเบียบวิธีการดังนี้ (นิภา  ศรีไพโรจน, 2533) 
ขั้นที่ 1  การกําหนดปญหา (Problem Identification) เมื่อตองการศึกษาเรื่องใด ตองตั้ง

ปญหาที่จะศึกษาใหชัดเจน ในขั้นนี้ผูวิจัยตองตั้งชื่อเร่ือง และนิยามปญหาที่จะวิจัย วาในการศึกษา
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คนควาครั้งนี้มีจุดมุงหมายอยางไร การนิยามปญหาไดชัดเจน ตองมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ การเลือกหัวขอปญหาการวิจัยเปนการกําหนดของงานวิจัยวา การศึกษาในเรื่องใดสาขาวิชาใด 
มีขอบเขตกวางขวางแคไหน ปญหาที่ทําการวิจัยนั้นตองมีคุณคาและเหมาะสมกับความสามารถ เวลา
และเงินทุนสําหรับการวิจัย 

ขั้นที่ 2 การตั้งสมมุติฐาน (Formulation Hypothesis) การตั้งสมมุติฐานเปนการทํานาย
ผลการวิจัย เปนการเดาวาเรื่องตาง ๆ ที่ศึกษานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร 

ขั้นที่ 3 การรวบรวมขอมูล (Collection of Data) ผูวิจัยตองวางแผนวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล  เพื่อนําขอมูลมาใชในการตอบสมมุติฐานที่ตั้งไว การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยตองศึกษาทฤษฎี หลักการ ความรูพื้นฐานผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดเห็นแนวทาง
ในการวิจัย  

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ผูวิจัยจะตองใช วิธีการทางสถิติเพื่อ
วิเคราะหผลการวิจัยและแปลความหมายของขอมูล ทั้งนี้ การวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหขอมูลตาม
วิธีที่กําหนดไวในเคาโครงการวิจัย 

ขั้นที่ 5 การสรุปผล (Conclusion) เปนการสรุปผลวาการวิจัยคร้ังนี้ไดผลเปนอยางไร 
เปนการสรุปผลที่ไดจาก การวิเคราะหขอมูลรวมทั้งใหขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะทําการวิจัย  
ในลักษณะคลายคลึงกันหรือนําผลการวิจัยไปใช พรอมทั้งอภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ แลวทํา
เปนรายงานการวิจัย เพื่อเปนเอกสารแสดงผลการศึกษาคนควา งานวิจัยจะเสร็จสมบูรณตองมีการ
รายงานวิจัยออกมาเปนลายลักษณอักษร โดยการเขียนรายการวิจัย เพื่อสะดวกแกผูที่มาศึกษาคนควา
ตอไป 

 
คุณลักษณะของการวิจัย 
Best  and Kahn (1989: 17) ไดกลาวถึงคุณลักษณะตาง ๆของการวิจัย ไวดังนี้  
1. การวิจัยตองนําไปสูการแกปญหาเพื่อบรรลุเปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) กลาวคือ

การคนพบความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางตัวแปร (Variable) ตาง ๆ  
2. การวิจัยควรเนนการพัฒนาขอสรุปที่เปนนัยทั่วไป (Generalization) หลักการ (Principle) 

หรือทฤษฎี (Theory) ซ่ึงเปนประโยชนในการพยากรณส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
3. การวิจยัตองอยูบนพืน้ฐานของประสบการณที่สามารถสังเกตได(Observable  Experience) 

หรือหลักฐานเชิงประจักษ (Empirical Evidence) ซ่ึงในหลายกรณีจะเห็นวามีคําถามที่นาสนใจหลาย
ประการที่ไมสามารถนําไปสูกระบวนการทาํวิจยัได เพราะไมสามารถสังเกตได  
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4. การวิจัยตองมีการสังเกตที่ถูกตอง (Accurate Observation) และพรรณาความได นักวิจัย
อาจเลือกวิธีการวัดและเครื่องมือทางดานปริมาณ หากมีความเหมาะสม และถาหากไมสามารถใช
เครื่องมือดานปริมาณที่เหมาะสมในการหาคําตอบได นักวิจัยก็จะตองใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) หรือวิธีการที่ไมใชเชิงปริมาณ (Non Qualitative Method) แทน  

5. การวิจัยเกี่ยวของกับการเก็บขอมูลใหม ซ่ึงเปนขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลที่ใชเปนครั้งแรก 
หรือ เปนการใชขอมูลที่มีอยูแลวสําหรับวัตถุประสงคใหม ในทางตรงขามการจัดการใหม (Reorganizing) 
หรือการนําเอาผลงานของผูทําวิจัยไวแลวมาศึกษาใหม (Restating) ไมถือวาเปนการทําวิจัย เพราะ
การศึกษาดังกลาวไมไดทําใหเกิดความรูใหมขึ้นมา  

6. การวิจัยมีวิธีการหรือแบบการวิจัย (Research Procedure or Research Design) ซ่ึงนําไปสู
การวิเคราะหที่เขมแข็งและถือไดวาเปนการวิจัย  

7. การทําวิจัยตองการความรู ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ (Expertise) ดังนั้น ผูทําวิจัย
ตองรูและเขาใจปญหา (Problem) ที่จะทํา พรอมกับตองรูดวยวาคนอื่นไดทําวิจัยอะไรไวบาง และ
อยางไร ผูทําวิจัยตองรูถอยคําที่ใช (Terminology) แนวคิด (Concept) และทักษะดานเทคนิค 
(Technical skill) เพื่อเขาใจและวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดอยางถูกตอง  

8. การวิจัยตองมีวัตถุประสงคและเหตุผลถูกตองตามหลักตรรกวิทยา ดังนั้น ผูวิจัยจึงควร
ใชเครื่องทดสอบทุกอันที่เปนไปไดเพื่อทําใหวิธีการศึกษา (Procedure) ที่ใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา 
หรือแมแตขอสรุปของงานวิจัยที่คนพบมีเหตุผล และนักวิจัยตองพยายามขจัดอคติสวนตัว (Bias) 
หรือไมใชอารมณในการวิเคราะห หากแตใชเหตุผลและความรูทางวิชาการในการทําวิจัย  

9. งานวิจัยที่ทําตองเกี่ยวของกับคําถามที่ตองการคําตอบของปญหาที่ยังแกไมได 
10. การทําวิจัยเปนกิจกรรมที่ตองใชความอดทน นักวิจัยควรคาดการณไวกอนถึงความ

ผิดหวังหรือความหมดกําลังใจ เพราะเมื่อถึงเวลาหาคําตอบสําหรับคําถามที่ตั้งขึ้นไดอยางยากลําบาก  
11. การทําวิจัยตองมีการบันทึกและรายงานอยางระมัดระวัง โดยตองใหคํานิยาม (Definition) 

คําศัพทสําคัญ (Key Word) และตองตระหนักถึงขอจํากัด (Limitation) ตางๆดวย วิธีการศึกษาตอง
กลาวโดยละเอียด นอกจากนี้ การอางอิง (Reference)  ตองกระทําอยางระมัดระวัง ผลการวิจัยตอง 
มีการบันทึกไวอยางชัดเจน และตองเสนอขอสรุป (Conclusion) ดวยความระมัดระวัง  

12. การทําวิจัยบางครั้งตองการกําลังใจหรือการสนับสนุน ไมวางานวิจัยนั้นจะมีผลเกื้อกูล
หรือขัดขวางตอกลุมคนใดก็ตาม 
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 จรรยาบรรณนักวิจัย 
สภาวิจัยแหงชาติ (2541)ไดกําหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไวเปนแนวทางสําหรับนักวิจัย

ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย
ไว  9  ประการ ดังนี้ 

1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยตองมีความ
ซ่ือสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน ตองใหเกียรติ  
และอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัย ตองซ่ือตรงตอการแสดงหาทุนวิจัย 
และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย 

2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงาน 
ที่สนับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการ
วิจัยที่ ผู เกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกันอุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่ สุดและเปนไปตาม
กําหนดเวลามีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวางดําเนินการ 

3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรูความ
ชํานาญ หรือมีประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อ
ปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
งานวิจัย 

4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน 
สัตว พืช ศิลป วัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัยนักวิจัยตองไม
คํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย ตองถือ
เปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือ
บีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย นักวิจัย
ตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวา อคติสวนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสงผลใหมี
การบิดเบือนขอมูล และขอบังคับพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย 
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7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อ
ประโยชน ทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไป
ทางมิชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผย
ขอมูล และขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตสํานักที่จะอุทิศ
กําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนา ทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชนสุขของ
สังคม และมวลมนุษยชาติ 

 
ประโยชนของการวิจัย 
นิภา ศรีไพโรจน (2533) กลาววา การวิจัยมีประโยชนดังตอไปนี้  
1. การวิจัยชวยใหเกิดวิทยาการใหม ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางดานทฤษฎี และปฏิบัติ  
2. การวิจัยสามารถใชแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและยุติธรรม  
3. การวิจยัชวยใหเขาใจปรากฏการณและพฤติกรรมตาง ๆ ไดดีขึ้น สามารถใชทํานาย

ปรากฏการณและพฤติกรรมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และมปีระสิทธิภาพมากกวาการคาดคะเนแบบ
สามัญสํานึก  

4. การวิจัยสามารถชวยในดานการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปญหาหรือ
การวินิจฉัยส่ังการของผูบริหารใหเปนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

5. การวิจัยสามารถตอบคําถามที่ยังคลุมเครือใหกระจางชัดยิ่งขึ้น  
6. การวิจัยชวยกระตุนความสนใจของนักวิชาการ ใหมีการใชผลการวิจัยและทํางานคนควา 

วิจัยตอไป  
7. การวิจยัทําใหทราบขอเท็จจริงตาง ๆ ซ่ึงนํามาใชเปนประโยชนเพื่อการปรับปรุงหรือ

พัฒนาบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ใหเจริญกาวหนาดยีิ่งขึน้  
8. การวิจยัทําใหมีผลงานวิจยัเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงชวยเสรมิใหทราบขอเท็จจริงไดกวางขวาง

และแจมชดัยิ่งขึ้น  
9. การวิจัยชวยกระตุนบุคคลใหมีเหตุผล รูจักคิด และคนควาหาความรูอยูเสมอ  
10. การวิจยัชวยใหมเีครื่องมือและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัยเกดิขึ้นอยูตลอดเวลา 

ซ่ึงอํานวยความสะดวกสบายใหแกมนุษยเปนอยางมาก 
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ขอควรระวังในการทําวิจัย 
สมชาย  ดุรงคเดช (2543) กลาวถึงความผิดพลาดที่สําคัญในการทําวิจัย อันจะทําใหเปน

ปญหาอุปสรรคของการทําวิจัยไมสําเร็จหรือไมไดคุณภาพ ซ่ึงพบเสมอและสมควรที่ตองระมัดระวัง
ไมใหเกิดขึ้น  ดังนี้  

1. ความผิดพลาดในการเตรียมโครงการวิจยัที่สําคัญคือ การเลือกหัวขอการวิจยัที่ใหญ
เกินไป นอกจากนั้นไมสามารถระบุคําถามที่ชัดเจนได การระบุคําถามการวิจัยที่ชัดเจนตั้งแตเร่ิมแรก
จะชวยใหการวางแผนการวจิัยสะดวกและถูกตองมากขึ้น  

2. ความผิดพลาดในการทบทวนเอกสารที่ไมตรงกับความตองการของเรื่องที่ตองการทํา
วิจัย นอกจากนั้นยังขาดความรอบคอบในการทบทวนงานวิจัยที่ผูอ่ืนไดทํามาแลววามีวิธีการอยางไร
และไดผลอะไรบาง ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการทําวิจัย และที่สําคัญคือทบทวนเอกสาร
แหลงขอมูลที่ถายทอดมาแลว  เชน คัดลอกจากขอมูลที่มีนักวิจัยเขียนไวแลว นอกจากนั้น การทบทวน
เอกสารไมไดกําหนดขอบเขตของชนิดขอมูลที่ตองการจะรวบรวม มีผลทําใหนอยเกินไปหรือมาก
เกินไปได ที่สําคัญมิไดทบทวนขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืน  

นอกจากในวารสารวิชาการเทานั้น ทําใหครอบคลุมในวงจํากัด ปกติการทบทวนเอกสาร
ควรคนควาจากแหลงตางๆทีเ่กี่ยวของใหมากที่สุดที่จะทาํได  

3. ความผิดพลาดที่เกิดขึน้จากการรวบรวมขอมูล ปกติในการรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการสัมภาษณควรสรางมนุษยสมัพันธที่ดีกับผูที่จะถูกสัมภาษณ หากการสมัภาษณขาด
ความสัมพันธที่ดีแลวโอกาสที่จะไดขอมูลที่เชื่อถือไดก็จะนอยลง  

4. ความผิดพลาดที่เกิดจากการใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล มักพบเสมอ เมื่อไมมีการ
ทดสอบความตรงประเด็นตามเนื้อหาของเครื่องมือ วาตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไมเพราะ
ประชากรอาจมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน  

5. ความผิดพลาดที่เกิดจากการใชสถิติ ที่พบมาก คือ มีการเลือกใชสถิติที่ไมเหมาะสม 
โดยไมคํานึงถึงลักษณะของขอมูลวามีหนวยหรือมาตรการวัดเปนอยางไร นอกจากนั้นในการแปลผล
ขอมูลยังเกินความเปนจริง เชน ตัวอยางที่เลือกมิไดเปนตัวแทนของประชากร ก็พยายามอางอิงวาเปน
ตัวแทนของประชากรเปนตน  

6. ความผิดพลาดที่เกิดจากการเลือกรูปแบบการวิจัย ตัวอยางที่พบเสมอ คือไมมีการระบุ
ประชากรเปาหมายที่ชัดเจนและขาดการประเมินขนาดและการเลือกตัวอยางที่จะศึกษาหลายครั้ง
พบวา จํานวนตัวอยางที่นอยเกินไปและเปลี่ยนรูปแบบการวิจัย เพื่อใหสะดวกตอการรวบรวมขอมูล  
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7. ความผิดพลาดที่เกิดจากการศึกษาเชิงพรรณนา หลายครั้งที่ไมไดระบุวัตถุประสงคการ
วิจัยที่ชัดเจนทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงได ไมสุมตัวอยางในเชิงสถิติจึงไม
สามารถสะทอนภาพรวมของประชากรสวนใหญได  

8. ความผิดพลาดที่เกิดจากการศึกษาวิจัยที่ใชแบบสอบถาม รวบรวมขอมูล ที่ควรใชเทคนิค
อื่นโดยแบบสอบถามไมลึกพอที่จะรวบรวมขอมูลบางชนิดได มีการถามคําถามมากเกินไปทําให
ผูตอบใชเวลามากเกินไปมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  

9. ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการศึกษาแบบสัมภาษณ ปกติมักพบวาผูสัมภาษณขาดทักษะ
ในการสัมภาษณ ทําใหไมไดรับขอมูลที่ถูกตองตรงความเปนจริง หรือบางครั้งคําถามยากตอความ
เขาใจของประชาชน หรือในกลุมตัวอยางบางกลุม โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสซึ่งมีการศึกษาและ
ประเพณีแตกตางจากประชาชนทั่วไป และหากเปนคําถามที่ขัดกับวัฒนธรรมก็จะไมไดคําตอบ 
ที่ถูกตอง  

10. ความผิดพลาดที่เกิดจากการศึกษาที่ใชการสังเกต หากผูรวบรวมขอมูลขาดทักษะและ
ประสบการณในเรื่องเทคนิคการรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต ทําใหไดขอมูลไมตรงกับความจริงและ
บอยครั้งนําขอมูลที่ไมใชสถานการณปกติมาใชในการสรุปขอมูลและการตีความจากขอมูลทําได 
ไมถูกตอง 

11. ความผิดพลาดที่ เกิดจากการศึกษาที่ใชการหาความสัมพันธการศึกษาเพื่อหา
ความสัมพันธนั้นควรจะเปนการแสดงความสัมพันธของเหตุและผลที่แทจริง มีทฤษฎีและมีความ
เปนไปได นักวิจัยหลายแหงพยายามใชเทคนิคทางสถิติหาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ทั้ง ที่ตัว
แปรเหลานั้น ไมมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลซึ่งกันและกัน 

 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัยของอาจารย 
 

การสรางงานวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองอาศัยปจจัยหลายประการ ผูวิจัยได
พิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเอกสารหลายฉบับ และพิจารณาเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีอิทธิพล
และที่มีผลอยางมีนัยสําคัญตอการทําการวิจัยของอาจารย  ซ่ึงแบงเปนปจจัยในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก คุณลักษณะภายในสวนบุคคล ที่เกี่ยวของกับการ

วิจัย เปนคุณลักษณะที่ติดตัวมาแตกําเนิดและที่ไดรับเพิ่มเติมในภายหลัง ซ่ึงผูวิจัยไดจําแนกเปนปจจัย

ยอย  3 ดาน ดังนี้  
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1. ดานทักษะเชิงวิจัย (Research Skill) เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูที่ตองทํา

การวิจัย ทั้งดวยบทบาทหนาที่ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา หรือนักวิชาการ นักปฏิบัติในวงการ

วิชาการและอาชีพ ตาง ๆ  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยหลายฉบับ พบวาการวิจัยเปนงานที่ตอง

อาศัยผูที่มีทักษะเชิงวิจัย (Research Skill) และประสบการณในการทําวิจัย  จึงจะทําใหการทําวิจัย

ประสบความสําเร็จและมีคุณภาพ 

ทักษะเชิงวิจัย (Research Skill) หมายถึง ความรูความสามารถในการวิจัย ความรูเหลานี้อาจ
ไดมาจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากการเขาอบรมเชิงวิจัยในระหวางการทํางาน หรือจาก
การศึกษาดวยตนเอง ทักษะเชิงวิจัยเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถทํานายผลิตภาพการวิจัยได ดังตัวอยางใน
งานวิจัยของ Yoakum,1993 (อางถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ, 2548: 34) พบวา ดัชนีวัดผลิตภาพการวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยสาขาคหกรรมศาสตรมีความสัมพันธกับระดับทักษะเชิงวิจัย และผลิตภาพการวิจัย
ถูกทํานายไดดวยระดับการพัฒนาทักษะเชิงวิจัย Waworuntu, 1986 (อางถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ, 
2547: 34) และจากงานวิจัยของ Philips and Russell, 1994 (อางถึงใน อัจริยาวัชราวิวัฒน, 2544: 45)  
พบวา ความสามารถของตนเองในดานการทําวิจัยอันประกอบดวย ความสามารถดานการออกแบบการ
วิจัย ความสามารถดานการปฏิบัติการวิจัย ความสามารถในดานการวิเคราะหขอมูล และการใช
คอมพิวเตอร รวมทั้งความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยมีความสัมพันธตอผลิตภาพการวิจัย 

จากการวิจัยของ ศจีมาศ ขวัญเมือง (2548) เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอผลิตภาพการวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐฯ  พบวา อาจารยมีคาเฉลี่ยผลิตภาพการวิจัยคิดเปน 0.4 เร่ืองตอคนตอป 
ปจจัยดานความเปนนักวิจัยและสมรรถภาพวิจัย มีคาเฉลี่ยสูง  

จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะ สมรรถนะเชิงวิจัยหลายฉบับ
คือ อัจริยา วัชราวิวัฒน (2544: 14); คณะกรรมการ National Committee on Secondary Education  
อางถึงใน ศจีมาศ ขวัญเมือง (2548: 20); นิภา ศรีไพโรจน (2547); อํานวย ถาวร (2526); กฤติยา  
วงศกอม (2543) และ กานดา พูนลาภทวี (2524) พบวา นักวิจัยควรมีความรูและทักษะเชิงวิจัย  ดังนี้ 

1. ความรูความสามารถในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ หรือมีประสบการณ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องหรือปญหาที่จะทําการวิจัย  นักวิจัยตองทราบและเขาใจปญหาที่ทําการวิจัยโดย
ตลอดเพื่อจะไดเลือกใชเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของงานวิจัย
นั้น และสามารถคนหาหรือเลือกใชความรูจากงานวิจัยที่แลวมาไดอยางรวดเร็ว เพื่อนําไปสูงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 
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2. นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางการวิจัย ในระดับหนวยงานและระดับนโยบาย
ของประเทศ 

3. ความสามารถในการคนหา เลือก และวิเคราะห ความรูจากงานวิจัยและความรูจาก
เอกสารตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสมและรวดเร็ว  

4. ความรูและทักษะการใชเครื่องมือการวิจัยประเภทตาง ๆ และสามารถเลือกใชเครื่องมือได
อยางเหมาะสม  

5. ความรูและทักษะการวิเคราะหขอมูล สถิติวิเคราะห เลือกใชสถิติ และแปลผลไดอยาง
ถูกตอง เชน การประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนผูที่มีความรูและทักษะในการ
วิเคราะหขอมูล  

6. ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ไดแก รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การเลือกกลุม
ตัวอยาง การเลือกหรือพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการและสถิติตางๆ ที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อใหเขาใจหลักเกณฑและเหตุผลตาง ๆ ของการวิจัย ชวยใหเขาใจผลงานวิจัยที่ผูอ่ืนทําไวแลว 
ชวยใหสามารถพิจารณาความเชื่อถือไดของผลการวิจัย และยังชวยใหมีเหตุผลในการพิจารณาตัดสิน  

7. ความสามารถในเชิงวิพากษวิจารณตรวจสอบ และคาดคะเนคําตอบไดดี 
8. ความสามารถในเชิงสังเคราะห การขมวดความคิดหรือสรุปผลขอมูล จากสิ่งที่ได

ศึกษาและขอคนพบมาเขียนและสรุปรายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจไดงายและชัดเจน 
9. ความรูและความสามารถในใชการกระบวนการทดลอง ดวยวิธีทางวิทยาศาสตร และ

ตรรกวิทยาที่เหมาะสมกับสภาพปญหา 
10. ความสามารถในการทํางานที่มีระเบียบ สามารถจัดหมวดหมูของความคิด และเขียน 

รายงานการวิจัยไดดี  
11. ความรูและสามารถใชเครื่องมืออุปกรณในการทําวิจัย เชน การใชคอมพิวเตอรใน

จัดพิมพ จัดเก็บงานวิจัย การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล 
12. ความรูสามารถวางแผน ดําเนินการ และประเมินโครงการวิจัย 

นอกเหนือจากความรูความสามารถดังกลาวขางตน นิภา ศรีไพโรจน (2533:2) กลาววา
นักวิจัยควรมีความรอบรูในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่กําลังทําอยู เพราะการวิจัยนั้นอาจจะ
พาดพิงหรือเกี่ยวของกับวิชาตาง ๆ เนื่องจากขอบเขตของการวิจัยไมสามารถจะแยกออกไปไดอยาง
ชัดเจนเหมือนวิชาเรียนในหองเรียน เชน การศึกษาเรื่องการคายน้ําของพืช ก็ตองอาศัยความรูทาง
ชีววิทยาและเคมี เปนตน ฉะนั้นนักวิจัยจึงตองศึกษาและขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมในสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวของดวย ซ่ึงอาจทบทวนความรูที่เคยเรียนมากอนหรือไมก็ตองศึกษาเพิ่มเติม 
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2.  ดานเวลาในการวิจัย   เวลาที่ใชในการวิจัย (Time for Research) หมายถึง เวลาในการ
วิจัยและการทํากิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการวิจัยของอาจารยที่นอกเหนือจากงานในภาระหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบ (อภิญญา หิรัญวงษ, 2547: 36) เวลาเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากสําหรับการทําวิจัย  
นับตั้งแตการเลือกเรื่องหรือปญหาที่จะทําวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช ตองใชเวลาในการศึกษา
พิจารณาความเปนไปไดเพื่อนําไปปฏิบัติไปใช หรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละงาน การกําหนด 
เวลาทําวิจัยจะตองเลือกเวลาทําวิจัยใหเหมาะสมกับงานประจําของตนหากมีความขัดแยงระหวางเวลา
ที่นักวิจัยวางจากงานตาง ๆ กับเวลาที่เหมาะสมกับการทําวิจัย ปญหาตาง ๆจะเกิดขึ้นจนเปนอุปสรรค 
ทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อน ขอมูลที่รวบรวมอาจลาสมัย หรืองานวิจัยไมสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
หรือหากสําเร็จตามกําหนด คุณภาพของงานวิจัยท่ีไดก็ไมดีเทาที่ควร (อัจริยา วัชราวิวัฒน, 2544: 18)  
ในการวิจัยแตละครั้งตองใชเวลาทํางานมากตั้งแตการวางแผนการวิจัย ศึกษาเอกสาร เก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล เปนตน กระบวนการเหลานี้ตองใชเวลามาก ดังนั้นอาจารยตองมีความ 
สามารถในการบริหารเวลาเพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการวิจัยและทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ ถาอาจารยมี
ปญหาในเรื่องการจัดการเวลาจะมีผลกระทบโดยตรงตอการผลิตงานวิจัยของอาจารย ดังนั้นเวลาที่ใช
ในการวิจัยจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการผลิตงานวิจัยของอาจารยและยืนยันไดจากผลการวิจัยที่
พบวา เวลาที่ใชในการวิจัยมีความสัมพันธกับผลิตภาพการวิจัย (อภิญญา หิรัญวงษ, 2547: 36)  

จากการวิจัยของ วลัยลักษณ อัตธีรวงศ (2541) เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของ
อาจารยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  พบวา ปญหาอุปสรรคการทําวิจัย
คือ มีภาระงานสอนและงานอื่น ๆมาก ทําใหไมมีเวลา ขาดเงินทุนในการวิจัย หรือมีนอย ขั้นตอนการ
ใชเงินยุงยาก  เชนเดียวกับ ผลการศึกษาสภาพและปญหาในการทําวิจัยของอาจารยในกลุมวิชาสังคม 
ศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 100 คน ของสถาบันวิจัยสังคม (2543) พบวา 
ปญหาอุปสรรคในการทําวิจัย ไดแก การมีภาระงานสอนและควบคุมวิทยานิพนธมากการรับผิดชอบ
งานดานบริหาร ขาดความเชื่อมั่นและขาดความรูดานการทํางานวิจัย สภาพแวดลอมไมเอ้ือใหเกิด
ความรูสึกอยากทํางานวิจัย ระเบียบการเงินที่ไมเอื้ออํานวย ขั้นตอนการขอเสนอทุนยุงยาก ผลตอบแทนที่
ไดรับไมคุมคา สอดคลองกับการวิจัยของนาฎอนงค สุวรรณจิตต (2548) พบวา อาจารยประจํามีปญหา 
อุปสรรคดานเวลา และการบริหารเวลา เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ไมสามารถจัดสรรเวลาได
อยางอิสระเทากันกับไมมีเวลาทําวิจัยเพราะมีงานอื่นตองรับผิดชอบมาก และไมมีเวลาทําวิจัยอยาง
ตอเนื่องรอยละ 93.5  การจัดตารางสอนไมเอื้อตอการทําวิจัยเทากันกับมีเวลาใหทําวิจัยอยาง
จํากัด รอยละ 76.1 ไมมีเวลาทําวิจัยเพราะมีช่ัวโมงสอนมากรอยละ 69.6 และไมมีการวางแผนทําวิจัย
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ลวงหนารอยละ 52.2 นอกจากนั้น ผลการวิจัยของ Pranulis ,1984 (อางถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ,2547 
:36 ) ซ่ึงศึกษาอิทธิพลส่ิงแวดลอมที่มีผลตอผลิตภาพการวิจัยของพยาบาล พบวา เวลาที่ใชในการวิจัย
มีความสัมพันธกับผลิตภาพการวิจัย และสมใจ จิตพิทักษ (2532) เสนอวาควรจะลดภาระงานสอน
หรืองานอื่นๆลงเพื่อใหอาจารยไดมีเวลาในการวิจัยและสนับสนุนใหอาจารยไดลาพักเพื่อทํางานวิจัย
ในชวงระยะสั้นๆไดเชนเดียวกับ อมรา นาวารวงศ (2538) ไดศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการผลิตงานวิจัย 
ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลในเขตภาคเหนือ พบวา ปจจัยดานลักษณะบุคคลสามตัวแปรมีตัวแปร
สองตัวที่มีความสัมพันธกับผลผลิตงานวิจัยของอาจารยอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ 
เวลาที่ใชในการทําวิจัย และทัศนคติตอการวิจัย  

ภาระงานในหนาที่รับผิดชอบของอาจารย ไดแก จํานวนชั่วโมงสอน เวลาที่ใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา  การเตรียมการสอน และการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสอน ทําใหอาจารยมีขอจํากัด
ในเร่ืองของเวลา จึงนับวาปจจัยนี้มีผลกระทบตอการผลิตงานวิชาการของอาจารยอยางมาก จาก
แนวคิดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ในการดํารงตําแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัย ที่กําหนดใหใน 1 
สัปดาหอาจารยทุกคน ตองมีสัดสวนรวมเทากับ 10 สวนโดยแบงเปน งานสอน: 4 สวน เทากับ 14 
ช่ัวโมง , งานวิจัย: 3 สวน เทากับ 11 ช่ัวโมง , งานบริการวิชาการ: 2 สวน เทากับ 7 ช่ัวโมง , งาน
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/งานพัฒนานิสิต : 1 สวน เทากับ 3 ช่ัวโมง นับชั่วโมงทํางานขั้นต่ํา 35 
ช่ัวโมงทําการ (ตามเวลาราชการ) ตอ สัปดาห  ทั้งนี้ไดกําหนดใหหนาที่หลักที่สําคัญที่สุดที่อาจารย
ทุกคนตองปฏิบัติคือภาระงานสอน  ภาระงานถาไมถึงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนด สามารถนํา
ภาระงานทั้ง 4 ประการ มาทดแทนกันได  

จากการศึกษา ของ คุณวุฒิ คนฉลาด และคณะ (2532) เร่ือง การศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรใน
ระบบอุดมศึกษา พบวา อาจารยทํางาน 4 ลักษณะคือ งานสอน งานวิจัย งานเขียน และงานบริหาร 
เฉล่ียวันละ 8 ช่ัวโมง สูงกวาชั่วโมงการทํางานปกติซ่ึงมีวันละ 7 ช่ัวโมง อาจารย ทุกสาขามีภาระงาน
สอนเปนสัดสวนสูงสุดคือ รอยละ 65.81 รองลงมาเปนงานเขียนรอยละ 18.69 งานวิจัยรอยละ 9.11 
และงานบริหารรอยละ 6.39 แสดงใหเห็นวา อาจารยมหาวิทยาลัยมีภาระงานสอนมากเปนอันดับหนึ่ง
เฉล่ียวันละ 5 ช่ัวโมง การทํางานวิจัยเขียนตําราหรือเอกสารประกอบการสอน งานบริหารอีกวันละ  
3 ช่ัวโมง ซ่ึงปกติมีเพียง 2 ช่ัวโมง แสดงวาอาจารยทํางานวิจัย เขียนเอกสารประกอบการสอนงาน
บริหารนอกเวลาราชการทุกวันๆละ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงถาใชเวลาในการสอนมากมีผลทําใหอาจารยมีเวลาใน
การทํางานวิชาการนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Christensen,1991 (อางถึงใน อภิญญา  หิรัญวงษ, 
2547: 40)  ที่พบวาปจจัยที่มีผลตอการผลิตงานวิชาการคือ จํานวนหนวยกิตที่สอนในระดับบัณฑิต ศึกษา
และจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ใหคําปรึกษาดานการทําวิทยานิพนธ  
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3. ดานทัศนคติตอการทําวิจัย 
    ทัศนคติเปนความรูสึก ความคิดเห็น ทาที ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งทําใหบุคคล 

มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงนั้นไปในทางที่ชอบหรือไมชอบ ถาบุคคลมีทัศนคติ
ที่ดีจะทําใหบุคคลนั้นมีความรูสึกที่ดีตอส่ิงนั้น บุคคลที่มีทัศนคติทางบวกตอส่ิงใดจะทําใหบุคคลอยาก
เขาใกลส่ิงนั้นไมถอยหนีและรูสึกอยากเขาไปเกี่ยวกับสิ่งนั้น (อํานวย ถาวร, 2526) ความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ และเปนตัวกระตุนใหบุคคลเกิด
พฤติกรรมหรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอส่ิงเรานั้น ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอาจเปนไปในทาง
สนับสนุน  หรือคัดคานก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขบวนการอบรมให เรียนรูระเบียบวิธีของสังคม  
(เชิดศักดิ์  โฆวาสิทธ, 2522: 18) ทัศนคติตอการวิจัยหมายถึง ความรูสึกหรือความเชื่อ ที่มีตอบทบาท
การวิจัย ถาบุคคลมีความเชื่อหรือมีความรูสึกวาบทบาทวิจัยเปนสิ่งที่ดีมีประโยชน ก็จะชอบ และ
พอใจตอบทบาทการวิจัย และพรอมหรือตั้งใจปฏิบัติ ในทางกลับกันถาบุคคลเชื่อวา บทบาทการวิจัย
ไมมีประโยชนก็จะไมชอบ ไมพอใจ ไมตั้งใจปฏิบัติ (สุนิภา ชินวุธ, 2538: 27)  สอดคลองกับ จรรยา 
แกวใจบุญ (2541: 27) ซ่ึงกลาววา  หากบุคคลใดมีทัศนคติที่ไมดีตอการวิจัย ก็จะทําใหเกิดความรูสึก
ในทางลบ เห็นวาการทําวิจัยไมมีประโยชน ไมคุมคา สูญเสียงบประมาณและเวลา ก็จะไมชอบ 
ไมอยากทําวิจัย ขาดการยอมรับความสําคัญของการวิจัย การศึกษาและคนควาวิจัยเปนบทบาทหนาที่
สําคัญประการหนึ่งของอาจารยซ่ึงจะตองดําเนินควบคูกับภาระหนาที่ดานอื่นๆ เชน การสอนเพื่อผลิต
บัณฑิต การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การมีทัศนคติที่ดีตอผลิตผล
งานวิจัย จะมีความ สัมพันธกับผลผลิตงานวิจัยของอาจารย ซ่ึงสอดคลองกับ พีรวัฒน วงษพรม (2533) 
ที่วา ทัศนคติที่ดีตอการวิจัยเปนแรงจูงใจภายในที่สําคัญที่ทําใหอาจารยมีผลผลิตงานวิจัยออกมามาก
ขึ้น แตอาจารยสวนใหญมักคิดวา การวิจัยเปนเรื่องยาก ยุงยาก ซ่ึงส่ิงเหลานี้ แสดงใหเห็นถึงทัศนคติ
ทางลบตอการวิจัย ดังนั้น การสรางทัศนคติที่ดีในดานการทําวิจัยสําหรับอาจารย จะทําใหเกิดความ
กระตือรือรนที่จะคนควาเรื่องราวตาง ๆ ทัศนคติของอาจารยตอบทบาทการวิจัยจึงเปนปจจัยที่สําคัญ
อยางหนึ่งของการทําหรือไมทํางานวิจัยของอาจารย 

 
ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการจูงใจ ไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 

  รูม (Vroom, 1964) ไดใหความหมายวา การจูงใจเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอ ทางเลือก
ของกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงคนจะเลือกรูปแบบทางเลือกของกิจกรรมที่จูงใจใหเกิดขึ้น 
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  บารเรลสัน และสเทนเนอร (Barelson and Steiner, 1964) ไดใหความหมายวา การจูงใจเปน
ปจจัย ภายใน ซ่ึงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในทิศทางที่ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

   ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 1982) ไดใหความหมายวา การจูงใจเปนแรงขับ ความ
ตองการ ความเครียด หรือกลวิธานอื่นใด ที่ทําใหเกิดการกระทําดวยความเต็มใจ หรือกระทํากิจกรรม
นั้นตอไป ในทิศทางที่ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคล 

   ภิญโญ  สาธร (2526: 270-271) ไดใหความหมายของ การจูงใจ วาเปนปจจัยที่สําคัญใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คนที่ไดรับการจูงใจมากก็จะคนหาวิธีการที่จะเพิ่มทักษะ ทํางาน
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด บุคคลจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทําไดนานตองอาศัยส่ิงจูงใจ  
5 แบบ คือ 

1. ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ เชน คาตอบแทน เงินเดือนหรือส่ิงของ 
2. ส่ิงจูงใจที่เปนโอกาส เชน ตําแหนงที่สูงขึ้น ช่ือเสียง เกียรติยศและอํานาจ 
3. ส่ิงจูงใจที่ เปนสภาพการทํางานซึ่งอาศัยวัตถุ เชน  สภาพหองทํางาน มีความ

สะดวกสบาย 
4. ส่ิงจูงใจที่ เปนสภาพของการทํางานซึ่งไมเกี่ยวกับวัตถุ เชน สภาพของสังคมใน 

หนวยงานดี 
5. การบํารุงขวัญใหเกิดความรูสึกวา ตนมีสวนรวมทําใหหนวยงานมีช่ือเสียง 
 

ทฤษฏีจูงใจในการปฏิบัติงานของมาสโลว (Maslow, 1970 อางถึงใน ประสงค  อุทัย,  
ณัฐรัตน  สมนาม  และ  สมบัติ  ทีฆทรัพย, 2551)  เชื่อวามนุษยทุกคนตองการในการแสวงหาสิ่งแปลก
ใหม และ จะมีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ แมวาบุคคลอื่น จะมองเห็น หรือ ไมก็ตาม โดย Maslow ถือวา
ชีวิตของบุคคลจะตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานเสียกอนแลวถึงจะสนองความตองการขั้นอ่ืนๆ 
สูงขึ้นลําดับขั้น  ความตองการของมนุษย (The Need - Hierarchy Conception of Human Motivation 
Maslow) เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากขั้นตนไปสูความตองการขั้นตอไปไวเปนลําดับดังนี้ 

1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological Needs) 
2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety Needs) 
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ(Belongingness and Love needs) 
4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Esteem Needs) 
5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self Actualization Needs) 

ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว เรียงลําดับความตองการที่อยูในขั้นต่ําสุด สําหรับ 
ตัวอาจารยผูสอนนั้นในดานความตองการพื้นฐานของอาจารยนั้นไดผานขั้นที่ 2 ไปแลวจะอยูในขั้น  
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3-5 ของมาสโลว  คือ  อาจารยผานความตองการดานรางกาย และความตองการความปลอดภัย ในการ
ทํางานของอาจารยไมมีความเสี่ยงกับการสูญเสียทางดานรางกายชีวิตเพราะมีความปลอดภัยคอนขาง
สูง ดูจากเรื่องในสถานที่ทํางานมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยอยูประจําในสถาบันการศึกษานั้นๆ
สําหรับความตองการของอาจารยจะเปนในเรื่องของการตองการ ความรักและเปนเจาของ ตองการ
ไดรับความนับถือยกยอง และตองการที่จะเขาใจตัวเองอยางแทจริงเพื่อทําใหประสบความสําเร็จ
สูงสุดในชีวิต 

จากการวิจัยของ ประสงค อุทัย, ณัฐรัตน สมนาม และ  สมบัติ ทีฆทรัพย (2551) พบวา 
แนวโนมในดานแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมทั้งหมดของอาจารยในสถาบัน 
อุดมศึกษา เอกชนกลุมความรวมมือในเขตกรุงเทพฯ ตะวันตกและปริมณฑล เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
ดานการใหการยอมรับ  ดานการใหตําแหนงบริหารการศึกษา   ดานการใหตําแหนงทางวิชาการ  และ 
ดานการใหคาตอบแทน เปนแรงจูงใจ  

จากการวิจัย ของ นัสที  ทรัพยบัญญัติ (2546) พบวา อาจารยมีความคิดเห็นวาการไดรับการ
ยอมรับนับถือมีผลตอการทําวิจัยของอาจารยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยในระดับมาก คือ อาจารยคิดวาผูที่มีผลงานวิจัยมักไดรับ
การยอมรับในดานวิชาการจากเพื่อนรวมงาน นอกจากนั้น (สุภรณ ศรีพหล, 2519: 38 อางถึง 
ใน  อัจฉรา   ถาวร ,  2544)  ไดว ิจ ัยปจจ ัยที ่ก อใหเก ิดความพึงพอใจในการทํางานอาจารย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พบวา ความพึงพอใจของอาจารยมหาวิทยาลัยที่สําคัญ 
กลุมปจจัยกระตุนอันดับหนึ่ง ไดแก ความเจริญกาวหนาในการทํางาน 

จากการวิจัยของ อัจฉรา ถาวร (2545) ไดวิจัย เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   พบวา อาจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีแรงจูงใจในการทําวิจัยทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานลักษณะงานและความรับผิดชอบ 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานการใหรับความยอมรับนับถือ จากการเปรียบเทียบระดับ
แรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ที่เคยทํา
วิจัยและไมเคยทําวิจัย ทั้ง  5  ดาน  พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติมีเพียง 3 ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือ ดานการไดรับความยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะงานและความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดังนั้น จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอการทําวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยในระดับมาก และในระดับที่มีนัยสําคัญ 3 หัวขอ คือ 
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  1.  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
     อัจฉรา  ถาวร (2545) ไดใหความหมาย  การไดรับความยอมรับนับถือวา หมายถึง การ

ไดรับการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือยอมรับในความสามารถจากผูบังคับ 
บัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในความสามารถของการปฏิบัติงาน
เมื่องานวิจัยบรรลุผลสําเร็จ 
     การศึกษาคนควา การทําวิจัยเปนหนาที่สําคัญอยางหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาทราบดีวาการศึกษาคนควา และการวิจัยจะเปนการนําไปสูการพัฒนา
การศึกษา พัฒนาตนเอง ทั้งนี้เพราะการทําวิจัยนอกจากจะเปนการพัฒนาทางวิชาการแลว การไดรับ
การยอมรับในแวดวงวิชาการ ทั้งในหนวยงานของตนเองและจากสังคมภายนอก  (McClelland, 1970 อาง
ถึงในอภิญญา หิรัญวงษ, 2547: 27) กลาววา การวิจัยยังมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่
ขัดแยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร  ผูทําการวิจัยจะมีความพึงพอใจในแงความตองการพื้นฐานของ
มนุษย ที่ตองการความสําเร็จ การไดรับการยอมรับนับถือ และ ความตองการมีอํานาจเหนือผูอ่ืน  

2.  ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
    Hackman and Oldham (1976)  มีความเชื่อวาบุคคลทั่วไป จะตั้งใจทํางานอยางหนักเมื่อ

เขาไดรับรางวัลตอบแทนจากการทํางาน และเมื่อรูวางานที่ทําเปนที่พึงพอใจ สถานภาพจิตวิทยา 
ที่สําคัญ 3 ชนิด ที่จะเปนตัวกําหนดใหบุคคลเกิดแรงจูงใจที่สูงในการทํางาน  คือ  

      ประการแรก คือ ความรูที่เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติงาน ( Knowledge of The Actual 
Results of Work Activities ) หมายถึง การที่บุคคลไดรับรูถึงผลการทํางานอยางทันทีวางานของตน 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

      ประการที่สอง คือ การมีประสบการณดานความรับผิดชอบตอผลงานที่ทํา (Experienced 
Responsibility for Out Comer of The Work) หมายถึง การที่บุคคลไดรับมอบหมายความรับผิดชอบ
ใหสามารถควบคุมงานและกําหนดผลที่เกิดขึ้น เปนการสรางใหทํางานอยางมีความพินิจพิจารณา 

       ประการที่สาม  คือ  การมีประสบการณในดานความสําคัญของงาน  (Experienced 
Meaningfulness of The Work) หมายถึง การที่บุคคลเกิดความรูสึกวางานที่ทํามีความสําคัญและเปน
งานที่จําเปนอยางยิ่ง 

จากลักษณะทั้ง 3 ประการ จะสงผลใหบุคคลเกิดการจูงใจภายใน ในการทํางาน (High 
Internal Work Motivation)  มีความพึงพอใจในความเจริญกาวหนามากขึ้น (High Growth 
Satisfaction) เกิดความพึงพอใจตองานทั่ว ๆ ไป (High General Job Satisfaction) และทําให
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานสูงขึ้น (High Work Effectiveness) อยางไรก็ตามลักษณะทั้ง  
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3 ประการ ตองประกอบดวยคุณลักษณะของงานที่สําคัญ (Care Job Characteristics) การที่จะทําให
งานมีความหมายและมีความสําคัญตอผูปฏิบัติงานนั้น คือ การมีทักษะตาง ๆ การรูรายละเอียดของ
งาน การรูความสําคัญของงาน สําหรับการมีประสบการณในความรับผิดชอบตองานนั้น ควรมี
ลักษณะเปนตัวของตัวเองสติ และมีเหตุผล ผลการทํางานควรไดรับการใหขอมูลยอนกลับ (Feed 
Back)  ในดานปริมาณและคุณภาพของงาน 

อัจฉรา ถาวร (2545) ไดใหความหมายของ ลักษณะงาน วาหมายถึง ลักษณะของงาน 
ที่ปฏิบัติหรือไดรับมอบหมาย มีความนาสนใจทาทายตอ ความรูความสามารถของผูวิจัยที่ไดศึกษา
หรือทําวิจัย ชวนใหปฏิบัติไมนาเบื่อ รวมถึงการมีอิสระในการทําวิจัย 

ผลการวิจัยของ นัสที  ทรัพยบัญญัติ  (2546: 82) พบวา  ดานลักษณะงาน มีผลตอการ
ทํางานวิจัยอยูในระดับมาก เนื่องจากตําแหนงอาจารยมีหนาที่หลัก คือ การสอน และการสอนก็ตอง
อาศัยผลงานวิจัยประกอบดวย ทําใหอาจารยไดใชความรูความสามารถที่เรียนมาอยางเต็มที่ ดังนั้น
อาจารยจึงมีความเห็นวา การเปนอาจารยทําใหมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ และทักษะงานวิจัย
ไดมาก ไมเหมือนตําแหนงอ่ืนซึ่งอาจไมไดใชความรู ความสามารถที่เรียนมาอยางเต็มที่ 

3.  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
       ความกาวหนาในตําแหนงงาน หมายถึง การที่งานวิจัยไดรับการพัฒนาความดีความชอบ 

โอกาสในการเลื่อนตําแหนงหนาที่ อันเปนผลจากการทํางานวิจัยและการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 
รวมทั้งการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในการทําวิจัย ตลอดจนใหโอกาสในการศึกษาตอ  
ดูงาน อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ  อัจฉรา ถาวร (2545)  

   ตําแหนงวิชาการเปนตําแหนงที่ใหสําหรับผูที่ทําผลงานวิชาการหรือการวิจัยในสถาบัน 
อุดมศึกษาทั่วไป การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และ ศาสตราจารย บงบอกถึงความเชี่ยวชาญ และมีผลงานวิชาการเฉพาะดานของผูดํารงตําแหนง 
นับเปนปจจัยที่เปนเกียรติยศ การยอมรับ และความภาคภูมิใจของบุคคล  เปนแรงจูงใจที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่ผูวิจัยตระหนักถึงการวิจัยในฐานะเปนวิธีการที่สําคัญในการแสวงหาความรูโดย
ละเอียดลึกซึ้ง เพื่อสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกตนเอง ซ่ึงมีผลตอการสรางผลงานวิชาการเพื่อ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และจะดํารงตําแหนงสูงขึ้นเมื่อขยายฐานความรู สรางความเชี่ยวชาญ
เพิ่มขึ้น  ตําแหนงทางวิชาการและระดับชั้นที่ราชการไดกําหนด  สําหรับอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วไป นอกเหนือจาก ตําแหนงและระดับ เงินเดือนที่ไดรับก็จะสูงขึ้นตามไปดวย  นอกจากนั้นยังเกิด
ความภาคภูมิใจ การยอมรับจากบุคคลอื่นในวงการวิชาการตลอดจนเกียรติยศ ช่ือเสียง เปน
ผลตอบแทน โดยอาศัยวิธีการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญ (สัมมา รธนิธย, 2536: 102) เชนเดียวกับ 
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จรัส สุวรรณเวลา และคณะ (2534) ไดใหทัศนะในเรื่องการสงเสริมผลิตผลงานวิจัยวา ควรมีการ
สรางแรงจูงใจ ไดแก รายไดที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดจากรัฐบาล การเลื่อนขั้นตําแหนง โดย
ใชผลงานวิจัยเปนคุณสมบัติประการหนึ่ง นับวาเปนแรงจูงใจที่สําคัญ การใหรางวัลตอบแทนซึ่งอาจ
เปนเงิน หรือประกาศเกียรติ ดังนั้น  ตําแหนงวิชาการจึงมีบทบาทและปจจัย และนาจะเปนสิ่งจูงใจ
สําคัญประการหนึ่งของการทํางานวิจัยของอาจารย 
 

ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย 
           1. ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน 

การสนับสนุนจากหนวยงาน เปนส่ิงจําเปนและสําคัญที่สงผลตอบทบาทการวิจัย
รวมถึงการปฏิบัติของบุคคลในหนวยงาน การสนับสนุนขอมูล การสนับสนุนทุนและงบประมาณ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ วัสดุ อุปกรณ หนังสือ ส่ือเทคโนโลยี รวมท้ังการใหความชวยเหลือ 
โดยบุคคลหรือผูเช่ียวชาญในดานการวิจัย (จรรยา แกวใจบุญ, 2541: 31) ซ่ึงสอดคลองกับ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2536)  กลาววานักวิจัยของหนวยงาน เห็นวาปจจัยสําคัญที่สุด 
ที่สงเสริมการทําวิจัย คือ ผูบริหาร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา ของ วันทนา ชูชวย (2534) ที่ระบุวา 
การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโดยกําหนดนโยบาย สนับสนุนการอบรมและอํานวยความ
สะดวก เปนแรงกระตุนใหนักวิจัยประสบผลสําเร็จ  (นาฎอนงค สุวรรณจิต, 2548 ) 

การบริหารงานวิจัย เปนวิธีการสําคัญประการหนึ่งที่สรางงานวิจัยที่ดี การเสริมสราง
ศักยภาพนักวิจัยจึงเปนองคประกอบที่ทําใหงานวิจัยประสบความสําเร็จตามนโยบายและเปาหมาย 
เปนทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ (รัตนา เพ็ชรอุไร, 2542) แตเนื่องจากการทําวิจัยมิใช
เปนภาระกิจหลักของอาจารย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งงานวิจัยถือเปนงาน”สวนตัว”ของอาจารยแตละคน 
ขอยึดถือนี้รุนแรงมากนอยแตกตางกันในปจจุบัน ระบบการบริหารงานวิจัยของแตละมหาวิทยาลัยจึง
มักเปนการอํานวยความสะดวกเทาที่ทําได  การบริหารโครงการวิจัยที่อาจารยหรือหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยไดรับทุนอุดหนุน จึงตองเปนที่เขาใจกันวาเปนการบริหารกระบวนการ “เข็นครกขึ้น
ภูเขา” คือ ไมเปนไปตามกระแสหลักของสังคมในมหาวิทยาลัย (วิจารณ พานิช, 2540)  มีปจจัยหลาย
อยางที่ผลักดันใหอาจารยทําการวิจัย  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 1)นโยบายดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 2) มีงบประมาณการสนับสนุน มีแหลงเงินทุน 3) มีหนวยงานกลาง 
ที่เปนกลไกในการบริหารงานวิจัย มีหนาที่ในการประสานงานกันระหวางหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการวิจัย 4) มีกลยุทธในการบริหารงานวิจัย 5.มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ดานการทําวิจัย 
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ปจจุบันระบบประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการบริหาร
จัดการงานวิจัยอยางเปนระบบ โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 กําหนดองคประกอบที่ 4  เปนองคประกอบดานการวิจัย ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 4.1: ระบบ
และกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  วา สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุน 
ครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเปน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยใหการบริหาร
จัดการ ความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการ
วิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทัน
เหตุการณ   ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา และ
นักวิจัยประจําโดย ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตอง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ไดรับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดาน
การวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 

งานวิจัยของ สุนิภา ชินวุฒิ (2538) พบวา นโยบายและการบริหารตลอดจนการสนับสนุน
จากหนวยงานเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่สัมพันธกับบทบาทการวิจัยของอาจารยพยาบาล เชนเดียวกัน 
กับ สมใจ จิตพิทักษ (2532) ศึกษาปจจัยดานลักษณะหนวยงาน พบวา ตัวแปรขนาดของหนวยงาน 
การสนับสนุนจากหนวยงาน ความเปนธรรมในการจัดสรรทุนวิจัย การเห็นความสําคัญของผูบริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย และการนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนนโยบายการตัดสินใจในระดับ
มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับผลิตภาพงานวิจัย สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลิตภาพ
งานวิจัยได ซ่ึงสอดคลองกับ สัมมา รธนิชย (2536) ซ่ึงพบวา การสนับสนุนทุนวิจัย บรรยากาศทาง
วิชาการของสถาบัน และผูบริหารเปนปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับผลิตภาพการวิจัย  ทั้งนี้ อาจารย
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ประสบความสําเร็จในการทําวิจัยโดยไดรับแรงกระตุนจากการสนับสนุนของผูบริหารโดยกําหนด
นโยบายการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย  ในทํานองเดียวกัน อาทิตยา ชางสีสังข 
(อางถึงใน ศจีมาศ ขวัญเมือง, 2548: 21)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลิตภาพการวิจัยของอาจารยวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแหงชาติพบวา ปจจัยดานแหลงขอมูล เงินทุน
สนับสนุน การวิจัย อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย การไดรับการสนับสนุน 
จากหนวยงาน ผูบริหารและเพื่อนรวมงาน เวลาสําหรับการทําวิจัย ภาระงานที่เอ้ือตอการทําวิจัย และ
ผลตอบแทนที่ไดรับจากการทําวิจัยไมมีผลตอผลิตภาพการทําวิจัย ซ่ึงสรุปไดวา ปจจัยดานคุณลักษณะ
ของสถานศึกษา ที่เอื้อตอการทําวิจัย หมายถึง สภาพการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความสัมพันธกับ
การผลิตงานวิจัย ทั้งที่ เปนรูปธรรม นามธรรม ไดแก บรรยากาศการทําวิจัย  เงินทุนในการทําวิจัย 
อุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก ที่สนับสนุนใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไดอยางมีคุณภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ดานเงินทุนในการทําวิจัย 
      ทุนสนับสนุนการทําวิจัยเปนทรัพยากรสนับสนุนที่จําเปนตอการวิจัยของอาจารย  

เนื่องจากการทําวิจัยตองอาศัยงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการวิจัย   เพราะการวิจัย 
ในหองปฏิบัติการก็ตองอาศัยอุปกรณและวัสดุส้ินเปลืองตางๆ การวิจัยในสนามมีคาใชจายในการเดิน
และภาระสิ้นเปลืองตางๆ ตามสภาพของการวิจัยนั้นๆ(จรัส สุวรรณเวลา และคณะ, 2540)  แหลง
สนับสนุนการทําวิจัยมาจากหลายแหลงทั้งภาครัฐและเอกชน  แหลงทุน (Fund) พิจารณาจากแหลงที่
ใหความสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย ไดแก ทุนสวนตัว ทุนภายในสถาบัน ทุนจากหนวยงาน
ภายในประเทศ ทุนจากหนวยงานตางประเทศ (อภิญญา หิรัญวงษ, 2547: 20) สวนทุนวิจัย (Research 
Fund) หมายถึง เงินอุดหนุนการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนจากคณะ 
สถาบันหรือหนวยงานภายนอก  ทุนสวนใหญจํานวนจํากัด การพิจารณาใหทุนมีขั้นตอนมากมาย
ตั้งแตการกรอกแบบฟอรมขอรับทุน จนถึงการเขารับการพิจารณาซึ่งตองมีกฎเกณฑตาง ๆ ผูขอทุน
ตองมีการเตรียมตัวลวงหนาเปนเวลานานพอสมควร เพื่อเขียนโครงการ แสดงใหเห็นถึงความเปนมา
และความสําคัญของปญหาที่จะศึกษาวิจัย วิธีดําเนินการ ตลอดจนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ การวิจัย
เปนภาระที่สําคัญของอาจารยในการวิจัยแตละเรื่องตองใชทั้งเวลาและคาใชจายเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 
ดังนั้นงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนนับวาเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการตัดสินใจทํางานวิจัยของ
อาจารย และมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมากกับผลิตภาพการวิจัย (อภิญญา หิรัญวงษ, 2547: 39) 

แหลงทุนสนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัยในประเทศมาจาก 4 สวนสําคัญดังนี้ 
1. งบประมาณแผนดิน 

1.1 งบประมาณประจําปที่เสนอผานการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.2 การสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานสนับสนุนการวิจัย  ไดแก 
1) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
2) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
4) แหลงสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาอื่นๆ เชน สํานักงานนโยบายพลังงาน 
    แหงชาติ  สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนตน 

2. เงินกูและความรวมมือดานการวิจัยจากตางประเทศ  
2.1 แหลงเงินกูจากตางประเทศ เชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

  (ADB)ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC) 
2.2 โครงการวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยของไทยกับตางประเทศรวมถึงการ 

              ไดรับเงินสนับสนุนเพื่อทําวิจัยดวย 
3. การสนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน 
4. เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2550) ไดศึกษาสภาพการวิจัยทางการศึกษา 

ในประเทศไทยพบวา ปจจัยที่สงเสริมใหนักวิจัยของหนวยงานสวนกลางทําวิจัยคือ การมีงบประมาณ
สนับสนุนอยางเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ของ สมใจ จิตพิทักษ (2532) และ พีรวัฒน  วงษพรม  
(2533) ที่ศึกษาพบวา สาเหตุสําคัญของการไมทําวิจัยทั้งที่เปนผูมีความรูความสามารถในการทําวิจัย  
ก็คือ การขาดเงินสนับสนุนหรือมีเงินสนับสนุนแตไมเพียงพอ รวมทั้ง มานิดา เพชรรัตน (2529)  
ไดศึกษาปญหาและความตองการดานการวิจัยของ อาจารยมหาวิทยาลัยในภาคใต พบวา อาจารย 
มีปญหาดานการวิจัยอยูในระดับปานกลางทุกดาน ดานที่เปนปญหามากที่สุด คือ ดานการเงินในการ
วิจัยเกี่ยวกับแหลงเงินทุนอุดหนุน ระเบียบการเบิกจายเงิน รองลงมา คือ ปญหาดานเครื่องมืออุปกรณ
ในการวิจัย เกี่ยวกับเอกสาร ตํารา และวารสารตลอดจนผลงานวิจัยที่เหมาะสมและทันสมัย และเปน
ปญหานอยที่สุด คือ ดานความรูในการวิจัย การสรางเครื่องมือ หรือวิธีวิจัย การใชสถิติดําเนินการ วิจัย  
การใหไดมาซึ่งทุนวิจัยเปนเรื่องที่ยุงยากลําบาก สําหรับอาจารยผูทําการวิจัยซึ่ง จุมพล สวัสดิยากร 
(2529)  กลาววา  ผูวิจัยตองมีความสามารถในการแสวงหาทุนจากแหลงตาง ๆ สอดคลองกับ  
นาฎอนงค สุวรรณจิตต (2548: 56) ที่พบวา ปญหาอุปสรรคที่พบมาก คือ ระบบการจายทุนอุดหนุน
ลาชา รอยละ 87.0 และระบบการขอทุนมีขั้นตอนยุงยาก รอยละ 82.6 เนื่องจากเปนสถาบันที่มีลักษณะ
เปนระบบราชการเต็มตัว ดังนั้นเมื่อตองการขอทุนสนับสนุนผูวิจัยตองกรอกแบบฟอรมเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ซ่ึงมีรายละเอียดของโครงรางวิจัยแผนการดําเนินงานตลอด
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โครงการ มีการประมาณคาใชจายอยางละเอียด และมีการสัมภาษณจากคณะกรรมการผลิตผลงาน
วิชาการ และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวยังตองเสนอโครงรางนี้พรอมกรอกแบบฟอรมการยืมเงิน และ
สรุปการใชเงินกับเจาหนาที่การเงินภายใน 15 วัน ของการยืมเงินสํารองแตละครั้ง ตามระเบียบการ
คลัง สวนที่ 2 การจายเงินยืม ที่กลาววาเงินที่ยืมไปใหผูยืมสงใบสําคัญคูจาย และเงินเหลือจาย (ถามี) 
ภายในกําหนดระยะเวลา  15  วันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 

3. ดานบรรยากาศวิจัย 
   Forehand and Gilmer,1964 (อางถึงใน อัจริยา วัชราวิวัฒน, 2544: 41) กลาววา บรรยากาศ

องคการ (Organization Climate) หรือบรรยากาศในการทํางาน เปนลักษณะพฤติกรรมที่ใชบรรยาย
ลักษณะขององคการ  3 ประการ คือ 1) เปนลักษณะเฉพาะแตละองคการ 2) เปนลักษณะสืบทอดแตละ
องคการ และ 3) เปนลักษณะที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของแตละบุคคลในองคการ ตลอดจนอิทธิพล
ของบรรยากาศในองคการที่มีตอพฤติกรรมแตละบุคคลการรับรูของบุคคล สุกัญญา สุวรรณนาคินทร (2534) 
ไดใหความหมายของสภาพแวดลอมสถาบันอุดมศึกษาวา หมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูภายใน
สถาบัน ทั้งที่เปนรูปธรรม นามธรรม สภาวธรรม รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนความสัมพันธ
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา และบรรยากาศทางวิชาการ ซ่ึงเปนสิ่งเราที่ทรงอิทธิพลตอชีวิต 
ความเปนอยู ตลอดจนสงผลตอการพัฒนาในทุก ๆ ดานของสมาชิกในสถาบันอุดมศึกษา  

Baumgardner, 1988 (อางถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ, 2547: 43)ไดศึกษาความรับรูของ
อาจารยพยาบาลและผูบริหารเกี่ยวกับบรรยากาศของสถาบันและผลกระทบตอผลิตภาพการวิจัย พบวา 
บรรยากาศของสถาบัน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลิตภาพการวิจัย  ดังนั้นบรรยากาศการวิจัยเปน 
ตัวแปรหนึ่งที่ผูวิจัยเชื่อวามีความสัมพันธกับผลิตภาพการวิจัยตลอดจนมีสวนสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตการวิจัย   

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง มีจุดประสงคเพื่อใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการ  บรรยากาศ
วิจัย เปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย การใหความสําคัญตอสภาพแวดลอม
ในการทํางานและสนใจปรับปรุง สงเสริมใหสถานที่ทํางานมีบรรยากาศในการทํางานวิชาการเปนการ
สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิชาการเพิ่มขึ้น ซ่ึงความเปนวิชาการ (Scholarship) หมายถึง ความคิดเห็น
อันเปนอุดมการณ ความกระตือรือรนในการสรางสมวิชาความรูใสตัวทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
อยางมุมานะ ตลอดจนการประพฤติตนใหอยูในแบบแผนที่ดีของลักษณะปญญาชน ส่ิงแวดลอมที่มีผล
ตอบรรยากาศการวิจัยในหนวยงานหรือในสถาบัน นั้น ไดแก  การมีกิจกรรมทางวิชาการ การนํา
ผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน การสัมมนาอภิปรายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน และ
นําเสนอผลงานวิชาการ  ทั้งการประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสรางสรรค  การประชุมนําเสนอ
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ผลงานวิชาการ การตีพิมพเผยแพรส่ือสารมวลชน เอกสารรายงานผลการวิจัย การจัดบรรยากาศ 
ที่นาศึกษา เปนส่ิงจําเปนสําหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ บรรยากาศ 
ที่สงเสริมการทําวิจัย เพื่อนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการตอไป (จรรยา แกวใจบุญ, 2541: 31)  

นอกเหนือจาก บรรยากาศวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนปจจัยที่ผลัดดันใหเกิดผล 
งานวิจัย แลว จรัส สุวรรณเวลาและคณะ (2540: 16) กลาววา เพื่อนรวมงาน ก็มีสวนสําคัญในการสราง
บรรยากาศทางวิชาการ หรือการวิจัยในมหาวิทยาลัยของไทยในปจจุบัน เชนกัน ความเฉื่อยชาของเพื่อน
รวมงานและการไมอุทิศตนตองานทางวิชาการ มีสวนอยางมากในการสรางบรรยากาศที่ไมเอ้ือตอการ
วิจัย สวน วิจารณ พานิช (2540: 85-86) ใหแนวคิดการสรางบรรยากาศดานการวิจัยวา จุดสําคัญที่สุด
คือ การสรางความเปน “ประชาคมวิจัย”  ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คณะหรือภาควิชา ความเปนประชาคม
วิจัยเกิดขึ้น เมื่อมีคนจํานวนหนึ่งมีเปา ประสงครวมกัน มีการพบปะเพื่อรวมมือกันหรือสงเสริมกันให
บรรลุวัตถุประสงคนั้น ความเอื้ออาทรตอกัน รวมมือกันตั้งเปาหมาย กําหนดแผนงาน รวมรับรูความ 
กาวหนาของงานใหความเห็นเพื่อปรับปรุงงานหรือแกปญหา และรวมกันยินดีเมื่องานกาวหนาหรือ
ประสบความสําเร็จ ซ้ึงถือเปน ความรวมมือระหวางนักวิจัย (Collaboration) ซ่ึงหมายถึง การติดตอ 
ส่ือสาร การใหความชวยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนับสนุนระหวางผูวิจัย ผูรวมงานอื่นและ
ผูเช่ียวชาญในการวิจัย เปนปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานของอาจารย (อัปสร แยมสวรล, 2539) โดยเฉพาะ
การใหความรวมมือและประสานการวิจัยทั้งภายในและภายนอกหนวยงานมีผลตอการพัฒนาบทบาท
การวิจัยและผลิตภาพการวิจัย (Waworuntu, 1986 อางถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ, 2547: 43) ศึกษาถึง
ปจจัยที่ทํานายผลิตภาพการวิจัยของอาจารยพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย พบวาความสัมพันธระหวาง 
สมาชิกในองคการการวิจัยและการใหความรวมมือฉันทเพื่อนระหวางนักวิจัยมีความสัมพันธและ
สามารถทํานายผลิตภาพการวิจัยได สวน สมใจ จิตพิทักษ (2532) ไดกําหนดปจจัยประเภทสภาพ แวดลอม
ในองคการเปนลักษณะของบรรยากาศการวิจัยเพื่อใชศึกษาความสัมพันธกับผลิตภาพการวิจัย
ของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คือ 1) ระเบียบและขอบังคับตางๆ  2) การเห็นความสําคัญ 
ในการวิจัยของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย  3) การนําผลวิจัยไปใชในการวางแผนนโยบายหรือการ
ตัดสินใจระดับมหาวิทยาลัย 4) งบประมาณที่จัดเพื่อการวิจัย 5) ความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการวิจัย 6) การยอมรับและใหความเชื่อถือตอผลงานวิจัยในสังคม 7) การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางนักวิจัย และ 8) การประสานความเขาใจในหมูนักวิจัยเอง ซ่ึงพบวา ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับผลิตภาพการวิจัยของอาจารยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางนักวิจัย และการประสานความเขาใจในหมูนักวิจัยเอง ในทํานองเดียวกันกับ นัยนา 
กนกสุนทรรัตน (2540)  ศึกษาความพรอมในการทําวิจัยของขาราชการกลุมงานคุมครองผูบริโภค 
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กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวา ความรวมมือจากผูรวมงานมีความสัมพันธกับความพรอมในการทํา
วิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่มีผลตอการทํา
วิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา พบวา มีปจจัยหลายดานทั้งทางตรงและทางออม ปจจัยที่มีผลตอ
การทําวิจัยของอาจารย ที่มีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอการทําวิจัยในลําดับตน ๆ ประกอบดวย 
2  ปจจัย คือ ดานบรรยากาศวิชาการของสถาบันการศึกษาแหงนั้น ๆ และ ดานความสัมพันธและความ
รวมมือของเพื่อนรวมงาน 

4. ดาน อุปกรณเคร่ืองมือ  และ สิ่งอํานวยความสะดวก 

    นอกเหนือจากการสนับสนุนจากหนวยงาน ทุนสําหรับการวิจัย ความตั้งใจของผูทําวิจัย
แลว ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย  ไดแก แหลงคนควา เอกสารตํารา หองปฏิบัติการ เครื่องมือ
อุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ  เครือขายงานวิจัย  ผูชวยเหลือในการทําวิจัย เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ 
เพราะการทําวิจัยเมื่อผูวิจัยเลือกปญหาหรือเร่ืองทําวิจัยไดแลว ผูวิจัยตองศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาเนื้อหา วิธีการ ปญหาในการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อหลีกเล่ียงในการทําวิจัย 
ที่ซํ้าซอน  ซ่ึง จรัส สุวรรณเวลา และคณะ (2534: 187) กลาววา นอกจากนโยบายระบบ กําลังคน และ
ทุนแลว ส่ิงจําเปนพื้นฐานเพื่อพัฒนาการวิจัยยังมีฐานขอมูล ทั้งขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิในรูป
ของหองสมุด ศูนยเอกสารและศูนยขอมูลตางๆ หองปฏิบัติการ เครื่องมือ  อุปกรณตางๆ และบริการ
คอมพิวเตอร เชนเดียวกับ สัมมา รธนิธย (2536: 35) กลาววา การทําวิจัยตองมีปจจัยสนับสนุนตาง ๆ 
ประกอบเขาดวยกัน ทั้งขอมูลพื้นฐานเพียงพอเชื่อถือได มีเอกสารตําราเพียงพอ มีอุปกรณอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ  

นอกจากอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังกลาวขางตน ที่ปรึกษาในการทําวิจัย และ
ผูชวยวิจัย ถือไดวาเปนปจจัยที่สนับสนุนใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไดอยางมีคุณภาพและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ซ่ึง  ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ, รัชฎา ธิโสภา และ อรดา เกรียงสินยศ (2548: 61) ไดวิจัย ปจจัยที่มี
ผลตอการทําวิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา ดานบรรยากาศ
การวิจัย ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก โดยเรียงลําดับ 
ตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยมากในระดับตน ๆ ดังนี้ 1) มีแหลงคนควาเอกสาร/ตํารา/วารสาร/บทความ/
ทฤษฎีที่เกี่ยวของและรายงานการวิจัยที่ทันสมัยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 2) มีแหลงขอมูล
พื้นฐานเพียงพอและเชื่อถือได 3) การกําหนดนโยบายและแนวทางการทํางานวิจัยของสถาบันที่
ชัดเจน 4) มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญและชํานาญการทําวิจัยในการใหคําปรึกษาฯ สอดคลองกับ  นาฎอนงค 
สุวรรณจิตต (2548: บทคัดยอ) ไดวิจัย ปญหาอุปสรรคการทําวิจัยของอาจารยประจํา วิทยาลัยพยาบาล
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บรมราชชนนี ชลบุรี  พบวา อาจารยประจํามีปญหาเรื่องไมมีเครือขายติดตองานวิจัยกับสถาบันอื่นรอยละ 
87.0 ไมจัดใหมีผูชวยพิมพรอยละ  84.8 ขาดผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษารอยละ  82.6 ไมมีหองทํางาน
ที่เอื้อตอการทําวิจัยเฉพาะรอยละ 73.9 ไมสงเสริมใหใชหองสมุดของสถาบันอื่นเปนกรณีพิเศษเทากัน
กับขาดผูชวยทําวิจัย รอยละ 60.9 และขาดความรวมมือในการทําวิจัย รอยละ 56.0 สอดคลองกับ 
งานวิจัยของ  เพชรรัตน  พงษเจริญสุข,  มนทยา  สุนันทิวัฒน และพัชรี  คงสมัย, 2543  (อางถึงใน  
นาฎอนงค สุวรรณจิตต, 2548: 57) ที่ไดสํารวจงานวิจัยของเภสัชกรในโรงพยาบาลของรัฐพบวา 
ปญหาอุปสรรคของการทําวิจัยอยางหนึ่งคือ ไมมีผูชวยทําวิจัย นอกจากนี้ การวิจัยของ เตือนจิตต จิตตอารี 
(2537: 28) และพิศิษฐ หิรัญกิจ (2544)  พบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลสูงที่ทําใหคณาจารยทําวิจัยคือ 
หองสมุด และสถานที่  การทําวิจัยของขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ขาราชการ
สายอาจารยยังประสบปญหาเกี่ยวกับแหลงคนควาขอมูล คือ แหลงขอมูลคนควาลาสมัย 
ไมทันเหตุการณกับผลงานวิชาการที่มีอยู 

สวนปจจัยพื้นฐานในดานบุคคล อุปกรณ และ ส่ิงอํานวยความสะดวก ที่สนับสนุนให
อาจารยสามารถทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ คือ 

1. แหลงคนควาเอกสาร  ซ่ึงเปนแหลงความรูที่นักวิจัยสามารถคนหาความรูเพื่อใชในการ
วิจัย ไดแก หองสมุดที่เปนแหลงรวบรวมหนังสือ ตํารา และผลงานวิจัยตาง ๆ และหนังสืออางอิง  
เอกสาร วารสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ซ่ึงควรมีให ทันสมัย เพียงพอ  
และเชื่อถือได  

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย  ไดแก ความกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรระบบ
อินเตอรเนตสําหรับใหผูวิจัยสืบคนหนังสือ และขอมูลจากทั่วโลก  ระบบฐานขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การคนควาของหนวยงาน ซ่ึงตองมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงเพียงพอและเชื่อถือได 

3. เครือขายติดตองานวิจัย ซ่ึงสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
การแสวงหาและกระจายขาวสารขอมูล ความรวมมือของเครือขาย ทําใหการศึกษาคนควา กวางขวาง 
สะดวกรวดเร็ว  

4. หองปฎิบัติการ ซ่ึงเปนหองทํางานที่ใชสําหรับการทําวิจัย เชน  หองทํางานวิจัย หองพัก
อาจารย หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการ ควรมีขนาดหอง  อุณหภูมิภายในหองเหมาะสม ปราศจาก
เสียงรบกวน แสงสวางพอเพียง   

5. เครื่องมืออุปกรณเพื่อการวิจัย  อุปกรณในการทําวิจัย  เชน วัสดุที่ใชประกอบการศึกษา
คนควาในสาขาตาง ๆ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ เครื่องอัดสําเนา ควรมีประสิทธิภาพ  
และเพียงพอตอการใชงาน 
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6. ที่ปรึกษางานวิจัย เชน การใหคําปรึกษาดานการวิจัย ที่ปรึกษาในดานสถิติการวิจัย  
การวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  ดานภาษาตางประเทศ เปนตน 

7. ผูชวยงานวิจัย  ทั้งในหองปฏิบัติการและในภาคสนาม โดย ภาระงานของผูชวยวิจัย  
โดยปฏิบัติงานชวยผูวิจัยในขั้นตอนตาง ๆ เชน การเตรียมเครื่องมือ ประสานงาน เก็บขอมูล ปอน
ขอมูล และตรวจสอบความถูกตอง การพิมพเอกสารงานวิจัย เปนตน  

สวนการศึกษาสถานภาพงานวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ บทบาทหนาที่ 
ของอาจารย ตอการทําวิจัย รวมถึงปจจัยตาง ๆที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
จากงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พบวา การทําวิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษายังมีปญหา
อุปสรรคและปญหาหลายประการที่สงผลใหอาจารยทําวิจัยกันนอยและการทําวิจัยไมบรรลุตาม
ระยะเวลาหรือเปาหมายที่วางไว ซ่ึงการวิจัยถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา การพัฒนา
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบรรลุเปาหมาย
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  ผูวิจัยจึงไดเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเปนขอมูลในการกําหนด 
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทําวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชน 
ตอสังคมและประเทศชาติตอไป ผูวิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไว ดังนี้  

1. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

        1.1 ดานทักษะเชิงวิจัย  
         1.2 ดานเวลา 
        1.3 ดานทัศนคติตอการทําวิจัย 

2. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  
2.1 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

2.2 ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
2.3 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

3. ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย 
3.1 ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน 
3.2  ดานเงินทุนในการทําวิจัย 
3.3 ดานบรรยากาศวิจัย 
3.4 ดานอุปกรณเครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

    1. ดานทักษะเชิงวิจัย  
    2. ดานเวลาในการทําวิจัย 
    3. ดานทัศนคติตอการทําวิจัย 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 

ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  
   1. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

   2. ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
   3. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

 

       การทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย 
       เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือ
ตอการทําวิจัย 
   1. ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน 
   2. ดานเงินทุนในการทําวิจัย 
   3. ดานบรรยากาศวิจัย 
   4. ดานอุปกรณเครื่องมือ และส่ิงอํานวย 
       ความสะดวก 
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สมมติฐานการวิจัย  
การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี ผูวิจัยไดตัง้สมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
1. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย และ ปจจัยดาน

คุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย มีความสัมพันธกับการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ระดับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย และปจจัยดาน
คุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย  ของ อาจารยที่ทําวิจัย (ตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป) กับอาจารยที่
ไมทําวิจัยเลย หรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เรื่องในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) แตกตางกัน 

3. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย และปจจัยดานคุณลักษณะ 
ของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย สามารถรวมกันพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlational Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัย ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย และศึกษาอิทธิพลของปจจัย 
ที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยประกอบ ดวยประชากรและกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ปการศึกษา 2554  จาก 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย  จํานวน  881 คน       
 

การสุมตัวอยาง 
   ขั้นที่ 1 คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95% (คาความคลาดเคลื่อน ± 5%)  

ดวยสูตรของ Yamane’s  ดังนี้ 
�

 
 
โดย          N   =    จํานวนประชากร    

         n   =   ขนาดตัวอยางที่คํานวณได    
  e    =   คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (allowable error)  
 ระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะใชคา 0.05  

 แทนคาดังนี้  

                                                n  =     275 

   ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  มีจํานวนอยางนอย  275  คน  
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ขั้นที่  2   คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง จําแนกเปนแตละคณะ/วิทยาลัย โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)   

 

ตารางที่  1  จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามหนวยงาน  
 

คณะ/หนวยงาน อาจารย(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
คํานวณดวยสูตร 

Yamane’s (คน) 

จํานวน
แบบสอบถาม 

ท่ีสง 

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 87 27 33 
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร  50 16 22 
3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  56 17 23 
4.คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  41 13 19 
5.คณะบริหารธุรกิจ  88 27 33 
6.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  111 35 41 
7.คณะวิศวกรรมศาสตร  202 63 68 
8.คณะศิลปกรรมศาสตร  92 29 35 
9.คณะศิลปศาสตร 85 26 32 
10.คณะสถาปตยกรรมศาสตร 43 13 19 
11. วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 26 9 15 

รวม 881 275 340 
 

หมายเหตุ : ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน  340  ฉบับ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย  3  ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)  
และคําถามปลายเปด ประกอบดวยคําถามเรื่อง เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของตําแหนง 
ตําแหนงทางวิชาการ  อายุราชการ หนวยงานที่สังกัด เหตุผลที่ทําใหทานทําวิจัยมากที่สุด  เหตุผลที่ทาน 
ไมสนใจทําวิจัย จํานวนงานวิจัย  งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ ลักษณะการทําวิจัย  ทุนวิจัยที่เคยไดรับ  
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ตอนท่ี 2   ปจจัย 3 ดาน  คือ ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการ
ทําวิจัย และ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย  ที่สงผลตอการทําวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยผูวิจัยไดสรางและพัฒนาจากแบบสอบถามของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

1. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  เปนขอคําถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและพัฒนาขอคําถาม
จาก ศจีมาศ ขวัญเมือง (2548) นาฎอนงค สุวรรณจิตต(2548) พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ(2550) ประกอบดวย 
ดานทักษะเชิงวิจัย  ดานเวลา และดานทัศนคติที่สงผลตอการทําวิจัย  แบบวัดปจจัยดานคุณลักษณะ
สวนบุคคล  เปนมาตราสวนวัดความสามารถการทําวิจัย เวลาในการทําวิจัย และทัศนคติทางบวกและ
ลบตอการทําวิจัย  ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งแต  มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย  และ 
นอยที่สุด  โดยใหคะแนนตามระดับความคิดเห็น สําหรับขอความเชิงบวกใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 
และ 1 ตามลําดับ สวนขอความเชิงลบ ใหคะแนนเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ  

ขอคําถามปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล เปนขอความทางลบ (Negative) จํานวน 3 ขอ   
ไดแก  ขอที่ 28  ขอ 29  และ  ขอ 30 

2. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย เปนขอคําถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและพัฒนาขอคําถาม
จาก จรรยา แกวใจบุญ (2541), อัจฉรา ถาวร (2545) และ นัสที ทรัพยบัญญัติ (2546)  ประกอบดวย  
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ที่สงผล
ตอการทําวิจัย  แบบวัดปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย เปนมาตราสวนวัดระดับแรงจูงใจของอาจารย
ที่สงตอการทําวิจัยของอาจารย  ประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับ ตั้งแต  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
นอย และ นอยที่สุด  โดยใหคะแนนตามระดับความคิดเห็น สําหรับขอความเชิงบวกใหคะแนนเปน 5, 
4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความเชิงลบ ใหคะแนนเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ  

ขอคําถามปจจัยดานแรงจูงใจที่สงผลตอการทําวิจัย เปนขอความทางบวก (Positive) ทุกขอ 
3. ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย เปนขอคําถามที่ผูวิจัยไดสราง

ขึ้นและพัฒนาจากขอคําถามจาก นัสที ทรัพยบัญญัติ (2546);  ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ; รัชฎา ธิโสภา 
อรดา  เกรียงสินยศ (2548)  และ พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ (2550) ประกอบดวย ดานการสนับสนุนจาก
หนวยงาน ดานเงินทุนในการทําวิจัย ดานบรรยากาศวิจัย และดานอุปกรณเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก   ที่สงผลตอการทําวิจัย  แบบวัดปจจัยคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย เปน
มาตราสวนวัดระดับความคิดเห็นของอาจารยตอปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่มีตอการทํา
วิจัย ประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับ ตั้งแต  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง นอย และนอยที่สุดโดยให
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คะแนนตามระดับความคิดเห็น สําหรับขอความเชิงบวกใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ 
สวนขอความเชิงลบ ใหคะแนนเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ  

ขอคําถามปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่สงผลตอการทําวิจัย  เปนขอความทางบวก 
(Positive) ทุกขอ 

การแปลผล 
 พิจารณาชวงคะแนนแตละระดับจากคาอันตรภาคชั้น ซึ่งสูตรคํานวณหาอันตรภาคชั้น มาจาก

การหารพิสัยดวยจาํนวนชั้น (บุญเรียง, 2542) 
 

ตาราง ท่ี 2  การแปลผลขอมูลโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย 
 

                      คะแนน                      การแปลผล 
 

               4.21 – 5.00             
               3.40 – 4.20              
               2.61 – 3.40               
               1.81 – 2.60               
               1.00 - 1.80               

 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

 

การทดสอบเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดกําหนดการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้  

 1. สํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคําถาม 
   2. นําแบบสอบถามที่สรางมาวิพากษกับอาจารยที่ควบคุมปริญญานิพนธ พรอมทั้งปรับแก

ขอคําถามตามคําแนะนํา 
   3.นําแบบสอบถามที่อาจารยควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวให

ผูทรงคุณวุฒิ  3  ทาน ไดแก 1) รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา หิรัญวงษ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) อาจารย ดร.ราชัญ  บุญธิมา สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 3) รองศาสตราจารย ดร. อุษาพร เสวกวิ
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวนําแบบสอบถามที่คัดเลือก
ขอความที่อยูในเกณฑและที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try-Out) กับอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จาก 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุดแลว
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นํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α –coefficient) ของครอนบัค ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ ดังนี้ 

• ดานทักษะเชิงวิจัย    =    .8976 

• ดานเวลา     =    .7946 

• ดานทัศนคติตอการทําวิจัย   =    .6617 

• ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   =    .8601 

• ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ   =    .8586 

• ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  =    .8137 

• ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน  =    .8463 

• ดานเงินทุนในการทําวิจัย   =    .7641 

• ดานบรรยากาศวิจัย    =    .8355 

• ดานอุปกรณเครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก =    .9087 
1. นําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบคุณภาพแลวไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

 เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน  340  ฉบับ  โดยผานความเห็นชอบ

จากคณบดีแตละคณะ และ ผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง ไดกลับคืนมา จํานวน 276 ฉบับ คิดเปนรอยละ  81.17  ซ่ึงอยูในเกณฑจํานวนกลุมตัวอยางจาก
การคํานวนดวยสูตรของ Yamane’s   

2. ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
3. นําขอมูลที่ไดมาดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหและประมวลผลดวย 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติดังตอไปนี้ 

    1. คาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentile) ใชอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง 

    2. คาเฉลี่ย (Mean) การแปลผล  
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    3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชแสดงการกระจายของขอมูล 
    4. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

เพื่อคํานวณระดับความสัมพันธของตัวแปร 
  5. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบระดับความแตกตาง 

  6. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิคแบบขั้นตอน 
(Stepwise) เพื่อคนหาปจจัยที่เปนตัวพยากรณ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล 
ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  และ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่สงผลตอการทําวิจัย
และรวมกันพยากรณตอการทําหรือไมทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ  
ซ่ึงผูวิจัยได นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประเภทของตําแหนง ตําแหนงทางวิชาการ อายุราชการ หนวยงานที่สังกัด ผลงานวิจัย  ลักษณะการทํา

วิจัย  เหตุผลการทําและไมทําวิจัย  แหลงทุนอุดหนุนวิจัย และ  ผลการเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของอาจารย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จําแนกตามผลงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจ 

ในการทําวิจัย และปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย   

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  และปจจัยดาน
คุณลักษณะของสถานศึกษาที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การเปรียบเทียบปจจัยของผูที่ไมทําวิจัยเลย หรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เร่ือง กับ อาจารยที่ทําวิจัย ตั้งแต 
1 เร่ืองขึ้นไป ในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553)   และ การวิเคราะหตัวแปรพยากรณที่รวมกัน
ทํานายการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประเภทของตําแหนง ตําแหนงทางวิชาการ อายุราชการ หนวยงานตนสังกัด  
              จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พบวา กวาครึ่งหนึ่งเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.4  สวนเพศหญิงคิดเปน รอยละ 44.6 
อายุเฉลี่ย 40.7 ป โดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31- 44 ป คิดเปนรอยละ 42.4  อายุสูงสุด คือ 60 ป 
และอายุต่ําสุด คือ 22 ป  ดานระดับการศึกษา พบวาสองในสามมีการศึกษาในระดับปริญญาโท  คิด
เปนรอยละ 68.5 สวนระดับปริญญาตรีมีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.6 โดยประเภทของ
ตําแหนง สองในสามเปนขาราชการ (66.7%) และพนักงานราชการมีจํานวนนอยที่สุด  คิดเปน
รอยละ 3.6  ดานตําแหนงวิชาการ อาจารยเกือบสองในสามดํารงตําแหนง อาจารย (67.8 %)  อีก 
หนึ่งในสาม  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  (30.4%)  สวนรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 1.8  
ดานอายุราชการ พบวา อาจารยเกือบหนึ่งในสี่ มีอายุราชการอยู ระหวาง 11– 15 ป (24.6%) อายุ 
ราชการระหวาง 21 – 25 ป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.1  หนวยงานที่สังกัด จากคณะวิศวกรรมศาสตร คิด
เปนรอยละ 22.8 คณะบริหารธุรกิจ คิดเปนรอยละ 12.7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอย
ละ 12.0 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 9.4 คณะศิลปกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 9.1 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 8.3 คณะศิลปศาสตร คิดเปนรอยละ 7.6  คณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน คิดเปนรอยละ 5.8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คิดเปนรอยละ 5.8 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรคิดเปนรอยละ  3.6 และวิทยาลัยการแพทยแผนไทยคิดเปนรอยละ 2.9 
ตามลําดับ  (ตารางที่ 3 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

ตารางที่ 3  ขอมูลทั่วไปของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  

         ขอมูลท่ัวไป                                                           จํานวน(คน)                      รอยละ 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

รวม 
อายุ 
        นอยกวา 31 ป 
        31 – 40 ป 
        41 – 50 ป 
        มากกวา 50 ป 

รวม 

 
153 
123 
276 

 
37 

117 
67 
55 

276 

 
55.4 
44.6 

100.0 
 

13.4 
42.4 
24.3 
19.9 

100.0 

                         อายุเฉล่ีย 40.7    ป  
                         อายุสูงสุด 60     ป  
                         อายุต่ําสุด 22     ป  
ระดับการศึกษาสูงสุด   
        ปริญญาตรี 21 7.6 
        ปริญญาโท 189 68.5 
        ปริญญาเอก 66 23.9 

รวม 276 100.0 
ประเภทของตําแหนง   
        ขาราชการ 184 66.7 
        พนักงานมหาวิทยาลัย 52 18.8 
        พนักงานราชการ 10 3.6 
        ลูกจางชั่วคราว 30 10.9 

รวม 276 100.0 
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ตารางที่ 3  ขอมูลทั่วไปของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน(คน) รอยละ 

ตําแหนงทางวิชาการ   
        อาจารย 187 67.8 
        ผูชวยศาสตราจารย 84 30.4 
        รองศาสตราจารย 5 1.8 
        ศาสตราจารย 0 0 

รวม 276 100.0 
อายุราชการ   
        นอยกวา 6 ป 62 22.5 
        6 – 10 ป 41 14.8 
        11 – 15 ป 68 24.6 
        16 – 20 ป 37 13.4 
        21 – 25 ป 14 5.1 
        มากวา 25 ป 54 19.6 

รวม 276 100.0 
                         อายุราชการเฉลี่ย 14.4   ป  
                         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   9.8   ป  
                         อายุราชการสูงสุด    39   ป  
                         อายุราชการต่ําสุด     1   ป  
หนวยงานที่สังกัด   
        คณะวิศวกรรมศาสตร 63 22.8 
        คณะบริหารธุรกิจ 35 12.7 
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 23 8.3 
        คณะศิลปกรรมศาสตร 25 9.1 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร    16 5.8 
        คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 26 9.4 
        คณะสถาปตยกรรมศาสตร 10 3.6 
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ตารางที่ 3  ขอมูลทั่วไปของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป   จํานวน(คน)  รอยละ 
        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 12.0 
        คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 16 5.8 
        คณะศิลปศาสตร 21 7.6 
        วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 8 2.9 

รวม 276 100.0 
 

2.  ผลงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

จากการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี พบวา ผูมีผลงานวิจัยที่ทํามาทั้งหมด เปนผูมีผลงานวิจัย 1-3 เรื่อง จํานวน 119 คน เกิน

กวาหนึ่งในสาม คิดเปนรอยละ 42.9  หนึ่งในสามมีผลงานวิจัยตั้งแต 4 เร่ืองขึ้นไป คิดเปนรอยละ 36.8 

และผูที่ไมมีผลงานวิจัยเลย จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 20.3  สวน  ผลงานวิจัยในชวง 5 ป ที่ผานมา 

(พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) พบวา ครึ่งหนึ่งมีผลงานวิจัย ตั้งแต 1- 3 เร่ือง จํานวน 138  คน คิดเปนรอยละ 

50  มีผลงานวิจัยตั้งแต 4   เรื่องขึ้นไป จํานวน 63 คน  คิดเปนรอยละ 22.8 และไมมีผลงานวิจัยเลย 

จํานวน 75 คน  คิดเปนรอยละ  27.2   และ ในปจจุบันมีงานวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินการ  พบวา 

คร่ึงหนึ่ง มีผลงานวิจัยท่ีอยูในระหวางดําเนินการ ตั้งแต  1- 3  เร่ือง  จํานวน 163  คน คิดเปนรอยละ 59 

ไมมีงานวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินการ จํานวน 106 คน  คิดเปนรอยละ 38.4 และ มีผลงานวิจัยที่อยูใน

ระหวางดําเนินการ ตั้งแต  4 เร่ือง ขึ้นไป จํานวน 7 คน   คิดเปนรอยละ 2.6  (ตารางที่ 4 ) 
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ตารางที่ 4  ผลงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

       ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน)    รอยละ 

ผลงานวิจัยท่ีทําท้ังหมด   
      ไมมีผลงานวิจัย 56 20.3 
      1 เร่ือง  37 13.3 
      2 เร่ือง 47 17.0 
      3 เร่ือง 35 12.6 
      มากกวา 3 เรื่อง 101 36.8 

รวม 276        100.0 
ผลงานวิจัยในชวง 5 ป ท่ีผานมา 
(พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) 

  

        ไมมีผลงานวิจัย 75          27.2 
        1 เร่ือง 51          18.5 
        2 เร่ือง  48          17.4 
        3 เร่ือง 39          14.1 
        มากกวา 3 เรื่อง 63          22.8 

รวม 276 100.0 
งานวิจัยท่ีอยูในระหวางดําเนินการ   
       ไมมีงานวิจัยอยูในระหวางดําเนินการ  106          38.4 
        1 เร่ือง 108 39.1 
        2 เร่ือง 45 16.3 
        3 เร่ือง 10   3.6 
        มากกวา 3 เรื่อง 7  2.6 

รวม 276         100.0 
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3. ลักษณะการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
     3.1 ลักษณะการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวาง 
พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553   ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะการทาํวิจยัของอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวาง พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 พบวา กลุมตัวอยาง คร่ึงหนึ่งเคยเปนผูทํา 
วิจัยรวม ( 52 %) มากกวาหนึ่งในสาม เคยทําเปนคณะโดยตนเองเปนหัวหนาโครงการ (43.84 %) และ 
หนึ่งในสี่ทําคนเดียว (26.5 %) (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่  5  ลักษณะการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
                (พ.ศ.2549 –   พ.ศ.2553)  
 

ลักษณะการทําวิจัย 

                  

               จํานวนเรื่อง 
 

      ทําคนเดียว 
         ทําเปนคณะ 
(เปนหัวหนาโครงการ) 

 

     เปนผูวิจัยรวม 

1 41 48 58 
2 17 28 39 
3 4 26 33 
4 5 7 5 
5 1 2 3 
6 1 1 1 
7 2 1 2 
8 1 1 1 
9 - 1 - 

10 1 5 2 
11 - - - 
12 - - - 
13 - - - 
14 - - - 
15 - 1 - 

รวม 
รอยละ 

73 
26.5  

121 
43.8  

144 
52.2 

 
หมายเหตุ  1 คน ทํางานวิจัยหลายลักษณะ 
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    3.2 ลักษณะการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ (พ.ศ.2554)  ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อยูระหวางดําเนินการ(พ.ศ.2554) พบวา กลุมตัวอยาง  เปนผูทําวิจัยรวม 
มากที่สุด ( 27.1 %)  ทําเปนคณะโดยตนเองเปนหัวหนาโครงการ (24.6%) และ ทําคนเดียว (26.5 %) 
ตามลําดับ (ตารางที่ 6 ) 
 
ตารางที่ 6  ลักษณะการทําวิจยัของอาจารยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีที่อยูระหวาง                  
  ดําเนินการ (พ.ศ.2554)  
  

ลักษณะการทําวิจัย 

จํานวนเรื่อง ทําคนเดียว ทําเปนคณะ 
(เปนหัวหนาโครงการ) 

เปนผูวิจัยรวม 

1 53 50 55 
2 5 11 16 
3 3 6 1 
4 - - 2 
5 - 1 1 

จํานวน 
รอยละ 

61 
22.1  

68 
24.6  

75 
27.2  

 

   หมายเหตุ  1 คน ทํางานวิจัยหลายลักษณะ 
 

4.  เหตุผลการทําและไมทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

(ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553 ) ผลวิเคราะหเหตุผลที่อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีทําวิจัย (ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553 ) พบวา เหตุผลที่อาจารยทําวิจยั เพราะตระหนกัวาเปน

ภาระหนาที่สูงสุด (63.4%) นาํมาประกอบการสอนหรือการทํางาน (58.4%) ความสนใจใครรู (55.0%)  

และ ตองการทําผลงานเพื่อขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ (50.0%) ตามลําดับ (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่  7   เหตุผลการทําวจิัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

                    (ในชวง พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) 

เหตุผลท่ีทําวิจัย จํานวน รอยละ อันดับที่ 

1. ตระหนักวาเปนภาระหนาท่ี 128 63.4 1 
2. ตองการทําผลงานเพื่อขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 101 50.0 4 
3. ตองการความยอมรับและชื่อ เสียงทางวิชาการ 

ของตนเอง 
73 36.1 5 

4. นํามาประกอบการสอนหรือการทํางาน 118 58.4 2 
5. ตองการหารายไดพิเศษ 18 8.9 7 
6. ความสนใจใครรู 111 55.0 3 
7. ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 43 21.3 6 
8. อื่น ๆ 4 2.0 8 

หมายเหตุ เลือกเหตุผลไดมากกวา 1 ขอ 

สวนเหตุผลทีอ่าจารยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไมทําวิจัย (ในชวง พ.ศ.2549 

– พ.ศ.2553 ) พบวา มีภาระงานสอนมาก สูงสุด (46.1 %) ไมมีเวลา (43.4%) ขาดความรูและประสบการณ 

ทําวิจยั (28.9%)  และ การขอทุนสนับสนุนขั้นตอนมากยุงยาก (27.6%) ตามลําดับ (ตารางที่ 8 ) 
 

ตารางที่  8  เหตุผลการไมทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

                (ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553 ) 

เหตุผลท่ีไมทําวิจัย จํานวน รอยละ อันดับที่ 

1. ขาดความรูและประสบการณทําวิจัย 22 28.9 3 
         2. ไมมีเวลา 33 43.4 2 
         3. ไมชอบการทําวิจัย 9 11.8 7 
         4. มีภาระงานสอนมาก 35 46.1 1 
         5. การขอทุนสนับสนุนขั้นตอนมากยุงยาก 21 27.6 4 
         6. ทุนสนับสนุนการวิจัยนอยเกินไป 18 23.7 5 
         7. ไมไดรับการสนับสนุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย 11 14.5 6 
         8. ไมมีแหลงคนควา อุปกรณสนับสนุนการทําวิจัย 9 11.8 7 
         9. อ่ืน ๆ 11 14.5 6 
หมายเหตุ เลือกเหตุผลไดมากกวา 1 ขอ 
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5.  แหลงอุดหนุนทุนการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผลการวิเคราะหแหลงทุนอุดหนุนการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีทําวิจัย (ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553 ) พบวา  แหลงทุนที่อาจารยใชสําหรับการทําวิจัยมาก

ที่สุด คือ งบประมาณแผนดิน (29.9 %) รองลงมา คือ งบรายได (22.7%)  และ ทุนภาครัฐในประเทศ 

(15.1%) ตามลําดับ  สําหรับแหลงทุนที่ใชนอยที่สุด คือ แหลงทุนตางประเทศ (1.0 %)  (ตารางที่ 9) 

ตารางที่  9  ขอมูลแหลงอุดหนุนทุนการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

      ธัญบุรี (ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553 ) 
 
 

คณะ/วิทยาลัย 

 

แหลงเงินทุนวิจัย 

 
งปม.
แผนดิน 
n (%) 

 
งบรายได 

 
n(%) 

 
ทุนภาครัฐ
ในประเทศ 

n(%) 

ภาคธุรกิจ 
/อุตสาห 
กรรม 
n(%) 

แหลงทุน
ตางประ 
เทศ 

n(%) 

 
ทุน

สวนตัว 
n(%) 

 
ไมไดรับทุน 

 
n(%) 

 
อื่น ๆ 

 
n(%) 

 
รวม 

 
n(%) 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร 30(35.3) 8(9.4) 23(27) 8(9.4) 1(1.2) 5(5.9) 6(7.1) 4(4.7) 85(100%) 
2. คณะบริหารธุรกิจ 7(20.6) 13(38.2) 3(8.8) 2(5.9) 0 3(8.8) 4(11.8) 2(5.9) 34(100%) 
3. คณะเทคโนโลยี 
   คหกรรมศาสตร 

5(23.8) 8(38.1) 4(19.) 3(14.3) 0 0 1(4.8) 0 21(100%) 

4. คณะศิลปกรรม 
    ศาสตร 

7(46.6) 0 0 1(6.7) 0 1(6.7) 5(33.3) 1(6.7) 15(100%) 

5. คณะเทคโนโลยี 
    การเกษตร    

10(41.7) 9(37.5) 2(8.3) 2(8.3) 0 0 1(4.2) 0 24(100%) 

6. คณะครุศาสตร 
    อุตสาหกรรม 

6(17.6) 9(26.6) 4(11.8) 1(2.9) 1(2.9) 5(14.7) 5(14.7) 3(8.8) 34(100%) 

7. คณะสถาปตย 
    กรรมศาสตร 

2(22.2) 2(22.2) 1(11.1) 0 0 1(11.1) 2(22.2) 1(11.1) 9(100%) 

8. คณะวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

15(39.5) 9(23.7) 5(13.1) 0 1(2.6) 3(7.9) 3(7.9) 2(5.3) 38(100%) 

9. คณะเทคโนโลยี 
    สื่อสารมวลชน 

0 2(20) 2(20) 0 0 4(40) 2(20) 0 10(100%) 

10. คณะศิลปศาสตร 4(25) 5(31.2) 0 1(6.3) 0 3(18.7) 2(12.5) 1(6.3) 16(100%) 
11. วิทยาลัยการแพทย 
      แผนไทย 

1(20) 1(20) 0 0 0 1(20) 2(40) 0 5(100%) 

รวม 87 
(29.9%) 

66 
(22.7%) 

44 
(15.1%) 

18 
(6.2%) 

3 
(1.0%) 

26 
(8.9%) 

33 
(11.3%) 

14 
(4.8%) 

291 
(100.0%) 
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6.  เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจําแนก

ตามผลงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) 

เมื่อแบงกลุมอาจารยตามจํานวนงานวิจัย ในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) ระหวาง

อาจารยที่ไมทําวิจัยเลยหรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เรื่อง กับ อาจารยที่ทําวิจัย ตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป  พบวา 

อาจารยที่ไมทําวิจัยเลย หรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เร่ือง มีจํานวน 75 คน และอาจารยที่ทําวิจัยตั้งแต 1เร่ือง

ขึ้นไป มีจํานวน 201 คน  

อาจารยที่ไมมีผลงานวิจัยเลยในชวง 5 ปที่ผานมา เปนอาจารยหญิงมากกวาอาจารยชาย 

(53.3% และ 46.7 % ตามลําดับ) อายุระหวาง 31 – 40 ป มีอยูเกินกวาหนึ่งในสาม (37.3 %) รองลงมา

นอยกวา 31 ป (22.7 %) และ อายุระหวาง 41 – 50 ป และมากกวา 50 ป มีจํานวนเทากัน คือ (20.0 %) 

ตามลําดับ วุฒิการศึกษา สองในสามของอาจารยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (65.3%) ระดับ

ปริญญาตรี และระดับปริญญาเอกมีจํานวนเทากัน คือ (17.3 %) ประเภทของตําแหนงเกินครึ่งเปน

ขาราชการ (60.0 %) รองลงมาเปน ลูกจางชั่วคราว (20.0%) และพนักงานมหาวิทยาลัย (17.3%) 

ตามลําดับ ตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารยเกินสองในสาม  (76.0 %) รองลงมาเปนผูชวย

ศาสตราจารย (22.7 %) ที่เหลือมีตําแหนงเปนรองศาสตราจารย (1.3 %) อายุราชการที่นอยกวา 

6 ป มีอยูจํานวนเกินหนึ่งในสี่ (28.0 %) รองลงมา มีอายุราชการ มากกวา 25 ป (22.7 %) และอายุ

ราชการอยูระหวาง 11 – 15 ป (21.3 %) ตามลําดับ  อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรมีจํานวนผูไมทําวิจัย

ในชวง 5 ปที่ผานมา มากที่สุด คือ (16.0 %) รองลงมาเปนอาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร (14.7%) 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาจารยคณะศิลปศาสตร จํานวนเทากันคือ (13.3%) 

ที่เหลือนอยที่สุดเปนอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร (2.7 %) 

อาจารยที่ทําวิจัย ตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย (58.7 % และ 

41.3 % ตามลําดับ) ชวงอายุที่ทําวิจัยมากที่สุดอยูระหวาง อายุ 31 – 40 ป (44.3 %) อายุ 41 – 50 ป  

(25.9 %) และ อายุมากกวา 50 ป (19.9 %)  ตามลําดับ สวนผูที่ทําวิจัยนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอย

กวา 31 ป (10.0 %) วุฒิการศึกษาจํานวนมากกวาสองในสามมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (69.7 %) 

ระดับปริญญาเอกเกือบหนึ่งในสาม (26.4%) สวนที่เหลือจํานวนเล็กนอยเปนอาจารยระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (4.0 %) ประเภทของตําแหนงมากกวาสองในสามเปนขาราชการ (69.2 %) รองลงมา 
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พนักงานมหาวิทยาลัย (19.4%) และลูกจางชั่วคราว (7.5 %) ตามลําดับ สวนที่เหลือจํานวนเพียง

เล็กนอยเปนพนักงานราชการ (4.0 %) อาจารยกลุมนี้สวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารยถึง

สองในสาม (64.7%) รองลงมาเปนผูชวยศาสตราจารย จํานวนหนึ่งในสาม (33.3%) ที่เหลือมี

ตําแหนงเปนรองศาสตราจารย (2.0 %) อายุราชการอยูระหวาง 11 – 15 ป มีอยูจํานวนหนึ่งในสี่ 

(25.9 %) รองลงมา อายุราชการนอยกวา 6 ป (20.4%) และอายุราชการมากกวา 25 ป (18.4%) 

ตามลําดับ อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรทําวิจัยในชวง 5 ปที่ผานมา มากที่สุด คือ (25.4 % ) รองลงมา

เปนอาจารยคณะบริหารธุรกิจ (14.9% ) อาจารยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (12.4%) และอาจารยจาก

วิทยาลัยการแพทยแผนไทยทําวิจัยนอยที่สุด ( 2.5%)   (ตารางที่ 10  ) 

ตารางที่ 10  เปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                 จําแนกตามผลงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) 

ขอมูลท่ัวไป ทําวิจัยเทากับ 0 เร่ือง ทําวิจัยต้ังแต 1 เร่ืองขึ้นไป 

 จํานวน รอยละ          จํานวน                    รอยละ 
เพศ     
        ชาย 35 46.7 118 58.7 
        หญิง 40 53.3 83 41.3 

รวม 75 100.0 201 100.0 
ชวงอายุ     
        นอยกวา 31 ป 17 22.7 20 10.0 
        31 – 40 ป 28 37.3 89 44.3 
        41 – 50 ป 15 20.0 52 25.9 
        มากกวา 50 ป  15 20.0 40 19.9 

รวม 75 100.0 201 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด     
        ปริญญาตรี 13 17.3 8 4.0 
        ปริญญาโท 49 65.3 140 69.7 
        ปริญญาเอก 13 17.3 53 26.4 

รวม 75 100.0 201 100.0 
ประเภทของตําแหนง     
        ขาราชการ 45 60.0 139 69.2 
        พนักงานมหาวิทยาลัย 13 17.3 39 19.4 
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ตารางที่  10  เปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                 จําแนกตามผลงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553 (ตอ)  

ขอมูลท่ัวไป ทําวิจัยเทากับ 0 เร่ือง ทําวิจัยต้ังแต 1 เร่ืองขึ้นไป 

                                                                  จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 
        พนักงานราชการ 2 2.7 8 4.0 
        ลูกจางชั่วคราว 15 20.0 15 7.5 

รวม 75 100.0 201 100.0 
ตําแหนงทางวิชาการ     
        อาจารย 57 76.0 130 64.7 
        ผูชวยศาสตราจารย 17 22.7 67 33.3 
        รองศาสตราจารย 1 1.3 4 2.0 
        ศาสตราจารย 0 0 0 0 
อายุราชการ     
        นอยกวา 6 ป 21 28.0 41 20.4 
        6 – 10 ป  10 13.3 31 15.4 
        11 – 15 ป 16 21.3 52 25.9 
        16 – 20 ป 9 12.0 28 13.9 
        21 – 25 ป 2 2.7 12 6.0 
        มากวา 25 ป  17 22.7 37 18.4 
หนวยงานที่สังกัด     
        คณะวิศวกรรมศาสตร 12 16.0 51 25.4 
        คณะบริหารธุรกิจ 5 6.7 30 14.9 
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 5 6.7 18 9.0 
        คณะศิลปกรรมศาสตร 11 14.7 14 7.0 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร  3 4.0 13 6.5 
        คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 6 8.0 20 10.0 
        คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2 2.7 8 4.0 
        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 10.7 25 12.4 
        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 13.3 6 3.0 
        คณะศิลปศาสตร 10 13.3 11 5.5 
        วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 3 4.0 5 2.5 
 75 100.0 201 100 
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ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํา

วิจัย  และ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย   

1. การวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยของอาจารยในภาพรวม  

    ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

กลุมตัวอยาง จํานวน 276 คน  โดยมีคาคะแนนเต็มเทากับ 5 คะแนน พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการ

ทําวิจัย มีระดับสูงสุด ( x  =  3.70 )  รองลงมา คือ ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ( x   = 3.46) และ 

ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย  ( x = 3.10 )  ตามลําดับ  (ตารางที่ 11 )    

ตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยในภาพรวม 
 

ปจจัย 
 

คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

การแปลผล 

1. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล         
    1) ดานทักษะเชิงวิจัย    3.75 0.66 มาก 
    2) ดานเวลาในการทําวิจัย 3.18 0.73 ปานกลาง 
    3) ดานทัศนคติตอการทําวิจัย 3.45 0.72 มาก 
                       รวม 3.46 0.55 มาก 
2. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย    
    1) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.48 0.88 มาก 
    2) ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ 3.76 0.71 มาก 
    3) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 3.70 0.63 มาก 
                             รวม 3.70 0.63 มาก 
3. ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อ   
    ตอการทําวิจัย   

   

    1) ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน 3.20 0.78 ปานกลาง 
    2) ดานเงินทุนในการทําวิจัย 3.37 0.80 ปานกลาง 
    3) ดานบรรยากาศวิจัย 3.04 0.73 ปานกลาง 
    4) ดานอุปกรณเครื่องมือ และส่ิงอํานวยความ 
        สะดวก 

2.81 0.86 ปานกลาง 

                            รวม 3.10 0.63 ปานกลาง 
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1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  

    คาเฉลี่ยภาพรวมของปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวา ดานทักษะเชิงวิจัยมีคาเฉลี่ยสูงสุด( x   = 3.75, S.D. = 0.66 ) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ 

ดานทัศนคติที่มีตอการทําวิจัย ( x  = 3.45, S.D. = 0.72 ) และดานเวลาในการทําวิจัย ( x  = 3.18, S.D. 

= 0.73 ) ตามลําดับ โดยแตละดานมีประเด็นตางๆ ดังนี้  

       1) ดานทักษะเชิงวิ จัย   ระดับสูงสุด  คือ  การสืบคน  เอกสาร  และงานวิจัยจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ( x = 3.96, S.D. = 0.77 ) รองลงมา คือ ความรูความเขาใจในเรื่องที่

ทําวิจัย อยางพอเพียง ( x = 3.94, S.D. = 0.78 ) สําหรับดานที่คะแนนนอย  คือ ประสบการณในการทํา

วิจัย ( x = 3.61, S.D. = 0.96 ) และนอยที่สุด คือ ความรูเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัย ( x   = 3.47, S.D. = 0.83 ) (ตารางที่ 12) 

      2) ดานเวลาในการทําวิจัย  ระดับสูงสุด คือ เวลาที่เพียงพอเปนปจจัยที่สําคัญตอคุณภาพ

งานวิจัย ( x = 3.84, S.D. = 1.14 )  และไมมีเวลาทําวิจัยเนื่องจากภาระงานสอน และงานอื่นที่ตอง

รับผิดชอบ ( x = 3.43, S.D. = 1.21) สวนดานที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ การมีเวลาเพียงพอในการทําวิจัย 

( x = 2.88, S.D. = 1.04) และการมีเวลาทําวิจัยไดอยางตอเนื่อง ( x = 2.88, S.D. = 1.04)(ตารางที่ 12  ) 

      3) ดานทัศนคติตอการทําวิจัย  ระดับสูงสุด คือ การทําวิจัยเปนการสรางนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาศาสตรและสังคม ( x = 3.90 , S.D. = 1.02 ) รองลงมา คือ เปาหมายของการทําวิจัยอยูที่

ประโยชนทางวิชาการมากกวาเงินตอบแทน( x   = 2.84, S.D. =  1.12)  และงานวิจัยเปนภารกิจที่

สําคัญของอาจารยในมหาวิทยาลัย ( x = 3.81, S.D. = 1.12) ตามลําดับ สวนดานที่เห็นดวยนอยที่สุด

คือ การทําวิจัยเปนเรื่องยุงยาก ( x = 3.08, S.D. = 1.14) การทําวิจัยทําใหเสียเวลาและสูญเปลา เพราะ

นําไปใชประโยชนไดนอย ( x   = 2.57, S.D. =  1.19)  (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

ประเด็น 
 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

การแปลผล 

        1. ดานทักษะเชิงวิจัย       
1.1  ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทานจะทําวิจัย 

 อยางพอเพียง 
3.94 0.78 มาก 

1.2 ความรู เ กี่ ย วกับนโยบายและทิศทางการวิ จั ย
ระดับประเทศ   

3.56 0.80 มาก 

1.3 ความรูเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย 

3.47 0.83 มาก 

1.4 ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 3.79 0.78 มาก 
1.5 นําระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยมาใชกับงานวิจัย

ไดอยางเหมาะสม 
3.76 0.78 มาก 

1.6 ต้ังปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยไดอยาง
ถูกตอง 

3.80 0.83 มาก 

1.7 สืบคน เอกสาร และงานวิจัยจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
ไดอยางถูกตอง 

3.96 0.77 มาก 

1.8 สร างและ เลื อก เครื่ อ งมื อในการวิ จั ยไดอย า ง
เหมาะสม 

3.75 0.79 มาก 

1.9 เลือกใชสถิติในการวิจัยไดอยาง เหมาะสม 3.63 0.87 มาก 
1.10  วิเคราะห และแปลผลขอมูลไดอยางถูกตอง 3.72 0.86 มาก 

         1.11 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลได 3.66 0.96 มาก 
1.12  วิเคราะหสังเคราะหขอมูล และรายงานผลการวิจัย

ได 
3.85 0.81 มาก 

1.13  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอ แนะสําหรับการวิจัย
ได 

3.90 0.84 มาก 

1.14  มีโอกาสไดเพิ่มพูนประสบการณและทักษะจากการ 
         ทําวิจัย 

3.83 0.94 มาก 

1.15  มีประสบการณในการทําวิจัย 3.61 0.96 มาก 
รวม 3.75 0.66 มาก 
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ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล (ตอ)    
 

ประเด็น 
 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

การแปลผล 

        2. ดานเวลาในการทําวิจัย     
2.1 ทานมีเวลาเพียงพอในการทําวิจัย 2.88 1.04 ปานกลาง 
2.2 ทานมีเวลาทําวิจัยไดอยางตอเนื่อง 2.88 1.04 ปานกลาง 
2.3 ทานไมมีเวลาทําวิจัยเนื่องจากภาระงานสอนและ

งานอื่นที่ตองรับผิดชอบ 
3.43 1.21 มาก 

2.4 ภาระงานขั้นต่ําที่กําหนดใหอาจารยทําวิจัยทําให
สามารถจัดสรรเวลาสําหรับทําวิจัยได 

2.95 1.02 ปานกลาง 

2.5 ทานทําวิจัยตามระยะเวลาที่ไดวางแผนไว 3.10 1.01 ปานกลาง 
2.6 เวลาที่ เพียงพอเปนปจจัยที่สํ าคัญตอคุณภาพ

งานวิจัย 
3.84 1.14 มาก 

รวม 3.18 0.73 ปานกลาง 
       3. ดานทัศนคติตอการทําวิจัย    

3.1 งานวิจั ย เปนภารกิจที่ สํ าคัญของอาจารย ใน
มหาวิทยาลัย  

3.81 1.12 มาก 

3.2 ช่ือเสียงและเกียรติคุณของอาจารยอยูที่ผลงานวิจัย 3.54 1.07 มาก 
3.3 การทําวิจัยเปนการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ศาสตรและสังคม 
3.90 1.02 มาก 

3.4 ความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู
กับการทําวิจัยของอาจารย 

3.59 1.12 มาก 

3.5 เป าหมายของการทํา วิจัยอยูที่ประโยชนทาง
วิชาการมากกวาเงินตอบแทน 

3.84 1.12 มาก 

3.6 ทานมีความสุขที่ไดทําการศึกษาคนควาวิจัย 3.61 1.07 มาก 
3.7 การวิจัยทําใหทานเครียดและเหนื่อยลา 3.12 1.12 ปานกลาง 
3.8 การทําวิจัยเปนเรื่องยุงยาก 3.08 1.14 ปานกลาง 
3.9 การทําวิจัยทําใหเสียเวลาและสูญเปลา เพราะ

นําไปใชประโยชนไดนอย 
2.57 1.19 นอย 

รวม 3.45 0.72 มาก 

รวมเฉล่ียท้ังสิ้น 3.46 0.55 มาก 
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1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับ ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  

คาเฉลี่ยภาพรวมของปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวา ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบมีคาเฉลี่ยสูงสุด( x   = 3.76, S.D. = 0.71 ) อยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ( x  = 3.70 , S.D. = 0.63 ) และ ดานการไดรับการ

ยอมรับนับถือ ( x  = 3.48, S.D. = 0.88 ) ตามลําดับ โดยแตละดานมีประเด็นตางๆ ดังนี้  

1) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ระดับสูงสุด คือ ผูที่มีผลงานวิจัยมักไดรับการยอมรับใน

ดานวิชาการจากเพื่อนรวมงาน ( x  = 3.60, S.D. = 0.98 ) รองลงมา คือ การใหเกียรติคุณ รางวัลยกยอง

นักวิจัยมีผลตอการทําวิจัย ( x  = 3.53, S.D. = 1.08 ) และเพื่อนรวมงานใหการยกยองผูทํางานวิจัยวา

เปนผูมีความสามารถสูง ( x   = 3.50, S.D. = 0.94 ) ตามลําดับ และเห็นดวยนอยที่สุด คือ ผูวิจัยไดรับ

เชิญเปนวิทยากรในการประชุมอบรมสัมมนาเปนประจํา ( x  = 3.38, S.D. = 1.05 ) (ตารางที่ 13 ) 

2) ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ ระดับ สูงสุด คือ  การทําวิจัยทาทายความรูความสามารถ 

( x   = 3.97, S.D. = 0.84 ) ความรูและความสามารถที่มีอยูสามารถทําวิจัยได ( x = 3.95, S.D.= 0.82 ) 

และหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยตองทําวิจัย ( x  = 3.79, S.D. = 1.02 )ตามลําดับ สวนขอที่นอย

ที่สุด คือ โอกาสรับผิดชอบงานวิจัยอยางเต็มที่ ( x   = 3.52, S.D. = 0.94 ) (ตารางที่ 13) 

 3) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระดับสูงสุด คือ การวิจัยทําใหไดรับองคความรูใหม ๆ 

และประสบการณเพิ่มขึ้น ( x = 4.23 , S.D. = 0.81 ) รองลงมา การวิจัยเปนวิธีการแสวงหาความรู

สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกตนเอง ( x   = 4.04, S.D. =  0.87 ) และตําแหนงทางวิชาการบงบอก

ถึงความเชี่ยวชาญของผูดํารงตําแหนง ( x   = 3.77, S.D. =  0.98 ) ตามลําดับ สวนดานที่เห็นดวยนอย

ที่สุด คือ อาจารยที่ทําวิจัยมีโอกาสกาวหนามากกวาอาจารยที่ไมเคยทําวิจัย ( x = 3.66, S.D.= 1.06 ) 

(ตารางที่ 13) 
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ตารางที่  13  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับ ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย 
 

 

ประเด็น 
 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

การแปลผล 

        1. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ    
1.1 ผูที่มีผลงานวิจัยมักไดรับการยอมรับในดาน

วิชาการจากเพื่อนรวมงาน 
3.60 0.98 มาก 

1.2 เพื่อนรวมงานใหการยกยองผูทํางานวิจัยวาเปนผู
มีความสามารถสูง 

3.50 0.94 มาก 

1.3 ผูที่มีผลงานวิจัยมักมีโอกาสรวมในกิจกรรมตาง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.45 0.99 มาก 

1.4 ผูบังคับบัญชามักใหความเชื่อถือและไววางใจผู
ที่มีผลงานวิจัย 

3.44 0.99 มาก 

1.5 ผู วิจัยไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุม 
อบรม สัมมนาเปนประจํา 

3.38 1.05 ปานกลาง 

1.6 การใหเกียรติคุณ รางวัล ยกยองนักวิจัยมีผลตอ
การทําวิจัย 

3.53 1.08 มาก 

รวม 3.48 0.88 มาก 
        2. ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ    
         2.1  การทําวิจัยทาทายความรูความสามารถ 3.97 0.84 มาก 

2.2 หนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยตองทําวิจัย 3.79 1.02 มาก 
2.3 งานสอนที่ดีตองอาศัยผลงานวิจัยประกอบดวย 3.78 0.92 มาก 
2.4 งานที่ทานปฏิบัติมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ

และทักษะในงานวิจัยมาก 
3.67 0.94 มาก 

2.5 ความรูและความสามารถที่ทานมี สามารถทํา
วิจัยได 

3.95 0.82 มาก 

2.6 ทานมีโอกาสรับผิดชอบงานวิจัยอยางเต็มที่ 3.52 0.94 มาก 
2.7 ทานมีอิสระในการทําวิจัย  3.62 1.00 มาก 

รวม 3.76 0.71 มาก 
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ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  (ตอ)   
 

ประเด็น 
 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

การแปลผล 

        3. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน    
3.1 อาจารยที่ทํา วิจัยมีโอกาสกาวหนามากกวา

อาจารยที่ไมเคยทําวิจัย 
3.66 1.06 มาก 

3.2 ทานจะทํางานวิจัยเพื่อความกาวหนาในตําแหนง
ที่สูงขึ้น 

3.68 0.96 มาก 

3.3 การวิจัยทําใหไดรับองคความรูใหม  ๆ  และ
ประสบการณเพิ่มขึ้น 

4.23 0.81 มากที่สุด 

3.4 ตําแหนงทางวิชาการบงบอกถึงความเชี่ยวชาญ
ของผูดํารงตําแหนง 

3.77 0.98 มาก 

3.5 การวิจัยเปนวิธีการแสวงหาความรูสรางความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางแกตนเอง 

4.04 0.87 มาก 

3.6 ตําแหนงวิชาการเปนสิ่งจูงใจของการทํางานวิจัย
ของอาจารย 

3.76 0.98 มาก 

รวม 3.86 0.74 มาก 

รวมทั้งสิ้น 3.70 0.63 มาก 

 

1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย 

คาเฉลี่ยภาพรวมของปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย อยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานเงินทุนในการทําวิจัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด( x   = 3.37, S.D. = 
0.80) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน ( x  = 3.20 , S.D. = 0.78) 
ดานบรรยากาศวิจัย ( x  = 3.04, S.D. = 0.73) และ ดานอุปกรณเครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
( x  = 2.81 , S.D. = 0.86) ตามลําดับ โดยแตละดานมีประเด็นตางๆ ดังนี้  

1) ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน อยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยขอที่มีระดับสูงสุด 

คือ มหาวิทยาลัยมีการประกวดและเผยแพรเกียรติคุณผลงานวิจัยดีเดนของอาจารย ( x = 3.37,S.D. 

 = 1.02 ) และ การมีวารสารวิจัย และการนําผลการวิจัยไปเผยแพรชวยสงเสริมการทําวิจัย ( x = 3.37, 

S.D. = 1.08 ) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุม

ระดับชาติและนานาชาติ ( x = 3.32, S.D. =1.13) และมหาวิทยาลัยสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมี
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ความรูและประสบการณการทําวิจัย ( x = 3.31, S.D. =1.00 ) ตามลําดับ และเห็นดวยนอยที่สุด คือ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยอยางชัดเจน ( x = 3.14, S.D. = 0.94 ) 

มหาวิทยาลัยนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ( x = 3.08, S.D. 

=  1.15 ) มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ทําใหเกิดความคลองตัวในการทําวิจัย ( x = 2.71, S.D. 

=  1.17 ) (ตารางที่ 14) 

2) ดานเงินทุนในการทําวิจัย  ระดับสูงสุด คือ ระเบียบการเบิกจายเงินในการทําวิจัยยุงยาก 

( x = 3.78, S.D. = 1.19 )   ระบบการขอเงินทุนวิจัยมีขั้นตอนมากและยุงยาก ( x = 3.73, S.D. = 1.17 )  

และ ระบบการจายเงินทุนอุดหนุนการทําวิจัยลาชา ( x = 3.72, S.D. = 1.15 ) ตามลําดับ สวนดานที่

เห็นดวยนอย คือ คาผลตอบแทนนักวิจัยทําใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น ( x = 3.52,S.D. = 0.94 ) และ

เห็นดวยนอยที่สุด คือ อาจารยมีความสามารถในการแสวงหาทุนจากแหลงตาง ๆ โดยไมตองพึ่งแหลง

ทุนจากมหาวิทยาลัย ( x = 3.52, S.D. = 0.94 ) (ตารางที่ 14) 

 3) ดานบรรยากาศวิจัย  อยูในระดับปานกลางทุกดานโดยคะแนนสูงสุด คือ  การจัดประชุม 

สัมมนาวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ชวยสงเสริมการทําวิจัย ( x = 3.21 , 

S.D. =  0.99) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร วารสารดานการวิจัย 

( x = 3.20, S.D. =  0.93 )  และ ในสาขาวิชา มีการรวมกลุมทําวิจัย ( x = 3.18, S.D. = 1.13 ) 

ตามลําดับ  สวนดานที่เห็นดวยนอยที่สุด เทากัน 2 ดาน คือ หนวยงานมีการประชุมระหวางนักวิจัย

กับผูบริหารเพื่อกําหนดทิศทางการวิจัย ( x = 2.87, S.D. = 1.00 )  และ มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับ

ตางประเทศเพื่อการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรโครงการวิจัย  ( x = 2.87, S.D. = 1.04 ) 

(ตารางที่ 14) 

 4) ดานอุปกรณเคร่ืองมือและสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับปานกลาง และ ระดับนอย 

โดยสูงสุด คือ ระบบฐานขอมูลที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําวิจัย  ( x = 3.30, S.D. 

= 1.09 ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย กาวหนาพรอมที่จะศึกษาขอมูลไดอยางกวางขวาง  

( x  = 3.21, S.D. = 1.03 ) และ หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพียงพอ  สําหรับการคนควา

ทําวิจัย ( x  = 2.98, S.D. = 1.03 ) ตามลําดับ และอาจารยมีความเห็นในระดับนอย คือ มหาวิทยาลัยมี

ผูเชี่ยวชาญ และชํานาญการใหคําปรึกษาการทําวิจัย ( x = 2.52, S.D. = 1.08 ) มีศูนยบริการดาน
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จัดพิมพและจัดทําเอกสารงานวิจัยอยางพอเพียง ( x = 2.50, S.D. = 1.10 ) และนอยที่สุด คือ 

มหาวิทยาลัยจัดหาผูชวยวิจัยใหแกผูวิจัย ( x = 2.38, S.D. = 1.11 ) (ตารางที่ 14) 

 

ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย 
 

ประเด็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

        1. ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน        
1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดทิศทางการวิจัยชัดเจน 3.21 0.97 ปานกลาง 
1.2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยของ

อาจารยอยางชัดเจน 
3.14 0.94 ปานกลาง 

1.3 การทําวิจัยของทานไดรับการสนับสนุนและ
สงเสริมจากผูบริหาร 

3.27 1.01 ปานกลาง 

1.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนและสงเสริม
การทําวิจัยของทาน 

3.17 1.07 ปานกลาง 

1.5 มหาวิทยาลัยสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมี
ความรูและประสบการณการทําวิจัย 

3.31 1.00 ปานกลาง 

1.6 มหาวิทยาลัยมีการประกวดและเผยแพรเกียรติ
คุณผลงานวิจัยดีเดนของอาจารย 

3.37 1.02 ปานกลาง 

1.7 มหาวิทยาลัยนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น 

3.08 1.15 ปานกลาง 

1.8 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยมีโอกาสเผยแพร
ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

3.32 1.13 ปานกลาง 

1.9 มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ทําใหเกิด
ความคลองตัวในการทําวิจัย 

2.71 1.17 ปานกลาง 

1.10  การมีวารสารวิจัย และการนําผลการวิจัยไป
เผยแพรชวยสงเสริมการทําวิจัย 

3.37 1.08 ปานกลาง 

1.11  กลไกการประกันคุณภาพมีสวนผลักดันให
อาจารย  ทําวิจัยเพิ่มขึ้น 

3.26 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.78 ปานกลาง 
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอ 

  การทําวิจัย (ตอ)   
 

ประเด็น 
 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

การแปลผล 

        2. ดานเงินทุนในการทําวิจัย    
         2.1  มหาวิทยาลัย จัดเงินอุดหนุนใหอยาง 
                พอเพียงและเหมาะสม 

2.66 1.04 ปานกลาง 

2.2 ระบบการขอเงินทุนวิจัยมีขั้นตอนมากและ
ยุงยาก 

3.73 1.17 มาก 

2.3 ระบบการจายเงินทุนอุดหนุนการทําวิจัย
ลาชา 

3.72 1.15 มาก 

2.4 ระเบียบการเบิกจายเงินในการทําวิจัย
ยุงยาก 

3.78 1.19 มาก 

2.5 การสนับสนุนเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ชวยใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น 

3.44 1.16 มาก 

2.6 คาผลตอบแทนนักวิจัยทําใหอาจารยทําวิจัย
มากขึ้น 

3.24 1.16 ปานกลาง 

2.7 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย
ทําใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น 

3.37 1.15 ปานกลาง 

2.8 วงเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับไมพอกับ
คาใชจายในการทําวิจัย 

3.43 1.14 มาก 

2.9 ทานมีความสามารถในการแสวงหาทุน
จากแหลงตาง ๆ โดยไมตองพึ่งแหลงทุน
จากมหาวิทยาลัย 

2.98 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.80 ปานกลาง 
        3. ดานบรรยากาศวิจัย    
        3.1 สภาพแวดลอมในที่ทํางานเอื้อตอการทําวิจัย 2.98 1.10 ปานกลาง 
        3.2 ทานไดรับความรวมมือในการทําวิจัยจาก 
              ฝายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2.94 1.04 ปานกลาง 

        3.3 การจัดประชุม สัมมนาวิชาการ และการ 
              นําเสนอผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
              ชวยสงเสริมการทําวิจัย 

3.21 0.99 ปานกลาง 
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอ 

                 การทําวิจัย (ตอ)   
 

ประเด็น 
 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

การแปลผล 

        3. ดานบรรยากาศวิจัย (ตอ)    
        3.4 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร 
              วารสารดานการวิจัย 

3.20 0.93 ปานกลาง 

        3.5 หนวยงานมีการประชุมระหวางนักวิจัยกับ 
              ผูบริหารเพื่อกําหนดทิศทางการวิจัย 

2.87 1.00 ปานกลาง 

        3.6 ในสาขาวิชาของทานมีการรวมกลุมทําวิจัย 3.18 1.13 ปานกลาง 
        3.7  มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับตางประเทศเพื่อ 
               การวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรโครงการวิจัย 

2.87 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.73 ปานกลาง 
         4. ดานอุปกรณเคร่ืองมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก    

4.1  ระบบฐานขอมูลที่ ดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทําวิจัย 

3.30 1.09 ปานกลาง 

4.2 หนังสือ  เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวของ
เพียงพอ 

  สําหรับการคนควาทําวิจัย 

2.98 1.03 ปานกลาง 

4.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย กาวหนา
พรอมที่จะศึกษาขอมูลไดอยางกวางขวาง 

3.21 1.03 ปานกลาง 

4.4 มีหองทํางานและหองปฏิบัติการที่เอื้อตอการ
ทําวิจัย 

2.81 1.07 ปานกลาง 

4.5 มีวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ใน
การทําวิจัยอยางพอเพียง 

2.75 1.03 ปานกลาง 

4.6 มหาวิทยาลัยจัดหาผูชวยวิจัยใหแกผูวิจัย 2.38 1.11 นอย 
4.7 มีศูนยบริการดานจัดพิมพและจัดทําเอกสาร

งานวิจัยอยางพอเพียง 
2.50 1.10 นอย 

4.8 มหาวิทยาลัยมีผูเช่ียวชาญ และชํานาญการให
คําปรึกษาการทําวิจัย 

2.52 1.08 นอย 

รวม 2.81 0.86 ปานกลาง 

รวมทั้งสิ้น 3.10 0.63 ปานกลาง 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย   

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย และ 
ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย มีความสัมพันธกับการทําวิจัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางปจจัยดานคุณลักษณะสวน

บุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัยและปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทํา

วิจัย ที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา มีคาอยูระหวาง 

.128 - .735 มีความสัมพันธระหวางปจจัยยอย กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน โดยปจจัยดาน

บรรยากาศวิจัย ( x9 ) กับ ปจจัยดานอุปกรณเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก ( X10 มีความสัมพันธ

กันสูงสุด มีคาเทากับ .735 และ ปจจัยดานทักษะเชิงวิจัย ( X1 ) กับปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงาน  

( X7 ) มีความสัมพันธกันต่ําสุด มีคาเทากับ .128 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

ปจจัยดานตางๆกับจํานวนงานวิจัยในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) พบวา ปจจัยดานลักษณะงานที่

รับผิดชอบ ( X5 ) และปจจัยดานทักษะเชิงวิจัย ( X1 ) มีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนงานวิจัย

ในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ .290 และ .278   ปจจัยดานเวลาในการทําวิจัย มีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนงานวิจัย

ในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยดานการสนับสนุนจาก

หนวยงาน  มีความสัมพันธทางลบกับจํานวนงานวิจัยในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -.157 ( ตารางที่ 15 ) 
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ตารางที่  15  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆที่มีผลตอการทําวิจัยของอาจารย 

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ปจจัย  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y 

ทักษะเชิงวิจัย    X1 1           
เวลาในการทําวิจัย  X2 .399** 1          
ทัศนคติตอการทําวจิัย X3 .262** .621** 1         
การไดรับการยอมรบั
นับถือ 

X4 .202** .568** .670** 1        

ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ 

X5 .519** .437** .416** .381** 1       

ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน 

X6 .354** .321** .437** .422** .702** 1      

การสนับสนุนจาก
หนวยงาน     

X7 .128* .392** .382** .435** .319** .370** 1     

เงินทุนในการทําวิจัย X8 .305** .523** .577** .481** .285** .264** .416** 1    

บรรยากาศวิจัย X9 .171** .355** .307** .369** .281** .268** .676** .452** 1   

อุปกรณเครือ่งมือ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

X10 .137* .175** .169** .167** .260** .212** .535** .285** .735** 1  

จํานวนงานวิจัยในชวง 
5 ป (พ.ศ.2549 –  
พ.ศ.2553) 

Y .278** .128* .041 .075 .290** .088 
 

-.157** -.006 -.003 -.026 1 

 

** P < .01 

*   P < .05 
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สมมติฐานที่ 2  ระดับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย

และปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย  ของอาจารยที่ทําวิจัย (ตั้งแต 1 เรื่องขึ้นไป)

กับ อาจารยที่ไมทําวิจัยเลย หรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เรื่องในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) แตกตางกัน 

เมื่อเปรียบเทียบปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  และ

ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย  ดวย t – test (Independent) ของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ไมทําวิจัยเลย หรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เร่ืองกับ อาจารยที่ทํา

วิจัย ตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป ในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553)  โดยปจจัยยอยทั้งหมด ไดแก  ดาน

ทักษะเชิงวิจัย ดานเวลา ดานทัศนคติตอการทําวิจัย ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่

รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน  ดานเงินทุนในการทํา

วิจัย  ดานบรรยากาศวิจัย และ ดานอุปกรณเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา อาจารยที่มี

ผลงานวิจัยในชวง 5 ปที่ผานมา มีระดับปจจัยยอย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับอาจารยที่ไม

ทําวิจัยเลยหรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เรื่อง 3 ดาน คือ 1 )  ดานทักษะเชิงวิจัย  มีความแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติ .01 (t = 5.74)   2 ) ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติ.01 (t = 4.33) และ 3 ) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มีความแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 (t = 2.02)  (ตารางที่ 16) 
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ตารางที่  16  เปรียบเทียบระดับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย 

                  และปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัยของอาจารยที่ทําวิจัย 

                  ตั้งแต 1 เรื่องขึ้นไปกับ อาจารยที่ไมทําวิจัยเลย หรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เรื่องในชวง 5 ป  

                  (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553)                       

                                                                 ผูทําวิจัยต้ังแต 1 เร่ืองขึ้นไป                           ผูทําวิจัยเทากับ 0  
                                                                               (n = 201)                                                  (n = 75) 

  

 
ปจจัย 

 

x  

 
S.D. 

 
แปลผล 

 

x  

 
S.D. 

 
แปลผล 

 
t 

 
Sig. 

1. ดานทักษะเชิงวิจัย    3.88 .63 มาก 3.40 .61 ปานกลาง 5.74 .000** 

2. ดานเวลา  3.23 .73 ปานกลาง 3.05 .72 ปานกลาง 1.81 .071 

3. ดานทัศนคติตอการทําวิจัย 3.49 .74 มาก 3.35 .66 ปานกลาง 1.43 .152 

4. ดานการไดรับการยอมรับ 
    นับถือ 

3.50 .88 มาก 3.44 .86 มาก .53 .595 

5. ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ 3.87 .66 มาก 3.46 .77 มาก 4.33 .000** 

6. ดานความกาวหนาใน 
    ตําแหนงงาน 

3.91 .71 มาก 3.71 .80 มาก 2.02 .044* 

7. ดานการสนับสนุนจาก 
    หนวยงาน     

3.19 .80 ปานกลาง 3.24 .71 ปานกลาง -.55 .580 

8. ดานเงินทุนในการทําวิจัย 3.41 .81 มาก 3.28 .79 ปานกลาง 1.21 .225 

9. ดานบรรยากาศวิจัย 3.07 .75 ปานกลาง 2.94 .68 ปานกลาง 1.37 .170 

10. ดานอุปกรณเครื่องมือ และ 
      สิ่งอํานวยความสะดวก 
 

2.83 .87 ปานกลาง 2.74 .84 ปานกลาง .80 .419 

                          

 ** P < .01 

 *   P < .05 
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สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย 

และปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย  สามารถรวมกันพยากรณการทําวิจัย

ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิคแบบ

ขั้นตอน (Stepwise) เพื่อพยากรณ การทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดวย

ปจจัยยอย 10 ดาน พบวา  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ( X5 ) การสนับสนุนจากหนวยงาน ( X7 ) และ

ทักษะเชิงวิจัย  (X1) สามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

( Y ) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  โดยตัวแปรทั้งสามรวมกันพยากรณการทําวิจัย

ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดรอยละ  16.30  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ (S.E.est) 2.539  (ตารางที่  17)      

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนของการทําวิจยัของอาจารยมหาวิทยาลัย 
                   เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ขั้นตอน      ตัวแปร 
                  พยากรณ  

R R2 Adjusted 
R2 S.E.est 

 

F 
 

P 

 1.           (X5) .290 .084 .081 2.661 25.191 .000 
 2.           (X5,X7) .392 .153 .147 2.563 24.734 .000 
 3.          (X5,X7,X1) .415 .172 .163 2.539 18.845 .014 
ตัวแปรพยากรณ      b    β

     t  Sig. 
จํานวนวิจัย ใน 5 ป  -1.381  -1.302 .194 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ X5 1.147 .293 4.338** .000 
การสนับสนุนจากหนวยงาน     X7 -.963 -.271 -4.650** .000 
ทักษะเชิงวิจัย    X1 .672 .160 2.477* .014 
R = .415                          R2      =   .172                     Adjusted R2   =  .163          
S.E.est  =   2.539               F       =   18.845                                  a  =  - 1.381 

** P < .01 

*   P < .05 
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จากตารางที่ 17 พบวา ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ( X5 ) การสนับสนุนจากหนวยงาน( X7 )  

และทักษะเชิงวิจัย ( X1 )  มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ 1.147 , -.963 , 

และ .672  ตามลําดับ  มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β ) เทากับ .293 , 

-.271 และ .160 ตามลําดับ และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ( a ) เทากับ -1.381  

โดยสรางเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน  ไดดังนี้ 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Ý              =   1.147 (ลักษณะงานที่รับผิดชอบ)  -.963 (การสนับสนุนจากหนวยงาน)  

                                    +.672 (ทักษะเชิงวิจัย)   -1.381  

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

               Z               =    .293 (ลักษณะงานที่รับผิดชอบ) -.271 (การสนับสนุนจากหนวยงาน)  

                                   + .160 (ทักษะเชิงวิจัย)   
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

“ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  เปนการ
วิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlational  Research) เพื่อศึกษาถึงระดับและความสัมพันธของปจจัย ดาน
คุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจและ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษา ที่สงผลตอการ
ผลิตงานวิจัยของอาจารย และ คนหาปจจัยที่รวมกันพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีดําเนินการ
วิจัย สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจใน

การทําวิจัย และ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษา ที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ 3) เพื่อศึกษาปจจัย ที่รวมกันพยากรณการทําวิจัยของ

อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

ปการศึกษา  2554  จํานวน  881 คน  โดยกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร ใชการคํานวนดวย

สูตรของ Yamane’s  และการสุมแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) จํานวน 275 คน ผูวิจัย

จัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน  340  ฉบับ  ไดรับกลับคืนมา จํานวน 276 ฉบับ คิดเปน
รอยละ  81.17  ซ่ึงอยูในเกณฑจํานวนกลุมตัวอยางจากการคํานวนดวยสูตรของ Yamane’s   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปมี

ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และคําถามปลายเปด ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับ ปจจัยดาน

คุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย และ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษา  

ที่เอื้อตอการทําวิจัย โดยขอคําถามมีมาตรวัดประเมินคา  5  ระดับ  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อ

พัฒนาการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ

วิเคราะห ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบปจจัยดานคุณลักษณะสวน
บุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย และปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทํา
วิจัย ของผูที่ทําและไมทําวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) โดยการใช คา t – test (Independent) 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) เพื่อหา
คาความสัมพันธระหวางตัวแปร และ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยใชเทคนิคแบบขั้นตอน (Stepwise)  

 
สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลท่ัวไปของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

จํานวน 276 คน  เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย  สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31- 44 ป สองใน

สามมีการศึกษาในระดับปริญญาโท สวนใหญเปนขาราชการ (66.7%)  เปนตําแหนงอาจารยถึงสอง

ในสาม อีกหนึ่งในสามดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เกือบหนึ่งในสี่ มีอายุราชการอยู ระหวาง 

11– 15 ป (24.6%)  เปน  ผูมีผลงานวิจัยที่ทํามาทั้งหมด ตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป  จํานวน 220 คน  

(79.7 % ) และ เปนผูที่ไมมีผลงานวิจัยเลย จํานวน 56 คน (20.3%)  ซึ่งในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2549 – 

พ.ศ. 2553) มีผลงานวิจัย ตั้งแต 1 เร่ืองขึ้น จํานวน 201 คน (72.8%)  และไมมีผลงานวิจัยเลย จํานวน 

75 คน (27.2%) ปจจุปน ผูมีงานวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินการ จํานวน 170 คน (รอยละ 61.6) และ 

ไมมีงานวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินการเลย จํานวน 106 คน (38.4%) ลักษณะการทําวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวาง พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 พบวา คร่ึงหนึ่งเคยเปน
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ผูทําวิจัยรวม (52 %)  มากกวาหนึ่งในสาม เคยทําเปนคณะโดยตนเองเปนหัวหนาโครงการ (43.84 %) 

และ หนึ่งในสี่ทําคนเดียว (26.5 %)  ขณะที่อยูระหวางดําเนินการ (พ.ศ.2554) พบวา  เปนผูทําวิจัยรวม 

มากที่สุด (27.1 %)  ทําเปนคณะโดยตนเองเปนหัวหนาโครงการ  (24.6%)  และ ทําคนเดียว (26.5 %)  

เหตุผลที่อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทําวิจัย (ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ. 
2553) สวนใหญเพราะตระหนักวาเปนภาระหนาที่  ทําเพื่อนํามาประกอบการสอนหรือการทํางาน  
และเพราะความสนใจใครรู  สวนเหตุผลที่อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไมทําวิจัย 
(ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) ระดับสูงสุด คือ มีภาระงานสอนมาก ไมมีเวลา เพราะขาดความรูและ
ประสบการณทําวิจัย  และ การขอทุนสนับสนุนขั้นตอนมากยุงยาก ตามลําดับ 

แหลงทุนอุดหนุนการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทําวิจัย 
(ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553)  มากที่สุด คือ งบประมาณแผนดิน  รองลงมา คือ งบรายได  และ ทุน
ภาครัฐในประเทศ  ตามลําดับ  สําหรับแหลงทุนที่ใชนอยที่สุด คือ แหลงทุนตางประเทศ  

 
 ปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 ผลการวิเคราะหภาพรวม ความคิดเห็นของอาจารยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัย  
ดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ดานแรงจูงใจในการทําวิจัย  และ  ดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือ
ตอการทําวิจัย  พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย เปนปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยมากที่สุด 
รองลงมา ไดแกปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  และ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอ
การทําวิจัยสงผลตอการทําวิจัยตามลําดับ  เมื่อวิเคราะหปจจัยในแตละดาน พบวา 

1. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ในดานทักษะเชิงวิจัย  ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยลําดับนอยที่สุด คือ ความรูเกี่ยวกับ
นโยบายและทิศทางการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงหมายถึงอาจารยมีทักษะเชิงวิจัยในระดับมาก แตมี
ความรูเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ไมมากนัก ดานเวลา ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยอาจารยมีความคิดเห็นวาเวลาที่เพียงพอเปนปจจัยที่สําคัญตอคุณภาพงานวิจัย  
ซ่ึงสวนใหญไมมีเวลาทําวิจัยเนื่องจากภาระงานสอน และงานอื่นที่ตองรับผิดชอบ  ทําใหไมมีเวลา
พอที่จะทําวิจัยไดอยางตอเนื่อง และตามระยะเวลาที่วางแผนไว ใน ดานทัศนคติตอการทําวิจัย ใน
ภาพรวมเปนไปในทางบวก โดยระดับสูงสุด เห็นวาการทําวิจัยเปนการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ศาสตรและสังคม เปาหมายของการทําวิจัยอยูที่ประโยชนทางวิชาการมากกวาเงินตอบแทน และ
งานวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญของอาจารยในมหาวิทยาลัย  และไมเห็นวาการทําวิจัยทําใหเสียเวลาและ
สูญเปลา เพราะนําไปใชประโยชนไดนอย  
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2. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย พบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก อาจารยสวนใหญมีความเห็นวาผูที่มีผลงานวิจัยมักไดรับการยอมรับในดาน
วิชาการจากเพื่อนรวมงาน การใหเกียรติคุณ รางวัล ยกยองนักวิจัยมีผลตอการทําวิจัย และเห็นดวยนอย
ที่สุด คือ ผูวิจัยไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชุม อบรม สัมมนาเปนประจํา  ดานลักษณะงานที่
รับผิดชอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ การทําวิจัย
ทาทายความรูความสามารถอยูในระดับสูงสุด ความรูและความสามารถที่มีอยูสามารถทําวิจัยได และ
หนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยตองทําวิจัย  ตามลําดับ สวนดานที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ โอกาส
รับผิดชอบงานวิจัยอยางเต็มที่ สวนในดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  มีความเห็นพองกันมาก
ที่สุด คือ การวิจัยทําใหไดรับองคความรูใหม ๆ และประสบการณเพิ่มขึ้นมากที่สุด  และการวิจัยเปน
วิธีการแสวงหาความรูสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกตนเอง  สวนดานที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ 
อาจารยที่ทําวิจัยมีโอกาสกาวหนามากกวาอาจารยที่ไมเคยทําวิจัย 

3. ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย พบวา ดานการสนับสนุน
จากหนวยงาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยระดับสูงสุดเทากัน 2 ขอ  คือ มหาวิทยาลัยมี
การประกวดและเผยแพรเกียรติคุณผลงานวิจัยดีเดนของอาจารย และ การมีวารสารวิจัย และการนํา
ผลการวิจัยไปเผยแพรชวยสงเสริมการทําวิจัย  และเห็นดวยนอย  คือ มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน 
การทําวิจัยของอาจารยอยางชัดเจน  มหาวิทยาลัยนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึ้น  และมหาวิทยาลัยมีกฏ ระเบียบ ขอบังคับที่ทําใหเกิดความคลองตัวในการทําวิจัย 
ในดานเงินทุนในการทําวิจัย  อาจารยสวนใหญเห็นวาระเบียบการเบิกจายเงินในการทําวิจัยยุงยาก  
ระบบการขอเงินทุนวิจัยมีขั้นตอนมากและยุงยาก และ ระบบการจายเงินทุนอุดหนุนการทําวิจัย
ลาชา  สวนดานที่เห็นดวยนอย คือ คาผลตอบแทนนักวิจัยทําใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น  และเห็นดวย
นอยที่สุด คือ อาจารยมีความสามารถในการแสวงหาทุนจากแหลงตาง ๆ โดยไมตองพึ่งแหลงทุนจาก
มหาวิทยาลัย สวนในดานบรรยากาศวิจัย  อาจารยมีความเห็นในระดับปานกลางทุกดาน โดยเห็น
ดวยวา การจัดประชุม สัมมนาวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ชวยสงเสริม
การทําวิจัย และมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร วารสารดานการวิจัย  สวนดานที่
เห็นดวยนอยที่สุด เทากัน 2 ดาน คือ หนวยงานมีการประชุมระหวางนักวิจัยกับผูบริหารเพื่อกําหนด
ทิศทางการวิจัย และ มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากร
โครงการวิจัย  และดานอุปกรณเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยสวนใหญเห็นวา ระบบฐานขอมูลที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําวิจัย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย กาวหนาพรอมที่จะศึกษาขอมูลไดอยางกวางขวาง   และเห็นดวย
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ในระดับนอยวา มหาวิทยาลัยมีผูเช่ียวชาญ และชํานาญการใหคําปรึกษาการทําวิจัย มีศูนยบริการดาน
จัดพิมพและจัดทําเอกสารงานวิจัยอยางพอเพียง  และนอยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยจัดหาผูชวยวิจัยใหแก
ผูวิจัย 

เมื่อเปรียบเทียบปจจัย ดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย และ

ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย  ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ที่ทําวิจัย ตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป กับ อาจารยที่ไมทําวิจัยเลยหรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เร่ือง 

ในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553)  โดยตัวแปรทั้งหมด ไดแก  ดานทักษะเชิงวิจัย  ดานเวลา 

ดานทัศนคติตอการทําวิจัย ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ  ดานความกาวหนา

ในตําแหนงงาน ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน  ดานเงินทุนในการทําวิจัย  ดานบรรยากาศวิจัย และ 

ดานอุปกรณเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

3 ดาน คือ 1) ทักษะเชิงวิจัย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 5.74) 2) ดาน

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 4.33)  และ 3) 

ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (t = 2.02) 

 

  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
1. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัย

ดานแรงจูงใจในการทําวิจัยและปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย ที่สงผลตอ
การทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจํานวนงานวิจัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553)  พบวา  มีคาอยูระหวาง .128  
- .735  และ ปจจัยยอยมีความสัมพันธระหวางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน โดยปจจัยดาน
บรรยากาศวิจัย กับ ปจจัยดานอุปกรณเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก  มีความสัมพันธกันสูงสุด 
มีคาเทากับ .735 และ ปจจัยดานทักษะเชิงวิจัย กับ ปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงาน มีความ 
สัมพันธกันต่ําสุด มีคาเทากับ .128 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางปจจัยยอยในดาน
ตาง ๆกับ จํานวนงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในชวง (พ.ศ.2549 – 
พ .ศ .2553) แลว  พบวา  ปจจัยดานลักษณะงานที่ รับผิดชอบ  และปจจัยด านทักษะเชิงวิจัย  
มีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนงานวิจัยในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .290 และ .278   ปจจัยดานเวลา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับจํานวนงานวิจัยในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  .128 และปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงาน  มีความสัมพันธ
ทางลบกับจํานวนงานวิจัยในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -.157  

   2. เมื่อเปรียบเทียบปจจัยยอยของปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานแรงจูงใจใน

การทําวิจัย  และปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย ดวย t – test (Independent )

ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ไมทําวิจัยเลย หรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เร่ืองกับ 

อาจารยที่ทําวิจัย ตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป ในชวง 5 ป (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553)  พบวา อาจารยที่มีผลงาน 

วิจัยในชวง 5 ปที่ผานมา มีคาเฉลี่ยสูงกวาอาจารยที่ไมทําวิจัยเลยหรือ ทําวิจัยเทากับ 0 เร่ือง 3 ดาน  คือ 

1)  ดานทักษะเชิงวิจัย  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ( t = 5.74) )  2) ดานลักษณะ

งานที่รับผิดชอบ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.01 (t = 4.33) และ 3) ดานความกาวหนา

ในตําแหนงงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ( t = 2.02)  

3. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธี 

Stepwise เพื่อคนหาปจจัยที่เปนตัวพยากรณในการทํานายพฤติกรรมการทําวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจากตัวแปร 10 ตัวแปร พบวา  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  การ

สนับสนุนจากหนวยงาน และทักษะเชิงวิจัย  สามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  โดยตัวแปรทั้งสาม

รวมกันพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดรอยละ 16.30 โดย

สรางเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน  ไดดังนี้ 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Ý              =   1.147 (ลักษณะงานที่รับผิดชอบ)  -.963 (การสนับสนุนจากหนวยงาน)  

                                    +.672 (ทักษะเชิงวิจัย)   -1.381  

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

               Z         =    .293 (ลักษณะงานที่รับผิดชอบ) -.271 (การสนับสนุนจากหนวยงาน)  

                                     + .160 (ทักษะเชิงวิจัย)   
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จากสมการพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพบวา 
ตัวแปรที่มีผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดสูงที่สุด คือ 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ รองลงมาคือการสนับสนุนจากหนวยงานและทักษะเชิงวิจัย ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจและ ปจจัยดาน
คุณลักษณะของสถานศึกษา ที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี รวมถึงการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการทําและไมทําวิจัยของอาจารย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2549 –พ.ศ. 2553) มีประเด็นและผลการวิจัยที่
ควรแกการอภิปรายผล ดังนี้ 

ดานทักษะเชิงวิจัย   

จากผลการวิจัยดานทักษะเชิงวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี มีความรูความสามารถในการทําวิจัยในระดับมาก รวมถึง มีประสบการณในการทํา

วิจ ัย และมีโอกาสไดเพิ ่มพูนทักษะการทําวิจัยในระดับมาก  จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธภายในระหวางปจจัยยอย  พบวา ปจจัยดานทักษะเชิงวิจัย มีความสัมพันธกับ ลักษณะงาน

ที่รับผิดชอบมากที่สุด และมีความสัมพันธกับการสนับสนุนจากหนวยงานต่ําที่สุด โดยปจจัยดาน

ทักษะเชิงวิจัย มีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนงานวิจัยในชวง (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนอกจากนี้ผูวิจัยไดเปรียบเทียบทักษะเชิงวิจัยของผูที่ไมมี

ผลงานวิจัย หรือ เทากับ 0 เรื่อง กับผูมีผลงานวิจัยตั้งแต 1 เ ร่ืองขึ้นไป  ในชวง 5 ป ที่ผานมา  

(พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  พบวา ทักษะเชิงวิจัย  สามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน  จึงวิเคราะห

ไดวา ทักษะเชิงวิจัยมีผลตอผลผลิตงานวิจัย ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยูใน

ระดับมากและ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   .05 และการมีทักษะเชิงวิจัยของอาจารยเกิดจากลักษณะงาน

ที่รับผิดชอบ เปนความรูที่เกิดจากผลการปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมายใหอาจารยตองรับผิดชอบทํา

วิจัย ในบทบาทหนาที่ของการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงพื้นฐานความรูซ่ึงอยูในระดับ
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ปริญญาโทเปนสวนใหญ (68. 5 %)  ทั้งนี ้ ผลดังกลาวสอดคลองกับ เหตุผลของการทําวิจัยของ

อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีคะแนนสูงสุด คือ การตระหนักวาเปนภาระหนาที่  

และทําเพื่อนํามาประกอบการสอนหรือการทํางาน   ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัย ของ Yoakum,1993   

(อางถึงใน ศจีมาศ ขวัญเมือง, 2548)  ที่พบวา ดัชนีวัดผลิตภาพการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยสาขา 

คหกรรมศาสตรมีความสัมพันธกับระดับทักษะเชิงวิจัย และ ฟลิปและรัสเซลลPhilips and Russell, 

1994 (อางถึงใน อัจริยา วัชราวิวัฒน, 2544) พบวา  ความสามารถของตนเองในดานการทําวิจัย มีความสัมพันธ 

ตอผลิตภาพการวิจัย  

ดานเวลาในการทําวิจัย  

จากผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นวา 

เวลาที่เพียงพอเปนปจจัยที่สําคัญตอคุณภาพงานวิจัย โดยสภาพในปจจุบันอาจารยไมมีเวลามากพอที่ 

จะทํางานวิจัยไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีภาระงานสอนและงานอื่นที่ตองรับผิดชอบ แตจากการ

เปรียบเทียบปจจัยดานเวลาระหวางผูที่ไมมีผลงานวิจัย กับผูมีผลงานวิจัยตั้งแต 1  เร่ืองขึ้นไป ในชวง  

5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) พบวา ทั้ง 2 กลุม เห็นวาตนเองไมมีเวลามากพอที่จะทํางานวิจัย

ไดอยางตอเนื่อง โดยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวางปจจัย  พบวา ปจจัยดานเวลา มีความสัมพันธกับจํานวนงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ. 

2549 – พ.ศ. 2553) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับเหตุผลที่อาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไมทําวิจัย (ในชวง พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553 ) ซ่ึงระดับสูงสุด คือ มีภาระงาน

สอนมาก ทําใหไมมีเวลา  แตผลจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยดานเวลา ไมสามารถ

พยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซ่ึงหมายความวา การไมมีเวลาเปนเหตุผลสูงสุดของผูไมทําวิจัย เวลามีผลตอจํานวนงานวิจัย แตเวลา

ไมใชปจจัยที่มีความสําคัญตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งหมด 

เทากับปจจัยดานลักษณะของงาน ดานการสนับสนุนของหนวยงาน และดานทักษะเชิงวิจัย ซ่ึงจะเห็น

ไดวาอาจารยที่ทําวิจัยมีเวลาในการทําวิจัยนอยไมแตกตางจากอาจารยที่ไมทําวิจัย แตปจจัยดานอื่น ๆ 

สงผลมากกวา  ซ่ึงสอดคลองกับจากการวิจัยของ วลัยลักษณ อัตธีรวงศ (2541) เกี่ยวกับปจจัยที่สงผล

ตอการทําวิจัยของอาจารยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ที่พบวาปญหา
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อุปสรรคการทําวิจัย คือมีภาระงานสอนและงานอื่น ๆมาก ทําใหไมมีเวลา และการวิจัยของ นาฎอนงค 

สุวรรณจิตต (2548) ที่พบวา อาจารยประจํามีปญหาอุปสรรคดานเวลา และการบริหารเวลา ไม

สามารถจัดสรรเวลาไดอยางอิสระเทากันกับไมมีเวลาทําวิจัยเพราะมีงานอื่นตองรับผิดชอบมาก และ

ไมมีเวลาทําวิจัยอยางตอเนื่อง  

ปจจัยดานทัศนคติตอการทําวิจัย  

จากผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มีทัศนคติตอการทําวิจัยในทางบวก โดยสวนใหญเห็นวาการทําวิจัยเปนการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ศาสตรและสังคม เปาหมายของการทําวิจัยอยูที่ประโยชนทางวิชาการมากกวาเงินตอบแทน และ

งานวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญของอาจารยในมหาวิทยาลัย โดยไมเห็นวาการทําวิจัยเปนเรื่องยุงยาก 

เสียเวลาและสูญเปลา จากการเปรียบเทียบปจจัยดานทัศนคติตอการทําวิจัย ระหวางผูที่ไมมีผลงานวิจัย 

กับผูมีผลงานวิจัย ตั้งแต 1 เร่ือง ขึ้นไป ในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554) พบวา ทัศนคติ

ตอการทําวิจัย ของทั้ง 2 กลุม เปนไปในทางบวก และไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จากการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ปจจัย   พบวา  ปจจัยดานทัศนคติตอการทําวิจัย  

มีความสัมพันธกับปจจัยดานการยอมรับนับถือมากที่สุด แตกับจํานวนงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ. 2549 

– พ.ศ. 2554) มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลจากการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ พบวา ทัศนคติตอการทําวิจัยของอาจารย ไมสามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงวิเคราะหไดวา  ทัศนคติตอ

การทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวนใหญเปนไปในทางบวก และเห็น

วาการทําวิจัยมีผลตอการยอมรับนับถือของผูอ่ืน แตไมมีผลตอการผลิตงานวิจัยมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับ 

จรรยา แกวใจบุญ (2541: 27) ซ่ึงกลาววา หากบุคคลใดมีทัศนคติที่ไมดีตอการวิจัย ก็จะทําใหเกิด

ความรูสึกในทางลบ เห็นวาการทําวิจัยไมมีประโยชน ไมคุมคา สูญเสียงบประมาณและเวลา ก็จะ 

ไมชอบ ไมอยากทําวิจัย ขาดการยอมรับความสําคัญของการวิจัย 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  

จากผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

มีความเห็นวา ผูที่มีผลงานวิจัยมักไดรับการยอมรับในดานวิชาการจากเพื่อนรวมงาน และยกยองผูทํา
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งานวิจัยวาเปนผูมีความสามารถสูง   และจากการเปรียบเทียบปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

ระหวางผูที่ไมมีผลงานวิจัย กับผูมีผลงานวิจัยตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป ในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – 

พ.ศ. 2553) พบวา มีความเห็นไมแตกตางกัน การยอมรับนับถือ กับทัศนคติตอการทําวิจัยมี

ความสัมพันธกันคอนขางสูง แตไมมีความสัมพันธกับจํานวนงานวิจัยที่ทําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ไมสามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได จากการวิจัย ของ นัสที ทรัพยบัญญัติ (2546) พบวา อาจารยมีความเห็น

วา การไดรับการยอมรับนับถือมีผลตอการทําวิจัยของอาจารยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   

ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

จากผลการวิจัยพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวนใหญมีความรูสึก

วาการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษานอกจากการสอนแลว งานวิจัยก็มีความสําคัญและเปนงานที่

จําเปนอยางยิ่ง  การทําวิจัย มีความนาสนใจทาทายตอ ความรูความสามารถของผูวิจัยที่ไดศึกษาหรือ

ทําวิจัย ชวนใหปฏิบัติไมนาเบื่อ และตนเองมีความรูและความสามารถทําวิจัยได แตมีโอกาส

รับผิดชอบงานวิจัยไดไมเต็มที่นัก ทั้งนี้ ผลดังกลาวสอดคลองกับ เหตุผลของการทําวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีคะแนนสูงสุด คือ การตระหนักวาเปนภาระหนาที่  และทํา

เพื่อนํามาประกอบการสอนหรือการทํางาน  จากการเปรียบเทียบปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

ระหวางผูที่ไมมีผลงานวิจัย กับผูมีผลงานวิจัยตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป ในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – 

พ.ศ. 2553) พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  จากการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัย  พบวา ลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ กับ ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงงาน มากที่สุด  และมีความสัมพันธกับจํานวนงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ. 2549 

– พ.ศ. 2553) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ลักษณะ

งานที่รับผิดชอบ สามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนระดับที่สูงสุด ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวา ลักษณะงานที่

รับผิดชอบ เปนปจจัยที่มีสงผลสูงสุดตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี การตระหนักวาเปนภาระหนาที่เปนเหตุผลสูงสุดที่อาจารยทําวิจัย โดยผลที่ไดรับคือดาน

ความกาวหนาในตําแหนงงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ นัสที  ทรัพยบัญญัติ  (2546: 82) ที่
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พบวา  ดานลักษณะของงาน มีผลตอการทํางานวิจัยอยูในระดับมาก เนื่องจากตําแหนงอาจารยมีหนาที่

หลักคือ การสอน และการสอนก็ตองอาศัยผลงานวิจัยประกอบดวย ทําใหอาจารยไดใชความรู

ความสามารถที่เรียนมาอยางเต็มที่ ดังนั้นอาจารยจึงมีความเห็นวา การเปนอาจารยนั้นทําใหมีโอกาส

ไดเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในงานวิจัยไดมากไมเหมือนตําแหนงอื่นซึ่งอาจไมไดใชความรู 

ความสามารถที่เรียนมาอยางเต็มที่ และจากการวิจัย อัจฉรา ถาวร (2545) ไดวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ

ในการทําวิจัยของอาจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  พบวา อาจารย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีแรงจูงใจในการทําวิจัย ในระดับมาก 3 

ดาน  คือ ดานลักษณะงานและความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงานและดานการใหรับ

ความยอมรับนับถือ  

ความกาวหนาในตําแหนงงาน 

จากผลการวิจัยพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวนใหญรูวาการทํา

วิจัยเปนวิธีการแสวงหาความรูสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกตนเอง  และในขณะเดียวกันก็เห็นวา

การทํางานวิจัยเปนที่มาของความกาวหนาในตําแหนงวิชาการของอาจารย   จากการเปรียบเทียบปจจัย

ดานความกาวหนาในตําแหนง ระหวางผูที่ไมมีผลงานวิจัย กับผูมีผลงานวิจัยตั้งแต 1 เรื่องขึ้นไป 

ในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) พบวาความเห็นดานความกาวหนาในตําแหนงของผูมี

ผลงานวิจัยตั้งแต 1 เร่ืองขึ้นไป และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จากการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางปจจัย  พบวาดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

มีความสัมพันธ กับลักษณะงานที่รับผิดชอบมากที่สุด  และความสัมพันธกับจํานวนงานวิจัยในชวง  

5 ป (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ พบวา ความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมสามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา ผูมีผลงานวิจัยให

ความสําคัญกับดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มากกวาผูที่ไมมีผลงานวิจัย แตเหตุผลดาน

ความกาวหนา ไมไดมีผลตอการทําหรือไมทํางานวิจัยมากนัก แตจากลักษณะของงานในบทบาท

อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ทําใหรูวาความกาวหนาในตําแหนงขึ้นอยูกับผลงานการวิจัย   

 



99 

 

ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน 

จากผลการวิจัยพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความเห็นเกี่ยวกับ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในการสงเสริมการทําวิจัยอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเห็นวา 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมไดทําใหเกิดความคลองตัวในการทําวิจัยมากนัก 

นโยบายสนับสนุนการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยฯยังไมชัดเจน กลไกการประกันคุณภาพมีสวนผลักดัน

ใหอาจารยทําวิจัยเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนและสงเสริมการ

ทําวิจัยของอาจารยไมมากเทาที่ควร 

จากการเปรียบเทียบปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงาน ระหวางผูที่ไมมีผลงานวิจัย 

กับผูมีผลงานวิจัยตั้งแต  1  ขึ้นไป ในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) พบวา ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีขอสังเกตวาผูที่ไมมีผลงานวิจัยมองการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยฯอยูในระดับที่สูงกวาผูมีผลงานวิจัย ซ่ึงอาจแปลความหมายไดวา ผูที่ลงมือทําวิจัยจะพบ

ปญหาตาง ๆ จากการสนับสนุนจากหนวยงานจึงใหคะแนนต่ํากวาผูที่ยังไมไดทําวิจัย  จากการวิเคราะห

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางปจจัย  พบวาการสนับสนุนจากหนวยงาน  มีความสัมพันธ กับ

บรรยากาศวิจัย มากที่สุด   มีความสัมพันธกับทักษะเชิงวิจัยนอยที่สุด และความสัมพันธกับจํานวน

งานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) มีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยการสนับสนุนจากหนวยงาน สามารถพยากรณการทําวิจัย

ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง

หมายความวา การสนับสนุนจากหนวยงานอยูในระดับปานกลาง แตมีผลตอการทําวิจัยของอาจารย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

มีผลกับการสรางบรรยากาศทางวิชาการมากที่สุด แตสนับสนุนในเรื่องทักษะเชิงวิจัยของอาจารย 

นอยที่สุด   

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วันทนา ชูชวย (2534) ที่ระบุวา การไดรับการสนับสนุนจาก

ผูบริหารโดยกําหนดนโยบาย สนับสนุนการอบรมและอํานวยความสะดวก เปนแรงกระตุนใหนักวิจัย

ประสบผลสําเร็จ  สมใจ  จิตพิทักษ (2532) ซ่ึงศึกษาปจจัยดานลักษณะหนวงงาน พบวา ตัวแปรขนาดของ
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หนวยงาน การสนับสนุนจากหนวยงาน ความเปนธรรมในการจัดสรรทุนวิจัย การเห็นความสําคัญของ

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และการนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนนโยบายการตัดสินใจในระดับ

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับผลิตภาพงานวิจัย สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลิตภาพงานวิจัย

ได และ งานวิจัยของ สุนิภา ชินวุฒิ (2538) พบวา นโยบายและการบริหารตลอดจนการสนับสนุนจาก

หนวยงานเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่สัมพันธกับบทบาทการวิจัยของอาจารยพยาบาล  

ดานเงินทุนในการทําวิจัย 
จากผลการวิจัยพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความเห็นในระดับ

มากวาระเบียบการเบิกจายเงินในการทําวิจัยยุงยาก ระบบการขอเงินทุนวิจัยมีขั้นตอนมากและยุงยาก 

และระบบการจายเงินทุนอุดหนุนการทําวิจัยลาชา  รวมถึงมหาวิทยาลัย จัดเงินอุดหนุนใหอยางไม

พอเพียง และไมเหมาะสม 

จากการเปรียบเทียบปจจัยดานเงินทุนในการทําวิจัย ระหวางผูที่ไมมีผลงานวิจัย หรือ 

เทากับ 0 เร่ือง กับผูมีผลงานวิจัย ตั้งแต 1 เร่ือง ขึ้นไป ในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) 

พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผูมีผลงานวิจัยมีความเห็นในทางลบมากกวาผูที่

ไมมีผลงานวิจัย ซ่ึงหมายความวาผูที่ลงมือทําวิจัยจะพบปญหาตาง ๆ จากการขอทุนสนับสนุนจาก

หนวยงาน จึงใหคะแนนต่ํากวาผูที่ยังไมไดทําวิจัย จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

ปจจัย  พบวาปจจัยดานเงินทุนวิจัย มีความสัมพันธ กับทัศนคติตอการทําวิจัย มากที่สุด  และ

ความสัมพันธกับจํานวนงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวาปจจัยดานเงินทุนวิจัย ไมสามารถพยากรณการทําวิจัย

ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได  ซ่ึงหมายความวา ปจจัยดานเงินทุนวิจัยมีผล

ทําใหทัศนคติตอการทําวิจัยของอาจารยเปนไปในทางลบโดยระเบียบการเบิกจายเงินในการทําวิจัย

ยุงยาก ระบบการขอเงินทุนวิจัยมีขั้นตอนมากและยุงยาก และระบบการจายเงินทุนอุดหนุนการทําวิจัย

ลาชา รวมถึงมหาวิทยาลัยจัดเงินอุดหนุนใหอยางไมพอเพียง และไมเหมาะสมแตปจจัยดานเงินทุนวิจัย

ไมไดมีผลตอการทําวิจัยของอาจารยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงสอดคลองกับนาฎอนงค  สุวรรณจิตต 

(2548: 56) ที่พบวา ปญหาอุปสรรคที่พบมาก คือ ระบบการจายทุนอุดหนุนลาชารอยละ 87.0 และ

ระบบการขอทุนมีขั้นตอนยุงยากรอยละ 82.6 เนื่องจากเปนสถาบันที่มีลักษณะเปนระบบราชการเต็มตัว 
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 บรรยากาศวิจัย     

จากผลการวิจัยพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความเห็นวา

บรรยากาศวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยูในระดับปานกลาง  จากการ

เปรียบเทียบปจจัยดานบรรยากาศวิจัย ระหวางผูที่ไมมีผลงานวิจัย กับผูมีผลงานวิจัยตั้งแต 1 เร่ืองขึ้น

ไป ในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) พบวา อาจารยทั้ง 2 กลุม มีความเห็นเหมือนกันวา

บรรยากาศวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยูในระดับปานกลางแตไมมีความ แตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัย  พบวาปจจัยดาน

บรรยากาศวิจัยมีความสัมพันธกับการสนับสนุนจากหนวยงาน มากที่สุด หมายความวา การสนับสนุน

จากหนวยงาน  มีสวนในการสรางบรรยากาศวิจัย และความสัมพันธกับจํานวนงานวิจัยในชวง 5 ป 

(พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

พบวา ปจจัยดานบรรยากาศการวิจัย ไมสามารถพยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงหมายความวา บรรยากาศวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยูในระดับปานกลาง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ

เกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัย มีสวนในการสรางบรรยากาศวิชาการอยางมาก มหาวิทยาลัยฯ ยังขาด 

ในเรื่องความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน การประชุมระหวางนักวิจัยกับ

ผูบริหารเพื่อกําหนดทิศทางการวิจัย และการรวมกลุมทําวิจัยในสาขาวิชาซ่ึงมีนอย  ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมใจ จิตพิทักษ (2532) ที่ไดกําหนดปจจัยประเภทสภาพแวดลอมในองคการเปน

ลักษณะของบรรยากาศการวิจัยเพื่อใชศึกษาความสัมพันธกับผลิตภาพการวิจัย   ของอาจารย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลิตภาพการวิจัยของ

อาจารยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักวิจัย และการประสาน

ความเขาใจในหมูนักวิจัยเอง และ นัยนา กนกสุนทรรัตน (2540) ศึกษาเรื่องความพรอมในการทําวิจัย

ของขาราชการกลุมงานคุมครองผูบริโภค กรมวิทยาศาสตรการแพทยพบวา ความรวมมือจาก

ผูรวมงานมีความสัมพันธกับความพรอมในการทําวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ดานอุปกรณเคร่ืองมือ และ สิ่งอํานวยความสะดวก 

จากผลการวิจัย พบวา อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความเห็นวา

อุปกรณเครื่องมือ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับปานกลาง และนอย โดยมีระบบฐานขอมูล

ที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําวิจัย  เปนปจจัยดานอุปกรณเครื่องมือ และ ส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่อยูในระดับสูงที่สุด และในระดับนอย ไดแกจัดหาผูชวยวิจัยใหแกผูวิจัย  การมี

ศูนยบริการดานจัดพิมพและจัดทําเอกสารงานวิจัย  การมีผูเชี่ยวชาญ และชํานาญการใหคําปรึกษาการ

ทําวิจัย  จากการเปรียบเทียบปจจัยดาน อุปกรณเครื่องมือ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกระหวางผูที่ไมมี

ผลงานวิจัย กับผูมีผลงานวิจัยตั้งแต 1 เรื่องขึ้นไป ในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) พบวา 

มีความเห็นเหมือนกันวาอุปกรณเครื่องมือ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี อยูในระดับปานกลาง แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จากการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัย  พบวา มีความสัมพันธกับบรรยากาศวิจัยมากที่สุด 

ความสัมพันธกับจํานวนงานวิจัยในชวง 5 ป (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยดานอุปกรณเครื่องมือ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกไมสามารถ

พยากรณการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได ซึ่งหมายความวา อุปกรณ

เครื่องมือ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู

ในระดับปานกลางถึงนอย ทําใหมีผลถึงบรรยากาศวิจัยมีระดับนอยไปดวย  แตปจจัยดานอุปกรณ

เครื่องมือ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ก็ไมไชปจจัยที่สงผลตอการ

ผลิตงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมากนัก ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของ 

เพชรรัตน พงษเจริญสุข, มนทยา สุนันทิวัฒน และ พัชรี คงสมัย, 2543  (อางถึงใน นาฎอนงค สุวรรณ

จิตต, 2548: 57) ที่ไดสํารวจงานวิจัยของเภสัชกรในโรงพยาบาลของรัฐพบวา ปญหาอุปสรรคของการ

ทําวิจัยอยางหนึ่งคือ ไมมีผูชวยทําวิจัย และ สอดคลองกับ  นาฎอนงค สุวรรณจิตต (2548: บทคัดยอ) 

ไดวิจัย ปญหาอุปสรรคการทําวิจัยของอาจารยประจํา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  พบวา 

อาจารยประจํามีปญหาเรื่องไมมีเครือขายติดตองานวิจัยกับสถาบันอื่นรอยละ 87.0 ไมจัดใหมีผูชวยพิมพ

รอยละ  84.8 ขาดผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษารอยละ  82.6  
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ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ผูวิจัยมขีอเสนอแนะ เพื่อประโยชนตอการพัฒนางานวจิัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

ดังนี้  

1.ขอเสนอแนะในประเด็นคุณลักษณะสวนบุคคล  
    1.1 มหาวิทยาลัยฯควรสงเสริมใหอาจารยซ่ึงสวนใหญมีความสามารถในการทําวิจัยอยู

แลว ใหมีโอกาสในการทําวิจัยมากขึ้น โดยการสนับสนุน เกี่ยวกับทุนวิจัย  เวลาในการทําวิจัย และการ
สนับสนุนใหเกิดความคลองตัวในการทําวิจัยใหมากขึ้น และมหาวิทยาลัยฯ ควรเพิ่มบทบาทในการสงเสริม 
ทักษะวิจัยของอาจารยใหมากขึ้น โดยใหอาจารยที่อาจไมไดทําวิจัยมาเปนเวลานาน หรืออาจารยที่
ตองการเปลี่ยนประเภทการวิจัยที่ตางจากที่เคยทํามา ไดทบทวน และเพิ่มเติมความรูใหม ๆในการทํา
วิจัย โดยการจัดฝกอบรม หรือใหทุนฝกอบรม เปนตน 

    1.2 มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรรเวลาเกี่ยวกับภาระงานสอนและการวิจัยใหชัดเจน ใหอาจารย 

มีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น ลดภาระงานอื่น เชน งานธุรการใหนอยลง โดยเพิ่มจํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนในคณะใหมากขึ้น เพื่อแบงเบาภาระงานของอาจารย ใหมีเวลาทําวิจัยมากขึ้น และควรถือวา

เวลาที่ใชในการทําวิจัย เปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนใหความรูและ

ประสบการณในการทําวิจัยใหกับอาจารยที่ไมมีผลงานวิจัย และควรมีผูเช่ียวชาญคอยเปนพี่เล้ียงให

คําแนะนํา 

     1.3 มหาวิทยาลัยฯควรมีการกระตุนและเสริมสรางความรูสึกตอการทําวิจัยในทางบวกให
มากขึ้น โดยการเสริมสรางวัฒนธรรมการทําวิจัยใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ลดเหตุซ่ึงมีผล
ตอความรูสึกในทางลบ เชน ขั้นตอนการขอเงินทุนวิจัย การเบิกจายเงินทุน ที่ยุงยาก ลาชา ซ่ึงเปนเหตุ
ใหเกิดความเบื่อหนายตอการทําวิจัย หรือการไมมีเวลาทําวิจัยไดอยางตอเนื่อง เปนตน 

2. ขอเสนอแนะในประเด็นแรงจูงใจในการทําวิจัย  มหาวิทยาลัยฯควรผลักดันการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปดในทุกคณะ และ เปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ ใหมากขึ้น และจากภาระงาน 
และลักษณะงานในระดับบัณฑิตศึกษา  จะทําใหอาจารยผลักดันตนเองใหทําวิจัยมากขึ้น  
 3. ขอเสนอแนะในประเด็นคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย 
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    3.1  กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมไดทําใหเกิดความคลองตัวในการทํา
วิจัยมากนัก นโยบายสนับสนุนการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยฯยังไมชัดเจน เพื่อเปนการสนับสนุนการทําวิจัย
ใหมากขึ้น มหาวิทยาลัย  ควรดําเนินการ ดังนี้ 

       1) กําหนดนโยบายดานวิจัยที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเนนใหเกิดความคลองตัว 

และควรมีการประชุมเพื่อสรางเคลือขาย เวียนแจงใหอาจารย ไดรับ ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

อยางชัดเจน รวมถึงการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

        2 ) สรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร กับอาจารยในดานความรวมมือการทําวิจัย  เพื่อ

สรางความ รูสึกตอการทําวิจัยในทางบวก โดยการจัดประชุม สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น รวมกัน

พิจารณาปญหาและแนวทางแกไข เปนตน 

       3) สนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจัย จัดกิจกรรมเพื่อเสนอผลการวิจัยและผลงาน

วิชาการ การประกวดผลงานวิจัย อยางสม่ําเสมอ เพื่อกระตุนใหอาจารยเกิดความตื่นตัวทางวิชาการ

และสนใจการทําวิจัยเพิ่มขึ้น 

     3.2 มหาวิทยาลัยฯควรแกไขระเบียบการเบิกจายเงินวิจัยใหงายขึ้น  ลดขั้นตอน และความ

ยุงยาก เนื่องจาก เปนสาเหตุของความเบื่อหนายในการทําวิจัยของอาจารยในระดับมาก ทําใหอาจารย

ไมอยากทําวิจัย ควรจัดเงินอุดหนุนการทําวิจัยใหพอเพียง กับความตองการของอาจารย 

     3.3 มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดประชุมหรือกิจกรรมที่จะทําใหอาจารยกับผูบริหารไดพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนการสรางความสัมพันธ และสรางบรรยากาศการวิจัย
ที่ดี รวมถึงหนวยงานระดับคณะ ควรมีการรวมกลุม พูดคุย ใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ทําวิจัยในสาขาวิชา เชนกัน 

   3.4  มหาวิทยาลัยฯควรสนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเพื่อการวิจัย โดยสนับสนุน

หนวยงานระดับคณะ ในการพัฒนาหองสมุดของคณะใหมีระบบคนควาที่ทันสมัย  มีเอกสารตํารา

วิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ที่ตรงตามสาขาวิชาที่เปดสอน เพื่อใหตรงตามความตองการ 

ของผูวิจัยในแตละสาขาวิชาอยางแทจริง รวมทั้งจัดตั้งคณะที่ปรึกษาดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยาง

เปนรูปธรรม 
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ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยในครั้งตอไป 

1. การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะ ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดาน

แรงจูงใจและ ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษา ที่สงผลตอการผลิตงานวิจัยของอาจารย  เพื่อเปน

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย จึงควรศึกษาปจจัยดานคุณภาพของงานวิจัย เพิ่มเติมดวย  

 2. จากการวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงพบวา ตัวแปรดานลักษณะงาน 

ที่รับผิดชอบ ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน และ ดานทักษะเชิงวิจัย  มีผลตอการวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน หลายมิติ

และไดขอแกไขที่ตรงประเด็น จึงควรวิจัยเชิงคุณภาพ ในปจจัยทั้ง 3 ดาน ดังกลาว 

 3. การทําวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให
ไดแนวทางในการพัฒนางานวิจัยไดกวางขวางขึ้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการในการ
ทําวิจยักับสถาบันอุดมศึกษา อ่ืน ๆ  ดวย 

4. ควรวิจัยแยกประเภทสาขาวิชาการของการทําวิจัย เพื่อใหไดเห็นสภาพการทําวิจัย 
ในแตละสาขาวิชาการมากขึ้น 
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ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553 – 2556. งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร   
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี.  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. รายงานการประเมินตนเอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี  ปการศึกษา  2551. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ.2552 – 2555.   

 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร  กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 

2552.  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 

2553.  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี. 
มนัส  สุวรรณ.  2544.  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ:  

โอ เอส พร้ินติ้ง เฮาส 

มานิดา  เพชรรัตน.  2529.  การศึกษาปญหาและความตองการดานการวิจัยของอาจารย มหาวิทยาลัย 
ในภาคใต . วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา .  

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. 2545.  ระบบวิจัยโลกกับระบบวิจัยไทย.  เอกสารการประชุมวิชาการ.  

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2545  โรงแรมรามาการเดน.  กรุงเทพมหานคร.  

รัตนา  เพ็ชรอุไร.  2542.  ประสบการณและวิธีการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ. ประชาคมวิจัย. 
ฉบับที่ 28 (พฤศจิกายน). 

วันทนา ชูชวย.  2534.  การทําวิจัยในโรงเรียนของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาศึกษา.  
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วลัยลักษณ  อัตธีรวงศ.  2541.  ปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยของอาจารยสถาบันเทคโนโลยี 
พระ จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. วารสารพระจอมเกลาลาดกระบัง. ปที่ 6  ฉบับที่ 1.  

วิจารณ  พานิช.  2540.  การบริหารงานวิจัยแนวคิดจากประสบการณ. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพดวงกมล. 
ศจีมาศ  ขวัญเมือง.  2548.  ปจจัยท่ีสงผลตอผลิตภาพการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐ 

การวิเคราะหลิสเรลและเครือขายใยประสาท.  กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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สภาวิจัยแหงชาติ.  2541.  แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย.  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

       กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม.  

สมชาย ดุรงคเดช. 2543. ความผิดพลาดที่สําคัญในการทําวิจัย. วารสารอาหารและยา. ปที่ 7 ฉบับที่ 3  
 ( กันยายน – ธันวาคม 2543 ). หนา 72 - 73. 

สมใจ  จิตพิทักษ.  2532.  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผลิตภาพการวิจัย ของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

สัมมา  รธนิธย.  2536.  การบริหารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลิตภาพการวิจัยของวิทยาลัยครู : 

กรณีศึกษาวิทยาลัยครูสุรินทร. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

สุกัญญา  สุวรรณนาคินทร.  2534.  สภาพแวดลอมทางวิชาการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือในทัศนะ ของผูบริหาร อาจารย และ นักศึกษา.  

ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

สุนิภา  ชินวุฒิ.  2538.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานสภาพแวดลอมกับ 

บทบาทการ วิจัยของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.  

วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุภรณ  ศรีพหล. 2519. ปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,   อางถึงใน อัจฉรา   ถาวร.  2545.  แรงจูงใจในการทําวิจัย      
ของอาจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.     
วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2536.  แผนการวิจัยทางการศึกษาในชวงแผนพัฒนา 
การศึกษาแหงชาติระยะท่ี 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559).  
สํานักนายกรัฐมนตรี.  
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2548.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. เกณฑมาตรฐาน  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2550.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551-2565).   
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  2541.  จรรยาบรรณนักวิจัย 2541. กระทรวงวิทยาศาสตร   

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม. 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2550.  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 –   

2553).  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2552. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  ภารกิจนโยบายและ 
ยุทธศาสตรการวิจัย.  196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ.  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2551. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555).  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร.   

สํานักนายกรัฐมนตรี.  2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี. 

สํานักนายกรัฐมนตรี.  2550.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี10.   พ.ศ. 2550 – 2554 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี. 

สํานักนายกรัฐมนตรี.  2552. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2552 – 2554. สํานักเลขาธิการ 
       คณะรัฐมนตรี. โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี.  
อมรา  นาวารวงศ.  2538.   ปจจัยท่ีสัมพันธกับการผลิตงานวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลใน  
          เขตภาคเหนือ. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา 
        บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
อัจฉรา   ถาวร.  2545.  แรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

           ทหารลาดกระบัง . กรุง เทพฯ  : วิทยานิพนธครุศาสตร อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต . 

        สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 
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อัจริยา วัชราวิวัฒน.  2544.   การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางการวิจัยสาหรับ 

        นักศึกษาพยาบาลศาสตร. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาการวิจัยและพัฒนา 

      หลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อัปสร  แยมสวรล. 2539. ปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยของอาจารยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

อภิญญา  หิรัญวงษ . 2547.  ปจจัยเชิงสาเหตุของผลิตภาพการวิจัยของนักการศึกษาสาขาอาชีวศึกษา 

         ในระดับอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อาทิตยา  ชางสีสังข. 2545. ปจจัยท่ีสงผลตอผลิตภาพการวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลสังกัด 

         กระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ. รายงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ,  

       อางถึงใน ศจีมาศ  ขวัญเมือง.  2548.  ปจจัยท่ีสงผลตอผลิตภาพการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย 

         ของรัฐการวิเคราะหลิสเรลและเครือขายใยประสาท.   กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญาดุษฎี 

       บัณฑิต.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 อารมณ  สนานภู.  2545.  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย. ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร. 

อุทุมพร จามรมาน. 2536.  หนวยท่ี 1 วิจัยทางการศึกษา. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยบริหาร 
       การศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
อํานวย ถาวร. 2526.  ปญหาและความตองการดานการวิจัยของอาจารยวิทยาลัยครูภาคกลาง.  
       วิทยานิพนธการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  
Barelson, Bernard ; Steiner, Gray A.  1964. Human Behavior. New York : Harcourt, 
       Brace and World. 
Best, J. W., & Kahn, J. V. 1989. Research in Education (6th ed.). Boston. 

Hackman, J.R., & Oldham. G.R. 1976. Motivation through the design of work : test of a theory.   
       Organisational Behavior and Human Performance, 16 : 250-279. 
Hoy, W.K. and C.G. Miskel. 1982.  Educational Administration : Theory, Research and  
         Practice. 2 nd ed. New York : Random House.  
 



113 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

Maslow, A.H. 1970. Motivation and Personality. (2nd ed.). New York: Harper and Row 
       Publishers, อางถึงใน ประสงค  อุทัย,  ณัฐรัตน  สมนาม  และ  สมบัติ  ทีฆทรัพย.  2551. 
         การสรางแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพงาน วิชาการของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  
       การประชุมวิชาการธนบุรีวิจัย คร้ังที่ 1  3  กันยายน 2551 คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธนบุรี 
McClelland, D.C. 1970. The Achievement  Motivation Theory. New York: Harper and Row 
       Publishers, อางถึงใน อภิญญา  หิรัญวงษ . 2547.  ปจจัยเชิงสาเหตุของผลิตภาพการวิจัยของ   
         นักการศึกษาสาขาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎี 
       บัณฑิต.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
Phillips, J.C. & Russell, R.K. 1994. Research self-efficacy, the research training environment, 
          and research productivity among graduate students in counseling psychology, อางถึงใน 
       อัจริยา วัชราวิวัฒน.  2544.   การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางการวิจัยสําหรับ 
         นักศึกษาพยาบาลศาสตร. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาการวิจัยและพัฒนา 
       หลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  ปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
********************************* 

คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้สรางขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นและสภาพความเปนจริง
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคําตอบของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

   2.  แบบสอบถามสําหรับอาจารย มีรายละเอียดของคาํถามดังตอไปนี้ 
   ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัที่สงผลตอการทําวิจัย 
   ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพื่อการพัฒนาการทําวจิัยของอาจารย 
        มหาวิทยาลัย 

   3. โปรดตอบคําถามทุกขอตามความความคิดเห็นและสภาพความเปนจริงอยาง

อิสระ เพื่อประโยชนในการวิจัย 

    4. คําตอบของทาน ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และนําเสนอผลเปนรายงานใน

ภาพรวม เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีเทานั้น 

 

 

       

           นางชอลดา  วิชัยพาณชิย  (ผูวจิัย) 
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      ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามของทาน 

 

ตอนที่ 1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชอง    และกรอกขอมูลตามสภาพความเปนจริง 
 

1. เพศ        ชาย       หญิง  
2. อายุ ..........................ป  
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปริญญาตรี       ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก       อ่ืน ๆ  ระบุ......................... 
4. ประเภทของตําแหนง 

     ขาราชการ        พนักงานมหาวิทยาลัย 

     พนักงานราชการ       ลูกจางชั่วคราว 
5. ตําแหนงทางวิชาการ 

     อาจารย        ผูชวยศาสตราจารย 

     รองศาสตราจารย       ศาสตราจารย 
6. อายุราชการ ..........................ป...........เดือน 
7. หนวยงานที่สังกัด 

   คณะวิศวกรรมศาสตร        คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

   คณะบริหารธุรกิจ         คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร     คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

   คณะศิลปกรรมศาสตร         คณะศลิปศาสตร 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร            วิทยาลยัการแพทยแผนไทย 

   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

8. สาขาวิชาที่สังกัด................................................................................... 
9. งานวิจัยที่ทานทํามาทั้งหมด (ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ 

       รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ )    จํานวน...........เร่ือง 
10. งานวิจัยที่ทานทําเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553) จํานวน ......เร่ือง 
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11. ลักษณะการทําวิจัยของทาน ในชวง 5 ปที่ผานมา 

  ทําคนเดียว จํานวน.......เร่ือง    ทําเปนคณะ(ทานเปนหัวหนาโครงการ).....เร่ือง 

  เปนผูวิจยัรวม........เร่ือง 
12. ปจจุบันทานมีงานวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ   จํานวน..................เร่ือง 

 ทําคนเดียว จํานวน.......เร่ือง ทําเปนคณะ(ทานเปนหัวหนาโครงการ) ........เร่ือง 

  เปนผูวิจยัรวม........เร่ือง 
13. กรุณาเลือกขอที่ทานคิดวาสําคัญที่สุดเพียง    4   ขอ 

 

ในชวง 5 ป ท่ีผานมาหากทานทําวิจัย 
เหตุผลท่ีทานทําวิจัยเนื่องจาก 

ในชวง 5 ป ท่ีผานมาหากทานไมทําวิจัย 
เหตุผลท่ีทานไมทําวิจัยเนื่องจาก 

 1. ตระหนักวาเปนภาระหนาที่ 

 2. ตองการทําผลงานเพื่อขอเลื่อน ตําแหนงทางวิชาการ 

 3. ตองการความยอมรับและชื่อเสียงทางวิชาการ 
        ของตนเอง 

 4. นํามาประกอบการสอนหรือการทํางาน 

 5. ตองการหารายไดพิเศษ 

 6. ความสนใจใครรู 

 7. ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 

 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................... 

 1.ขาดความรูและประสบการณทําวิจัย 

 2. ไมมีเวลา 

 3.ไมชอบการทําวิจัย 

 4. มีภาระงานสอนมาก 

 5.การขอทุนสนับสนุนขั้นตอนมากยุงยาก 

 6.ทุนสนับสนุนการวิจัยนอยเกินไป 

 7.ไมไดรับการสนับสนุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย 

 8.ไมมีแหลงคนควา อุปกรณสนับสนุนการทําวิจัย 

  9. อื่น ๆ โปรดระบุ................................................. 

 

14 .ในปการศึกษา  2549 – 2553 ทานได รับทุนอุดหนุนการวิ จั ยจากแหลงใดบ าง  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     1. งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยฯ  จํานวนเงิน.............................. บาท          

     2. งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยฯ    จํานวนเงนิ.............................. บาท 

     3. ทุนวิจยัภาครัฐภายในประเทศ                จํานวนเงิน.............................. บาท 

     4. ภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรม             จํานวนเงิน.............................. บาท 

     5. แหลงทุนจากตางประเทศ                       จํานวนเงิน............................... บาท 

     6. ทุนสวนตัว                                              จํานวนเงนิ.............................. บาท 

     7. ไมไดรับทุน            จํานวนเงิน............................. บาท 

     8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................... 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัย 

    คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็และสภาพความเปนจริง 

ของทาน มากที่สุด ดังนี ้

เห็นดวยมากทีสุ่ด          5                        เหน็ดวยนอย  2 
เห็นดวยมาก            4                        เห็นดวยนอยที่สุด  1 
เห็นดวยปานกลาง        3 

2. 1 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล   
 

ขอความ/รายการ ระดับความความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานทักษะเชิงวิจัย 
1. ทานมีความรูความเขาใจในเรื่องที่ทานจะทําวจิัยอยางพอเพียง 

     

 
 

2. ทานมีความรูเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการวิจยัระดบัประเทศ   

     

 

3. ทานมีความรูเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการวิจยัระดบัมหาวิทยาลัย 
     

 

4. ทานมีความรูเกี่ยวกับระเบยีบวิธีวจิัย 
     

 

5. ทานนําระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจยัมาใชกับงานวิจยัไดอยางเหมาะสม 
     

 

6. ทานตั้งปญหาวิจยัและวัตถุประสงคการวิจัยไดอยางถูกตอง 
     

 

7..ทานสืบคน เอกสาร และงานวิจยัจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  
     

 
 

8. ทานสรางและเลือกเครื่องมือในการวิจัยไดอยางเหมาะสม  

     

 

9. ทานเลือกและใชสถิติในการวิจยัไดอยางเหมาะสม 

     

 

10. ทานวิเคราะห และแปลผลขอมูลไดอยางถูกตอง 
     

 

11. ทานสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลได 
     

 

12. ทานสามารถวิเคราะห สังเคราะหขอมลู และรายงานผลการวิจัยได 
     

13. ทานสรุปผลการวิจัยและขอเสนอ แนะสําหรับการวิจยัได 
     

14. ทานมีโอกาสไดเพิ่มพูนประสบการณและทักษะจากการทําวิจยั 
     

15. ทานมีประสบการณในการทําวิจัย 
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ขอความ/รายการ 
ระดับความความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานเวลา  
16. ทานมีเวลาเพียงพอในการทําวิจัย 

 

     

17. ทานมีเวลาทําวิจยัไดอยางตอเนื่อง 

     

18. ทานไมมีเวลาทําวิจยัเนือ่งจากภาระงานสอนและงานอื่นที่ตองรับผิดชอบ 
     

19. จากภาระงานขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดใหอาจารยทําวจิัยทําใหสามารถ 
     จัดสรรเวลาสําหรับทําวิจยัได 

     

20. ทานสามารถทําวิจัยตามระยะเวลาที่ไดวางแผนไว 
     

21.  เวลาที่เพียงพอเปนปจจยัที่สําคัญตอคุณภาพงานวิจยั 
     

ดานทัศนคติตอการทําวิจัย    
22. งานวิจยัเปนภารกจิที่สําคัญของอาจารยในมหาวิทยาลยั 

     

23. ช่ือเสียงและเกียรติคุณของอาจารยอยูที่ผลงานวิจัย 
     

24. การทําวิจัยเปนการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศาสตรและสังคม 

     

25. ความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับการทําวิจัยของอาจารย 
     

26. เปาหมายของการทําวิจัยอยูที่ประโยชนทางวิชาการมากกวาเงินตอบแทน 
     

27. ทานมีความสุขทุกครั้งที่ไดทําการศึกษาคนควาวิจัย  

     

28. การวิจัยทําใหทานเครียดและเหนื่อยลา 

     

29. การทําวิจัยเปนเรื่องยุงยาก 
     

 

30. การทําวิจยัทําใหเสียเวลาและสูญเปลา เพราะนําไปใชประโยชนไดนอย 
     

2.2 ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย 

ดานการไดรับการยอมรับนบัถือ 
1. ผูที่มีผลงานวิจัยมักไดรับการยอมรับในดานวิชาการจากเพื่อนรวมงาน 

     

2. เพื่อนรวมงานใหการยกยองผูทํางานวิจยัวาเปนผูมีความสามารถสูง 
     

3. ผูที่มีผลงานวิจัยมักมีโอกาสรวมในกจิกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     

4. ผูบังคับบัญชามักใหความเชื่อถือและไววางใจผูที่มีผลงานวิจยั 
     

5. ผูวิจัยไดรับเชิญเปนวิทยากรในการประชมุ อบรม สัมมนาเปนประจํา  
     

6. การใหเกียรติคุณ รางวัล ยกยองนกัวจิัยมผีลตอการทําวิจัย  
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ขอความ/รายการ ระดับความความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานลักษณะงานที่รับผดิชอบ 
7.การทําวิจยัทาทายความรูความสามารถของทาน 

     

8. หนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยตองทําวจิัย 
     

9. งานสอนที่ดีตองอาศัยผลงานวิจยัประกอบดวย 
     

10. งานที่ทานปฏิบัติมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในงานวจิัยมาก 
     

11. ความรูและความสามารถที่ทานมี สามารถทําวิจัยได 
     

12. ทานมีโอกาสรับผิดชอบงานวิจยัอยางเต็มที่ 
     

13. ทานมีอิสระในการทําวจิยั 
     

 

ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
14. อาจารยทีท่ําวิจยัมีโอกาสกาวหนามากกวาอาจารยที่ไมเคยทําวจิัย 

     

15. ทานจะทํางานวิจยัเพื่อความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้น 
     

16. การวิจยัทําใหไดรับองคความรูใหม ๆ และประสบการณเพิ่มขึ้น 
     

17. ตําแหนงทางวิชาการบงบอกถึงความเชี่ยวชาญของผูดํารงตําแหนง 
     

18. การวิจัยเปนวิธีการแสวงหาความรูสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกตนเอง 
     

19. ตําแหนงวชิาการเปนสิ่งจูงใจของการทํางานวิจยัของอาจารย 
     

2.3 ปจจัยดานคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย   

ดานการสนบัสนุนจากหนวยงาน     

1. มหาวิทยาลัยกําหนดทิศทางการวิจยัชัดเจน 

     

 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการทาํวิจยัของอาจารยอยางชัดเจน 
     

3. การทําวิจยัของทานไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากผูบริหาร 

     

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมการทําวิจยัของทาน 

     

5. มหาวิทยาลัยสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมีความรูและประสบการณการ 
    ทําวิจัย 

     

6. มหาวิทยาลัยมีการประกวดและเผยแพรเกียรติคุณผลงานวิจัยดีเดนของอาจารย 
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ขอความ/รายการ ระดับความความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 

7. มหาวิทยาลัยนําผลงานวจิยัในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนเลื่อนตาํแหนง 
     ใหสูงขึ้น 

     

8. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจยัในที่ประชุม 
    ระดับชาติและนานาชาต ิ

     

9. มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ทําใหเกิดความคลองตัวในการทําวิจยั 
     

10. การมีวารสารวิจัย และการนําผลการวิจัยไปเผยแพรชวยสงเสริมการทําวิจัย 
     

11. กลไกการประกันคณุภาพมีสวนผลักดนัใหอาจารยทาํวิจยัเพิ่มขึ้น 
     

ดานเงนิทุนในการทําวิจัย 
12. มหาวิทยาลัย จัดเงินอดุหนุนใหอยางพอเพียงและเหมาะสม 

     

13.ระบบการขอเงินทุนวจิัยมีขั้นตอนมากและยุงยาก 
     

14. ระบบการจายเงินทนุอุดหนุนการทําวจิัยลาชา 

     

15. ระเบียบการเบิกจายเงินในการทําวจิัยยุงยาก 
     

16. การสนับสนุนเงินทนุวจิัยของมหาวิทยาลัยชวยใหอาจารยทําวิจยัมากขึ้น 
     

17. คาผลตอบแทนนกัวจิัยทาํใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น 
     

18. รางวัลสนับสนุนการตีพมิพบทความวจิัยทําใหอาจารยทําวิจยัมากขึ้น 
     

19. วงเงินอุดหนุนการวิจยัที่ไดรับไมพอกับคาใชจายในการทําวจิัย 
     

20. ทานมีความสามารถในการแสวงหาทุนจากแหลงตาง ๆ โดยไมตองพึ่ง 

      แหลงทุนจากมหาวิทยาลยั 

     

ดานบรรยากาศวิจัย 
21. สภาพแวดลอมในที่ทํางานของทานเอื้อตอการทําวิจยั 

     

22. ทานไดรับความรวมมือในการทําวจิัยจากฝายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     

23. การจัดประชุม สัมมนาวชิาการ และการนําเสนอผลงานวิชาการของ 

      มหาวิทยาลัย ชวยสงเสรมิการทําวิจยั 

     

24. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร วารสารดานการวจิัย 
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ขอความ/รายการ ระดับความความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

25. หนวยงานมกีารประชุมระหวางนักวจิัยกบัผูบริหารเพื่อกําหนดทิศทางการวิจัย 
     

26. ในสาขาวชิาของทานมีการรวมกลุมทําวิจัย 
     

27. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการวจิยัและแลกเปลีย่น 

     บุคลากรโครงการวิจยั 

     

 

ดานอปุกรณเคร่ืองมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

28. ระบบฐานขอมูลที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําวิจยั 

     

29. หนังสือ เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของเพียงพอสําหรับการคนควาทําวิจยั 
     

30. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย กาวหนาพรอมที่จะศึกษาขอมูลได 

      อยางกวางขวาง 

     

31. มีหองทํางานและหองปฏิบัติการที่เอื้อตอการทําวิจยั 
     

32. มีวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ในการทําวจิัยอยางพอเพยีง      

33. มหาวิทยาลัยจัดหาผูชวยวิจัยใหแกผูวิจยั      

34. มีศูนยบริการดานจัดพิมพและจดัทําเอกสารงานวิจยัอยางพอเพยีง      

35. มหาวิทยาลัยมีผูเชี่ยวชาญ และชํานาญการใหคําปรึกษาการทําวจิัย      
 

 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอืน่ ๆ  เพื่อการพัฒนาการทําวจิยัของอาจารยมหาวทิยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
     ราชมงคลธัญบุรี 

1................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

 

ขอบคุณในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ดวย 

  ผูวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

1. รองศาสตราจารย ดร.อภญิญา  หิรัญวงษ อาจารยประจําภาควิชาสถติิ  

    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2. ดร.ราชัญ  บุญธิมา สํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. รองศาสตราจารย ดร. อุษาพร  เสวกวิ หวัหนาภาควิชาคณิตศาสตร  

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ผูชวยศาสตราจารย วสันต  รังรองรัตน  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาคผนวก ค  
คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอ 
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1. ปจจัยดานคณุลักษณะสวนบุคคล   

ตารางผนวกที่ ค.1   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานทักษะเชิงวิจยั 

                                 ขอ                                                                        คา item-total correlation (r)       
                                  1                                                                                        .8939 
                                  2                                                                                        .9054 
                                  3                                                                                        .9032 
                                  4                                                                                        .8895 
                                  5                                                                                        .8877 
                                  6                                                                                        .8819 
                                  7                                                                                        .8859 
                                  8                                                                                        .8847 
                                  9                                                                                        .8847 
                                10                                                                                        .8915 
                                11                                                                                        .9008 
                                12                                                                                        .8854 
                                13                                                                                        .8829 
                                14                                                                                        .8966 
                                15                                                                                        .8875 
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ตารางผนวกที่ ค.2   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานเวลา 

                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 
                               16                                                                                        .6437 
                               17                                                                                        .6926 
                               18                                                                                        .7946 
                               19                                                                                        .7362 
                               20                                                                                        .8138 
                               21                                                                                        .8409 

 
 

 

 ตารางผนวกที่ ค.3  คา item-total correlation (r)ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานทัศนคติตอ 

                                การทําวจิัย    

                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 
                                22                                                                                         .5091 
                                23                                                                                         .5164 
                                24                                                                                         .6237 
                                25                                                                                         .5139 
                                26                                                                                         .6786 
                                27                                                                                         .6851 
                                28                                                                                         .4652 
                                29                                                                                         .7492 
                                30                                                                                         .6498 
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2. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย 

ตารางผนวกที่ ค.4   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานการไดรับ 
                                การยอมรับนับถือ 
                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 

1                                                                                  .8394 
2                                                                                  .8302 
3                                                                                  .8289 
4                                                                                  .8138 
5                                                                                  .8649 
6                                                                                  .8426 

 

ตารางผนวกที่ ค.5   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานลักษณะงาน 

                                ที่รับผิดชอบ 

                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 
7                                                                                   .8480 
8                                                                                   .8178 
9                                                                                   .8216 
10                                                                                   .8200 
11                                                                                   .8563 
12                                                                                   .8500 
13                                                                                   .8510 
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ตารางผนวกที่ ค.6   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานความกาวหนา 

                                ในตําแหนงงาน 

                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 
14                                                                                   .8265 
15                                                                                   .7293 
16                                                                                   .8166 
17                                                                                   .7857 
18                                                                                   .7630 
19                                                                                   .7762 

 

3. ปจจัยดานคณุลักษณะของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการทําวิจัย   

ตารางผนวกที่ ค.7   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานการสนับสนนุ 

                                จากหนวยงาน     

                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 
1                                                                                   .8386 
2                                                                                   .8366 
3                                                                                   .8232 
4                                                                                   .8245 
5                                                                                   .8233 
6                                                                                   .8540 
7                                                                                   .8486 
8                                                                                   .8198 
9                                                                                   .8331 
10                                                                                   .8387 
11                                                                                  .8224 
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ตารางผนวกที่ ค.8   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานเงินทุนในการ 

                                ทําวิจัย 

                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 
12                                                                                     .7726 
13                                                                                     .7064 
14                                                                                     .7082 
15                                                                                     .7276 
16                                                                                     .7152 
17                                                                                     .7650 
18                                                                                     .7364 
19                                                                                     .7683 
20                                                                                     .8213 

 

ตารางผนวกที่ ค.9   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานบรรยากาศวจิัย 

                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 
21 .8243 
22 .7889 
23 .8086 
24 .8056 
25 .8096 
26 .8330 
27 .9152 
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ตารางผนวกที่ ค.10   คา item-total correlation (r) ของขอคําถามรายขอจากแบบวัดดานอุปกรณ 

          เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก 

                              ขอ                                                                        คา item-total correlation (r) 
28                                                                                   .9120 
29                                                                                   .8966 
30                                                                                   .8945 
31                                                                                   .9011 
32                                                                                   .8872 
33                                                                                   .8859 
34                                                                                   .8867 
35                                                                                   .8906 
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Regression 
 
 

   Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

จํานวนวจิัย ใน 5 ป 2.36 2.775 276 
ทักษะ 3.7500 .66155 276 
เวลา 3.1812 .73195 276 
ทัศนคติ 3.4517 .72160 276 
ยอมรับ 3.4837 .87527 276 
ลักษณะ 3.7567 .70984 276 
กาวหนา 3.8575 .73938 276 
สนับสนุน 3.2009 .78045 276 
ทุน 3.3716 .80236 276 
บรรยากาศ 3.0362 .73210 276 
อุปกรณ 2.8071 .86144 276 
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Variables Entered/Removed(a) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 ลักษณะ 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 สนับสนุน 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 ทักษะ 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

 

a  Dependent Variable: จํานวนวิจัย ใน 5 ป 
 
 
 
 

Model Summary 

 

a  Predictors: (Constant), ลักษณะ 
b  Predictors: (Constant), ลักษณะ, สนับสนุน 
c  Predictors: (Constant), ลักษณะ, สนับสนุน, ทักษะ 
 
 
 
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

          
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .290(a) .084 .081 2.661 .084 25.191 1 274 .000 
2 .392(b) .153 .147 2.563 .069 22.318 1 273 .000 
3 .415(c) .172 .163 2.539 .019 6.136 1 272 .014 
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ANOVA(d) 
 
 

Model 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 178.307 1 178.307 25.191 .000(a) 
  Residual 1939.461 274 7.078     
  Total 2117.768 275       
2 Regression 324.879 2 162.439 24.734 .000(b) 
  Residual 1792.890 273 6.567     
  Total 2117.768 275       
3 Regression 364.431 3 121.477 18.845 .000(c) 
  Residual 1753.337 272 6.446     

  Total 2117.768 275       
 

 
a  Predictors: (Constant), ลักษณะ 
b  Predictors: (Constant), ลักษณะ, สนับสนุน 
c  Predictors: (Constant), ลักษณะ, สนับสนุน, ทักษะ 
d  Dependent Variable: จํานวนวิจัย ใน 5 ป 
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Coefficients (a) 
 
 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta   Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.899 .864  -2.198 .029           
  ลักษณะ 1.134 .226 .290 5.019 .000 .290 .290 .290 1.000 1.000 
2 (Constant) -.039 .921  -.043 .966           
  ลักษณะ 1.480 .230 .379 6.444 .000 .290 .363 .359 .898 1.113 
  น -.987 .209 -.278 -4.724 .000 -.157 -.275 -.263 .898 1.113 
3 (Constant) -1.381 1.061  -1.302 .194           
  ลักษณะ 1.147 .264 .293 4.338 .000 .290 .254 .239 .666 1.502 
  สนับสนุน -.963 .207 -.271 -4.650 .000 -.157 -.271 -.257 .897 1.115 
  ทักษะ .672 .271 .160 2.477 .014 .278 .149 .137 .729 1.372 

 

a Dependent Variable: จํานวนวิจัย ใน 5 ป 
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ภาคผนวก ง 

แผนภูมิแสดงการทําวจิัย 
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ภาพท่ี 1  แผนภูมิแสดงงบประมาณดานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปงบประมาณ 

              2549 - 2552   
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ภาพที่ 2  แผนภูมิแสดงผลงานวิจยัอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาพที่  3  แผนภูมิแสดงลักษณะการทําวจิยัของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
                (พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553) 
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ภาพที่  4  แผนภูมิแสดงลักษณะการทําวจิยัของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
                ที่อยูระหวางดําเนนิงาน (พ.ศ.2554) 
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ภาพที่ 5  แผนภูมิแสดงเหตุผลที่อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทําวิจัย 

 

ภาพที่ 6  แผนภูมิแสดงเหตุผลที่อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไมทําวิจัย 
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ภาพที่ 7  แผนภูมิแสดงระดบัปจจัยยอย 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ – สกุล    นางชอลดา  วชัิยพาณิชย 

วัน เดือน ปเกิด   8  มิถุนายน  2500 

ท่ีอยู     55/436   ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

การศึกษา    การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ) 

     วิชาเอก ประวตัิศาสตร  

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมติร) 

ประสบการณการทํางาน    พ.ศ. 2522 – ปจจุบัน ตําแหนง อาจารย  และนักวิชาการศกึษา 

ปจจุบัน ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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