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 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสถานภาพปจัจุบนั ความตอ้งการเกีย่วกบัการ
พฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏั และปจัจยัทีม่ผีลต่อความ
ต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย รวมทัง้ศึกษาปญัหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั  เพื่อนําไปเป็นแนวทางปรบัปรุง
ระบบกลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัให้มคีุณภาพ ประสทิธิภาพ และครอบคลุมตามความ
ต้องการของผูป้ฏบิตัมิากยิง่ขึน้ ศกึษาโดยการสํารวจ (Survey) อาจารยน์ักวจิยัในมหาวทิยาลยั 
ราชภฏั 40 แห่ง ใชข้นาดตวัอย่างทัง้สิน้ 390 คน สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมสิองขัน้ (Two–
Stage Stratified Sampling) วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณา และวเิคราะหก์ารถดถอย 
(Multiple Regression Analysis) 

ผลการศกึษาพบว่าสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัปจัจุบนั ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ตามวงจร PDCA สามารถปฏบิตัิได้ในระดบัด ีการกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 
เป้าหมายของการบรหิารงานวจิยั สามารถทําไดค้่อนขา้งชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันาคุณภาพการวิจัย ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
คุณภาพ แต่ทีส่ามารถปฏบิตัไิดใ้นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การมสีว่นรว่มในการกําหนดวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ เป้าหมายเชงิกลยุทธส์นบัสนุนการวจิยัของคณาจารย ์และการสนบัสนุนหอ้งปฏบิตักิาร
วจิยั หน่วยวจิยั หรอืศูนยเ์ครื่องมอืสนับสนุนการวจิยั การใหร้างวลั ค่าตอบแทน กบันักวจิยัใน
การตพีมิพเ์ผยแพร่ การรวบรวม คดัสรร วเิคราะหส์งัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยั เพื่อเป็นองค์
ความรูใ้หค้นทัว่ไปเขา้ใจ และการอาํนวยความสะดวกในการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา จาก
การวจิยั  นอกจากน้ียงัต้องการใหพ้ฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัขัน้สุดทา้ยของการ
วจิยัในการนําผลงานวจิยัไปตีพมิพ์เผยแพร่ หรอืนําไปใช้ประโยชน์หลงัเสรจ็สิ้นโครงการแล้ว
มากทีส่ดุ ทัง้น้ีปจัจยัสว่นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไก
การบรหิารจดัการงานวจิยั คอื ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 
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ปจัจยัดา้นประสบการณ์ในการทําวจิยั ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความต้องการในการพฒันา ดา้นระบบ 
กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั คอื ตําแหน่งทางวชิาการ โดยผูท้ีม่ตีําแหน่งทางวชิาการมคีวาม
ต้องการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัตํ่ากว่าผูท้ี่ไม่มตีําแหน่งทาง
วชิาการ  ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.10 ปจัจยัดา้นสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กับความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย คือ การติดตาม 
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก ที่ระดบันัยสําคญั 0.01 โดยปญัหาและ
อุปสรรคทีพ่บมากทีสุ่ดคอืเรื่องของเวลา เน่ืองจากคณาจารยไ์ม่มเีวลาในการทําวจิยัและมภีาระ
งานอื่นมาก 
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_______________________________________________________________________ 
 

The study aimed to describe current situations, needs of system and mechanism 
development for research management of Rajabhat Universities, factors influencing the 
needs of system and mechanism development, and to study problems, obstacles and 
the suggestions of system and mechanism development. The sample consistsed of 390 
teachers who were teaching in 40 Rajabhat Universities by using  two–stage stratified 
sampling. The data were analyzed by descriptive statistics analysis and Multiple 
Regression analysis. 

The result found that the research management of Rajabhat Universities from 
was good according to PDCA cycle. Determining of strategy, policy, plan and objective 
of research management was clear and correspond with the aim of research development, 
educational standard and key quality indicator. The system and mechanism development 
for research management was medium level consisted of the participation in determining 
vision, mission, strategic goal to support the research of teacher, research laboratory, 
research unit or research equipment center, giving reward and remuneration for 
published research, collective, selective, synthesis and analysis research to have 
knowledge management for people to understand, and facilitate in intellectual property 
management. Post audit was the last step of research that needs to develop system 
and mechanism for research management including published or applied the research. 
The personal factors which associated with the needs of system and mechanism 
development for research management was the education level by significant positive 
relationship at the 0.05 level. Academics position was the variable which associated 
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with the needs of system and mechanism development for research management, for 
the academic position person ‘s need less than non-academics position person 
significant at the 0.10 level. Evaluation was the variable which associated with the 
needs of system and mechanism development for research management by significant 
positive relationship at the 0.01 level. The most problem and obstacle was the time 
because the teachers did not have the time to do the research. 

 
 
 
 



 
สารบญั 

หน้า 
 
บทคดัย่อ (3) 
ABSTRACT (5) 
กิตติกรรมประกาศ (7) 
สารบญั (8) 
สารบญัตาราง (10) 
สารบญัภาพ (11) 
 
บทท่ี 1  บทนํา 1 

1.1  ความสาํคญัและทีม่าของปญัหา 1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการศกึษา 2 
1.3  ขอบเขตของการศกึษา 2 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 3 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 4 
2.1  ความหมายของการบรหิารงานวจิยั 4 
2.2  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารงานวจิยั 5 
2.3  ทฤษฎคีวามตอ้งการ 13 
2.4  ทฤษฎแีรงจงูใจ 16 
2.5  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 20 

บทท่ี 3  วิธีดาํเนินการวิจยั 28 
3.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 28 
3.2  นิยามเชงิปฏบิตักิาร 29 
3.3  สมมตฐิานการวจิยั 30 
3.4  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 30 
3.5  ประชากรและตวัอยา่ง  32 
3.6  วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง 33 
3.7  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 35 
3.8  การทดสอบคุณภาพเครือ่งมอื 37 



 (9)   

3.9  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 38 
3.10  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 38 

บทท่ี 4  ผลการศึกษา 42 
4.1  ลกัษณะสว่นบุคคล 42 
4.2  ประสบการณ์ในการทาํวจิยั 44 
4.3  สภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัปจัจุบนั 46 
4.4  ความตอ้งการเกีย่วกบัการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั 50 
      ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
4.5  ปจัจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั 55 
4.6  ปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการงาน 61 
      วจิยัในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั 

บทท่ี 5  สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 70 
5.1  วตัถุประสงค ์ 70 
5.2  สมมตฐิานในการวจิยั 70 
5.3  วธิกีารดาํเนินการวจิยั 71 
5.4  สรปุผลการวจิยั 71 
5.5  อภปิรายผล 81 
5.6  ขอ้เสนอแนะ 84 

 
บรรณานุกรม 87 
ภาคผนวก 92 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 93 
ภาคผนวก ข  รายชื่อผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 104 

ประวติัผูเ้ขียน 106 



 (10)    

สารบัญตาราง 

 
ตารางที่                                                                                                          หน้า 

 
3.1  ตัวแปร และการวัด 30 
3.2  ขนาดประชากร และขนาดตัวอย่างจําแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 34 
4.1  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 43  

4.2  ประสบการณ์ในการทําวิจัย 44  
4.3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการกําหนด  46    
      ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบริหารจัดการงานวิจัย(Plan)  
4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการปฏิบัติ 47  
       ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ของการบริหารจัดการงานวิจัย(Do)  

4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการติดตาม   49 
       ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check)  
4.6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการปรับปรุง 49 
      แก้ไข (Act)  
4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านความต้องการ 50 

      ในการพัฒนาระบบ กลไกการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย(Pre Audit)   
4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านความต้องการ 52 
      ในการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการดําเนินการวิจัย (Ongoing)   
4.9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านความต้องการ 54 
       ในการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารงานวิจัย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ(Post Audit)  

4.10  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 56  
4.11  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการพัฒนาระบบ   57 
       กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย  
        

 

 

 

 



 (11)    

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่                                                                                                             หน้า 
 

2.1  ลําดับขั้นการพัฒนาความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 14  
2.2  ลําดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของแอลเดอร์เฟอร์ 15  

2.3  ทฤษฎี 2 ปัจจัย ในการจูงใจของ เฟดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก 19  
2.4  ลําดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 20  
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 29  

 
 

 



 

 

 
บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา 
 

การวจิยั ก่อใหเ้กดิการพฒันาองคค์วามรูใ้หม ่สิง่ประดษิฐใ์หม ่และนวตักรรมใหม ่ทาํให้
หน่วยงาน องค์กรและประเทศเกิดความก้าวหน้า สามารถแข่งขนั และพึ่งพาตนเองได้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาจึงได้ให้ความสําคัญกับการวิจัย โดยกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ใหค้ณาจารยท์าํหน้าทีห่ลกั
ทางดา้นการสอนและการวจิยั และมาตรา 30 ใหส้ถานศกึษาพฒันากระบวนการเรยีนการสอน  
ทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การส่งเสรมิใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบั
ผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษา ดงันัน้สถาบนัอุดมศกึษาจงึจาํเป็นตอ้งมกีารวจิยัเป็นภารกจิหน่ึง
ทีส่าํคญั และเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาไดม้าตรฐานตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) จงึไดก้ําหนดคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา โดยใหม้ี
ระบบการประกนัคุณภาพ ซึ่งการวจิยัเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการประเมนิคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาภายใน นอกจากนัน้การวิจัยยงัเป็นตัวบ่งชี้เพื่อวดัมาตรฐานตามคํารบัรองของ
สาํนกังานรบัรองมาตฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(องคก์รมหาชน) (สมศ.) และสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อกีดว้ย 
 แต่ในปจัจุบนัการบรหิารงานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษายงัประสบปญัหาการขาดแคลน
นกัวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ ขาดความคล่องตวัของการบรหิารงบประมาณ และขาดกลไก
หรอืระบบการจดัการใหแ้ต่ละภาคขีองระบบวจิยัเชื่อมโยงกนั (ศโิรจน์ ผลพนัธนิ, 2547) อกีทัง้
การบรหิารงานวจิยัทีผ่่านมามกัใหค้วามสาํคญัทีง่บประมาณการวจิยัเป็นหลกั แต่ยงัขาดระบบ
การจดัการทีด่แีละครบถว้นตามกระบวนการทาํวจิยั (ศรดุา ชยัสวุรรณ, 2552)  
 ผูว้จิยัจงึเหน็ความสาํคญัของการพฒันาการบรหิารจดัการงานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษา 
โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏัซึง่เป็นสถาบนัอุดมศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธกิารทีม่อียู่ทุก
ภูมภิาคของประเทศไทย และตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั 2547 มาตรา 7 ระบุว่า
ใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่สรมิสรา้งพลงัปญัญาของ
แผ่นดนิ มหีน้าที่หลกัประการหน่ึงคอื การวจิยั และอยู่ในมหาวทิยาลยัที่เน้นผลติบณัฑติตาม
เกณฑป์ระกนัคุณภาพการศกึษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ทัง้น้ีหาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องการพัฒนาด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถพัฒนา

จากมหาวิทยาลัยประเภทเน้นผลิตบัณฑิตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได้  การบริหารจัดการ

งานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องกระทําให้เป็นระบบมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยต้องศึกษาระบบกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอันได้แก่ นโยบาย 

แผนงาน กลยุทธ์ งบประมาณ สถานที่ ความพร้อมของบุคลากร ความชัดเจนของการพิจารณา

ภาระงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ในการนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสภาพการบริหารงานวิจัย

ปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานวิจัยของนักวิจัยเพื่อให้

ได้รับการขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และนําไปเป็นแนวทางปรับปรุงระบบ 

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1) เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบัน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไกการ

บริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการวิจัย สภาพการ

บริหารจัดการงานวิจัย ที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 

3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

งานวิจัย 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 
1)  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การศึกษานี้ศึกษาถึง สภาพการบริหารจัดการงานวิจัยปัจจุบันของมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏ ตามระบบวงจรของเดมมิ่ง PDCA ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย 

แผนงาน เป้าหมายของการบริหารงานวิจัย (Plan) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 

เป้าหมายของการบริหารงานวิจัย (Do) การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check)            

การปรับปรุงแก้ไข (Act) และศึกษาความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ กลไก การบริหาร

งานวิจัย จําแนกเป็น 3 ขั้น คือ  ขั้นของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (Pre  Audit) ขั้นการ

ดําเนินการวิจัย (Ongoing) และขั้นการบริหารงานวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post  Audit)  รวมทั้ง

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อรวบรวบเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการขับเคลื่อนระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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2)  ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากร คือ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง จํานวน 12,842 คน (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) นํามากําหนดขนาดตัวอย่าง โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้

กําหนดระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) เท่ากับ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 

5% ดังนั้นจากประชากรทั้งหมดจํานวน 12,842 คน ขนาดตัวอย่างจะต้องไม่น้อยกว่า 389 

ตัวอย่าง อนึ่งอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างจะต้องปฏิบัติงานสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3)  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 1 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2555 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ     
  

1) ทําให้ทราบความต้องการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของอาจารย์นักวิจัย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2) เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

3) เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานวิจัยต่อไป 
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บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาครัง้น้ีไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหมายการบรหิารงาน แนวคดิ

เกี่ยวกบัการบรหิารงาน  ทฤษฎีการจดัการองค์กร ทฤษฎีการบรหิารการศกึษา ทฤษฎีความ
ตอ้งการ ทฤษฏแีรงจงูใจ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

                                                                                                                                
2.1  ความหมายของการบริหารงานวิจยั 
 

Peter F. Drucker (n.d. อา้งถงึใน ภาวดิา ธาราศรสีุทธ ิและวบิูลย ์โตวณะบุตร, 2542: 
2) กล่าวว่า บรหิารงาน คอื ศลิปะในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกบัผูอ้ื่น ส่วน Herbert A. 
Simon (n.d. อา้งถงึใน ภาวดิา  ธาราศรสีุทธ ิและวบิูลย ์โตวณะบุตร, 2542: 2) กล่าวว่า บรหิารงาน 
คอื กจิกรรมทีบุ่คคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป รว่มมอืกนัดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรอืหลายอยา่งรว่มกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมศกัดิ ์คงเทีย่ง (2542: 1) ทีก่ล่าวว่าการบรหิาร 
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตัง้แต่สองคนขึ้นไปร่วมมอืกนัดําเนินการ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายๆ อย่างทีบุ่คคลร่วมกนักําหนดโดยใชก้ระบวนอย่างมี
ระบบและใหท้รพัยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม และ Sergiovann กล่าวว่าการ
บริหาร คือ กระบวนการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพส่วน Barnard กล่าวว่า การบรหิาร คอื การทํางานของคณะบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
ทีร่ว่มปฏบิตักิารใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกนั สว่นศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2545: 22) กล่าวว่า การบรหิาร 
คอื กลุ่มของกจิกรรม ประกอบดว้ยการวางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การสัง่การ 
(Leading/Directing) หรอืการอํานวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมคีวามสมัพนัธ์
โดยตรงกบัทรพัยากรขององคก์ร (6 M’s) เพื่อนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์และดว้ยจุดมุ่งหมาย
สําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสทิธผิลครบถว้น  

สรุปไดว้่า การบรหิารงาน คอื การจดัการกระบวนการทํางาน หรอืกจิกรรมต่างๆ ซึ่ง
ประกอบดว้ยการวางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การสัง่การ (Leading/ Directing) 
หรอืการอาํนวย และการควบคุม (Controlling) ทีบุ่คคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป รว่มมอืกนัดาํเนินการ 
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์กดิผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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ดงันัน้การบรหิารงานวจิยัจงึหมายถงึ การจดัการระบบ กลไก กระบวนการทาํงาน หรอื
กิจกรรมต่างๆ ด้านการวิจยั ที่บุคคลตัง้แต่สองคนขึ้นไปร่วมมอืกนัดําเนินการ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์กดิผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานวิจยั 
 

การดาํเนินการวจิยัตอ้งอาศยัระบบ และกลไกต่างๆ เป็นตวัขบัเคลื่อนใหบ้รรลุเป้าหมาย  
ซึง่ศริลิกัษณ์ ดไีพบูลย ์กล่าวว่าระบบคอืความเชื่อมโยงของ Element ทีเ่กี่ยวขอ้งอนัไดแ้ก่ 
นโยบาย แผนงาน โครงการ/กจิกรรม การดําเนินงาน ผลงาน และกลไก หมายถงึ ระเบยีบ 
ประกาศ คําสัง่ การมหีน่วยงาน การปฏบิตั ิจํานวนคน คุณภาพของคน วสัดุ ครุภณัฑ ์จํานวน
เงนิ สถานที ่ฯลฯ ทีเ่อือ้อาํนวยใหร้ะบบขบัเคลื่อนไปได ้อกีทัง้ยงัตอ้งอาศยัปจัจยัทีส่าํคญัในการ
บรหิารซึง่ม ี 4 อยา่ง ทีเ่รยีกว่า 4Ms ไดแ้ก่ 1) คน (Man) 2) เงนิ (Money) 3) วสัดุสิง่ของ 
(Materials) 4) การจดัการ (Management)  

ในการการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร               
ต้องให้ความสําคัญกับปรัชญาพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของพนักงาน                 
(Top Down และ Bottom Up) 2) การสนบัสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามสามารถในการบรหิาร
จดัการ (Manageability) 3) การพฒันาปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) และ 
4) การสรา้งแรงจงูใจอยา่งเหมาะสม (Rewarding) เพือ่เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีอ่งคก์ร
ตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง  

ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน จงึเป็นการบรหิารจดัการแบบบูรณาการเพื่อขบัเคลื่อน
ให้บุคลากรในองค์กรมผีลการปฏิบตัิงานใหส้อดคล้องตามเป้าหมายที่องค์กรกําหนดไว้ เป็น
กระบวนการทีเ่ชื่อมโยงโดยเริม่จากขัน้ตอนต่างๆ 5 ขัน้ตอนประกอบดว้ย ขัน้ตอนการวางแผน 
(Plan) ผลลพัธท์ีต่อ้งการจากตําแหน่งงาน ขัน้ตอนการตดิตาม (Monitor) เพื่อทราบว่าเป้าหมาย
ทีก่ําหนดกบัผลทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิเป็นอย่างไร ขัน้ตอนการพฒันา (Develop) ไม่ว่าจะโดยวธิกีาร
สอนงาน (Coaching) หรอืการให้คําปรกึษา ขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏิบตัิงานตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนด (Appraise) และขัน้ตอนการใหผ้ลตอบแทนตามผลงาน (Reward) อย่าง
เหมาะสม (จรยิา บุณยะประภศัร, 2552) 

จากทฤษฎกีารจดัการองคก์รกจิกรรมทีน่ักบรหิารส่วนใหญ่ ทําจะแบ่งเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) การจดัการแบบเดมิ (Traditional Management) เช่น การตดัสนิใจ การวางแผน และ
การควบคุม 2) การตดิต่อสื่อสาร (Communication) เช่น การแลกเปลีย่นขอ้มลูประจาํวนั และ
ทาํงานเอกสาร 3) การจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล (Human Resource Management) เช่น การ
จูงใจ การสรา้งวนิัย จดัการความขดัแยง้ งานบุคคล และ การฝึกอบรม และ 4) การสรา้ง
เครอืขา่ย (Networking) เช่น การเขา้สงัคม เล่นการเมอืงในองคก์าร และมกีจิกรรมร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก  
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โดยกติตชิยั ไตรรตันศริชิยั (2552) กล่าวว่าการบรหิารการวจิยั ตอ้งใชห้ลกัการบรหิาร               
โดยมองเป็น 2 มติ ิคอื มติทิี่ 1 การบรหิารงานในแนวราบ เป็นการบรหิารระดบัมหาวทิยาลยั             
ผ่านหน่วยงานต่างๆ ระดบัคณะ มติทิี ่2 การบรหิารงานในแนวดิง่ เป็นการบรหิารซึ่งต้องผ่าน
คณะและภาควชิาต่างๆ ซึ่งบุคคลที่สําคญัที่สุดในการบรหิารในแนวดิง่น้ี คอื หวัหน้าภาควชิา
และคณบด ีซึ่งมหีน้าที่ที่จะต้องสมัผสักบัรูปการบรหิารการวจิยัในระดบัต่างๆ โดยปจัจยัการ
บริหารงานวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหาร เช่น อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบด ี                    
รองคณบดฝี่ายวจิยั ผอ.สถาบนัวจิยัและพฒันา หวัหน้าภาควชิา ฯลฯ คุณสมบตัจิะต้องเคยทํา
วจิยั รูป้ญัหาของการทําวจิยั เขา้ใจงานวจิยัแบบสหวทิยาการ การจดัโครงสรา้งของหน่วยงาน 
ศูนย์เครื่องมือกลาง ศูนย์/กลุ่มความเป็นเลิศด้านการวิจยั ระบบสนับสนุนอื่นๆ การบริหาร
กระบวนการสนับสนุนการวจิยั กระบวนการพฒันาข้อเสนอโครงการ การประเมนิโครงการ               
การจดัประชุมวิชาการ การนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ การบรหิารบุคลากรงานวิจยั การ
พฒันางานวจิยัควรพฒันายุทธศาสตรด์า้นต่างๆ พรอ้มตวัชีว้ดัความสําเรจ็ (KPI) ดงัต่อไปน้ี               
1) บุคลากรวจิยั เชน่ การเพิม่จาํนวนอาจารยท์ีท่าํวจิยั ระบบการจา้งอาจารย ์การจดัใหม้นีกัวจิยั
เต็มเวลา 2) เงินทุนวิจัย ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยต่างๆ 3) โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจยั ห้องทํางานนักวิจยัและนศ.บณัฑิตศึกษา คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ฐานข้อมูลวิจยั 4) มาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจยั การจดัประชุม
วชิาการ การสง่เสรมิอาจารยเ์ขา้รว่มประชุมวชิาการทัง้ภายในและต่างประเทศ การเชญินกัวจิยั
ชัน้นํามาบรรยายและแลกเปลี่ยนที่มหาวทิยาลยั 5) การร่วมมอืกบัองค์กรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อพฒันานักวิจยัและเพิม่ขดีความสามารถในการวจิยัของมหาวทิยาลยั เพิม่
เครอืข่ายนักวจิยั 6) การสรรหาและพฒันาอาจารย์รุ่นใหม่ที่มคีวามสามารถในด้านการวิจยั             
7) บณัฑติศกึษา ส่งเสรมิใหม้บีณัฑติทีเ่น้นการวจิยั ส่งเสรมิหลกัสตูรทีเ่น้นการทําวทิยานิพนธ ์
จดัหา นศ.ที่มคีุณภาพสูง 8) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม่ให้ทําวิจยั จดัระบบการจ้าง ระบบพี่เลี้ยง 
จดัระบบกลุ่มวจิยั สนับสนุนทุนนักวิจยัและพฒันาขอ้เสนอโครงการ สนับสนุนให้ขอทุนจาก 
สกว. สวทช. วช. สวก. 9) การบรหิารจดัการงานวจิยั 10) การตดิตามประเมนิผล 

ควรสนบัสนุนการวจิยั ดา้นทรพัยากรบุคคล ควรสรา้งและพฒันาทัง้นกัวจิยัทีม่ตีําแหน่ง
อาจารยแ์ละตําแหน่งนักวจิยั และนักวจิยัในบณัฑติศกึษา ดา้นงบประมาณ ควรใชร้ะบบ
คุณธรรม เอือ้อาํนวยความสะดวกต่อการทาํวจิยั โดยเน้นผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากผลงานวจิยัเป็นหลกั 
ดา้นคุณภาพงานวจิยั ควรเน้นคุณภาพงานวจิยัเป็นหวัใจ สาํคญัของการบรหิารงานวจิยั โดย
กาํหนดมาตรฐานคุณภาพงานวจิยัในทุกขัน้ตอน ควรใหม้กีารเผยแพรผ่ลงานวจิยัสูส่งัคมหรอืใช้
ประโยชน์จากผลงานวจิยัใหม้ากขึน้ และควรมหีน่วยงาน/คณะทาํงาน จดัการดแูลทรพัยส์นิทาง
ปญัญาทีเ่กดิจากผลงานวจิยั ดา้นความเชื่อมโยงของระบบวจิยั ควรมกีารจดัตัง้ สถาบนัวจิยั
เฉพาะทาง จดัตัง้หน่วยงานเชื่อมโยงองคค์วามรูสู้ส่งัคม และดา้นความรว่มมอืทางวจิยั ควรทาํ
วจิยัแบบคณะวจิยัในรปูแบบเครอืขา่ยวจิยั โดยผูบ้รหิารเครอืขา่ยวจิยัควรมคีุณสมบตัเิป็นทัง้นกั
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บรหิาร ผูป้ระสานงาน และนักวชิาการทีเ่ชีย่วชาญในเรื่องทีว่จิยั และควรใหเ้ครอืขา่ยวจิยัใช้
ทรพัยากรทาํวจิยัรว่มกนัใหม้ากทีส่ดุ (ศโิรจน์ ผลพนัธนิ, 2547)   

 
2.2.1  ระบบการบริหารงานวิจยั 
สาํนกังานคณะกรรมการการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) ไดพ้ฒันาระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ

NRPM เป็นระบบสารสนเทศการวจิยั ทีอ่อกแบบไวใ้หผู้ใ้ช ้ อนัประกอบดว้ยนกัวจิยั เจา้หน้าที่
ฝา่ยวจิยัของหน่วยงาน และ วช. สามารถดาํเนินการสง่ขอ้เสนอโครงการวจิยั ประเมนิขอ้เสนอ
โครงการวจิยั แกไ้ขขอ้เสนอโครงการวจิยั ทีต่อ้งการเสนอของบประมาณแผ่นดนิผ่านระบบ
เครอืขา่ย Internet ซึง่จะช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการบรหิารจดัการโครงการวจิยั
ของหน่วยงานได ้โดยระบบไดแ้บ่งการบรหิารงานวจิยัออกเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้ Pre Audit Ongoing 
และ Post Audit  โดยขัน้ Pre Audit เป็นการตรวจสอบ และการสง่ขอ้โครงการวจิยัเพื่อเสนอ
ขอรบัทุน รวมถงึการพจิารณาทุน ขัน้ Ongoing เป็นขัน้หลงัจากทีไ่ดร้บัการพจิารณาทุนแลว้ 
และรายงานผลการดาํเนินงานวจิยั และขัน้ Post Audit  เป็นการตรวจสอบหลงัเสรจ็สิน้โครงการวจิยั
แลว้โดยมกีารจดัทาํรายงานรปูเล่มเขา้ระบบ   

ทัง้น้ีผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาระบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัโดยแบ่งเป็น            
3 ขัน้ตามระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาตเิพื่อใหง้า่ยต่อการดําเนินงาน โดยในการวจิยัน้ีจงึไดใ้ห้
ข ัน้ Pre Audit เป็นขัน้เริม่ตน้ตัง้แต่ก่อนไดโ้จทยว์จิยั จนกระทัง้การสง่ขอ้โครงการวจิยัเพื่อเสนอ
ขอรบัทุน รวมถงึการพจิารณาทุน ขัน้ Ongoing เป็นขัน้หลงัจากทีไ่ดร้บัการพจิารณาทุนแลว้ มี
การดําเนินการวจิยัและรายงานผลการดําเนินงานวจิยั และขัน้ Post Audit เป็นการตรวจสอบ
หลงัเสรจ็สิ้นโครงการวจิยัแล้ว มกีารจดัทํารายงานวจิยั การจดสทิธิบตัร การตีพมิพ์เผยแพร ่
และการนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์  

 
2.2.2  การบริหารเชิงระบบตามวงจร PDCA  
การทาํงานตามวงจร PDCA เป็นกจิกรรมพืน้ฐานการพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพ

ของการดาเนินงาน ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คอืวางแผน (Plan) ปฏบิตั ิ (Do) 
ตรวจสอบ (Check) ปรบัปรุง (Act) การดาเนินกจิกรรม PDCA อยา่งเป็นระบบใหค้รบวงจร
อย่างต่อเน่ืองหมุนเวยีนไปเรื่อยๆ ย่อมส่งผลใหก้ารดาเนินงานมปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพ
เพิม่ขึน้วงจร PDCA น้ีไดพ้ฒันาโดย ดร. ชวิฮารท์ ต่อมา ดร. เดมมิง่ ไดน้ามาเผยแพรจ่นเป็นที่
รูจ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย ขัน้ตอนแต่ละขัน้ตอนของวงจร PDCA มรีายละเอยีดดงัน้ี (วรภทัร ์ภู่เจรญิ, 
2544: 36, 45)  

1)  การวางแผน (Plan)  
การวางแผน หมายความรวมถงึการกําหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคใ์นการดา

เนินงาน วธิกีาร และขัน้ตอนทีจ่าเป็นเพื่อใหก้ารดาเนินงานบรรลุเป้าหมายในการวางแผน 
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จะตอ้งทาความเขา้ใจกบัเป้าหมาย วตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เป้าหมายทีก่ําหนดตอ้งเป็นตาม
นโยบาย วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร เพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันาทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั
ทัว่ทัง้องคก์ร การวางแผน ในบางดา้นอาจจาเป็นตอ้งกําหนดมาตรฐานของวธิกีารทางาน หรอื
เกณฑม์าตรฐานต่างๆ ไปพรอ้มกนั10 ดว้ยขอ้กําหนดทีเ่ป็นมาตรฐานน้ีจะช่วยใหก้ารวางแผนมี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแผนหรอืไม ่ 

2) การปฏบิตัติามแผน (Do) การปฏบิตัติามแผน หมายถงึ การปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามแผนทีไ่ดก้ําหนดไว ้ ซึง่ก่อนทีจ่ะปฏบิตังิานใดๆ จาเป็นตอ้งศกึษาขอ้มลูและเงือ่นไข
ต่างๆ ของสภาพงานทีเ่กีย่วขอ้งเสยีก่อนในกรณีทีเ่ป็นงานประจาทีเ่คยปฏบิตัหิรอืเป็นงานเลก็
อาจใชว้ธิกีารเรยีนรูศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ถา้เป็นงานใหมห่รอืงานใหญ่ทีต่อ้งใชบุ้คลากรจาน
วนมากอาจต้องจดัใหม้กีารฝึกอบรมก่อนทีจ่ะปฏบิตัจิรงิ การปฏบิตัจิะตอ้งดาเนินการไปตาม
แผน วธิกีาร และขัน้ตอนทีไ่ดก้ําหนดไวแ้ละจะตอ้งเกบ็รวบรวมบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิานไวด้ว้ย เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการดาเนินงานในขัน้ตอนต่อไป  

3) การตรวจสอบหรอืการประเมนิ (Check) การตรวจสอบหรอืการประเมนิเป็น
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้เพื่อประเมนิผลว่ามกีารปฏบิตังิานตามแผนหรอืไม ่ มปีญัหาเกดิขึน้ในระหว่าง
การปฏบิตัหิรอืไม ่ขัน้ตอนน้ีมคีวามสาํคญัเน่ืองจากในการดาเนินงานใดๆ มกัจะเกดิปญัหาแทรก
ซอ้นทีท่าใหก้ารดาเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสทิธภิาพและ
คุณภาพของการทางาน การตดิตามการตรวจสอบและการประเมนิปญัหาจงึเป็นสิง่สาํคญัทีต่อ้ง
กระทาควบคูไ่ปกบัการดาเนินงานเพือ่จะไดท้ราบขอ้มลูทีเ่ป็น ประโยชน์ในการปรบัปรุงคุณภาพ
ของการดาเนินงานต่อไป ในการตรวจสอบและการประเมนิการปฏบิตังิานจะตอ้งตรวจสอบดว้ย
ว่าการปฏิบตัิงานนัน้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรอืไม่ทัง้น้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพของงาน  

4) การปรบัปรุงแกไ้ขการทางาน (Act) การปรบัปรุงแกไ้ขการทางาน เป็น
กจิกรรมทีม่ขี ึน้เพื่อแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้หลงัจากไดท้าการตรวจสอบแลว้ การปรบัปรุงอาจเป็น
การแกไ้ขอย่างเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรอื การคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหาเพื่อป้องกนัไม่ให้
เกดิปญัหาซํ้ารอยเดมิ การปรบัปรงุอาจนาไปสูก่ารกาํหนดมาตรฐานของวธิกีารทางานทีต่่างจาก
เดมิเมือ่มกีารดาเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปรบัปรุงจะช่วยใหก้าร
วางแผนมคีวามสมบูรณ์และมคีุณภาพเพิม่ขึน้ไดด้ว้ย สรุปไดว้่าการบรหิารในระดบัต่างๆ ทุก
ระดบัตัง้แต่เลก็สุด คอืการปฏบิตังิานประจาวนัของบุคคลคนหน่ึงจนถงึโครงการในระดบัใหญ่ที่
ตอ้งใชก้าลงัคนและเงนิงบประมาณจานวนมาก ยอ่มมกีจิกรรม PDCA เกดิขึน้เสมอ โดยมกีาร
ดาเนินกจิกรรมทีค่รบวงจรบา้ง ไมค่รบวงจรบา้ง แตกต่างกนัตามลกัษณะงาน และสภาพแวดลอ้ม
ในการทางาน ในแต่ละองคก์รจะมวีงจร PDCA อยูห่ลายๆ วง วงใหญ่สุดคอืวงทีม่วีสิยัทศัน์และ
แผนยุทธศาสตรข์ององคก์รเป็นแผนงาน (P) แผนงานวงใหญ่น้ีอาจครอบคลุมระยะเวลา
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ต่อเนื่องกันหลายปีจึงจะบรรลุผล การจะผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของ11 องค์กร

ปรากฏเป็นจริงได้จะต้องปฏิบัติ (P) โดยนาแผนยุทธศาสตร์มากําหนดเป็นแผนการปฏิบัติงาน

ประจาปีของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร แผนการปฏิบัติงานประจาปีจะก่อให้เกิดวงจร PDCA 

ของหน่วยงานขึ้นใหม่ หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจานวนมากก็จะต้อง

แบ่งกระจายความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ทาให้เกิดวงจร PDCA เพิ่มขึ้นอีกหลายๆ วง 

โดยมีความเชื่อมโยงและซ้อนกันอยู่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหมดจะรวมกันเป็นการ

ปฏิบัติ (D) ขององค์กรนั้น ซึ่งองค์กรจะต้องทาการติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุด

ที่เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ในแต่ละปี (A) เพื่อให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะ

ยาวนั้นปรากฏเป็นจริงทาให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

เพื่อให้การบริหารงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงศึกษาสภาพการ

บริหารงานวิจัยปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามวงจรเดมมิง 

 

2.2.3  การประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554: 1) กล่าวว่าความจําเป็นและวัตถุประสงค์

ของการประกันคุณภาพการศึกษา มาจากภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 

ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมการดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ

การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่

ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้ องเร่งดําเนินการ 

ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะมี

ความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้ าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการ

การศึกษา ข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิตอันเป็นผลจากการรวมตัวของ

ประเทศในมิภาคอาเซีย ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้ องสร้ างความมั่นใจแก่สังคมว่า

สามารถพัฒนา องค์ความรู้  และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศให้  

มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิต

จริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้ องถิ่นและ

ชุมชน 
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4)  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็น

ประโยชน์ต่อ ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้ จ้างงาน ผู้ ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

5)  สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได  ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
(Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้

 (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2545 กําหนดให้  สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มี

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้ าที่ประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษาเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและระดับหน่วยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ ใช้ เป็นกรอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8)  กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้ 

สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา ให้ มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9)  กระทรวงศึกษาธิการได  มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้ ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา  

ด้วยความจําเป็นดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็นต้ องพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชาคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนด
ขึ้นโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได  มาตรฐาน  

2) เพื่อให้ ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษา
ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ 2 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC) เป้าหมาย 

(Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้ นของตนเองและเป็นสากล 
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3)  เพื่อให้ ภาควชิาคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษา
ทราบจุดแขง็ จุดที่ควรปรบัปรุงตลอดจนได ้รบัขอ้เสนอแนะในการพฒันาการดําเนินงานเพื่อ
เสรมิจุดแขง็และพฒันา จุดทีค่วรปรบัปรงุของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 

4)  เพื่อใหข้อ้มลูสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู ้มสีว่นได ้สว่นเสยี ทาํใหม้ัน่ใจว่า
สถาบนัอุดมศกึษาสามารถสร ้างผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานตามทีก่าํหนด 

5)   เพื่อให้ หน่วยงานต้นสงักดัของสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข ้องมี
ขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ําเป็นสาํหรบัการส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการอุดมศกึษาในแนวทางทีเ่หมาะสม 
คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2553 พระราชบญัญตั ิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 กบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษาพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 
ไดก้ําหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดย
กําหนดรายละเอยีดไว ้ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย 
“ระบบการประกนัคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก” 

เพื่อใช้ เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา                 
การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสรา้งระบบและกลไกในการพฒันาตดิตามตรวจสอบและ
ประเมนิการดาํเนินงานของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรอืหน่วยงานต้นสงักดัโดยหน่วยงานต้นสงักดัและ
สถานศกึษากําหนดใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและให ้ถือว่าการประกนั
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  
มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
นําไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก
การประกนัคุณภาพภายนอกเป็นการประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาเพื่อใหม้กีารตดิตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยคาํนึงถงึความมุง่หมายหลกัการ
และแนวการจดัการศกึษาในแต่ละระดบัซึง่ประเมนิโดย “สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรอืเรยีกชื่อย่อว่า “สมศ.”พระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก ้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 ได ้กําหนดให ้สถานศกึษาทุกแหง่ตอ้ง
ได ้รบัการประเมนิคุณภาพภายนอกอยา่งน้อยหน่ึงครัง้ในทุกรอบ 5 ปี นบัตัง้แต่ การประเมนิครัง้
สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนซึ่ง สมศ. ได้ 
ดาํเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2548) เสรจ็สิน้ไปแลว้ ปจัจุบนั
อยู่ระหว่างประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2553) และการเตรยีมการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบทีส่าม (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558) ในการประเมนิรอบทีส่ามของสมศ. 
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เป็นการประเมนิทัง้ระดบัสถาบนัและคณะวชิาแต่หากสถาบนัใดจดัการศึกษานอกสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา Office of the Higher Education Commission (OHEC) สถาน
ที่ตัง้หลกัการประเมนิจะครอบคลุมการจดัการนอกสถานที่ตัง้หลกัทัง้หมด นอกจากนัน้การ
ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 

จากกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2565) ไดก้ําหนด
แนวทางการพัฒนาและแก้ปญัหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซํ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาด
ประสทิธภิาพโดยใช้กลไกการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นกลไกหลกัในการ
ดําเนินการคุณภาพสถาบนัอุดมศกึษาตามพนัธกจิของสถาบนัในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมพีื้นที่บรกิาร
และจุดเน้นระดบัการศกึษา ที่ต่างกนักระทรวงศึกษาธิการได้มปีระกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
เรื่อง มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา ในปี พ.ศ. 2551 กําหนดประเภทหรอืกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษา
เป็น  4 กลุ่ม คอื 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบณัฑิตระดบัตํ่ากว่า
ปรญิญาตร ีจดัฝึกอบรมสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถิน่เพื่อเตรยีมกําลงัคนทีม่คีวามรูเ้ขา้สู่
ภาคการผลติจรงิในชุมชน สถาบนัสนบัสนุนรองรบัการเปลีย่นอาชพีพืน้ฐาน เช่น แรงงานทีอ่อก
จากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติอนัจะนําไปสู่
ความเขม้แขง็ของชุมชนและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดบัปรญิญาตร ีหมายความถึง สถาบนัที่เน้นการผลติบณัฑติ
ระดบัปรญิญาตร ีเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถเป็นหลกัในการขบัเคลื่อนการพฒันา
และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงาน ธุรกจิ และบุคคลในภูมภิาค เพื่อรองรบัการดํารงชพี สถาบนัอาจมกีารจดัการเรยีน
การสอนในระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบัปรญิญาโทดว้ยกไ็ด ้

กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง หมายความถงึสถาบนัเน้นการผลตบิณัฑติเฉพาะทางหรอื
เฉพาะกลุ่มสาขาวชิา ทัง้สาขาวชิาทางวทิยาศาสตรก์ายภาพ วทิยาศาสตรช์วีภาพ สงัคมศาสตร์
หรอืมนุษยศาสตร ์รวมทัง้สาขาวชิาชพีเฉพาะทาง สถาบนัอาจเน้นการทําวทิยานิพนธ์หรอืการ
วจิยั หรอืเน้นการผลิตบณัฑติที่มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชพีระดบัสงู หรอืเน้นทัง้สองดา้น รวมทัง้สถาบนัอาจมบีทบาทในการพฒันาภาคการผลติจรงิ
ทัง้อุตสาหกรรมและบรกิาร สถาบนัในกลุ่มน้ีอาจจําแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื ลกัษณะที ่1 เป็น
สถาบนัทีเ่น้นระดบับณัฑติศกึษา และลกัษณะที ่2 เป็นสถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ี

กลุ่ม ง สถาบนัทีเ่น้นการวจิยัขัน้สงูและผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาโดยเฉพาะระดบั
ปรญิญาเอก หมายความถึง สถาบนัที่เน้นการผลิตบณัฑติระดบับณัฑติศึกษาโดยเฉพาะระดบั
ปรญิญาเอก และเน้นการทําวทิยานิพนธ์และการวจิยัรวมถงึการวจิยัหลงัปรญิญาเอก สถาบนั
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เน้นการผลติบณัฑติ ทีเ่ป็นผูนํ้าทางความคดิของประเทศ สถาบนัมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อน
อุดมศกึษาไทยใหอ้ยู่ใน แนวหน้าระดบัสากลมุ่งสรา้งองคค์วามรูท้ฤษฎ ีและขอ้คน้พบใหม่ทาง
วชิาการ 

ดงันัน้มหาวทิยาลยัราชภฏัซึง่เป็นสถาบนัอุดมศกึษาในสงักดัของสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ) จงึจําเป็นต้องพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อ
สอดรบักบัมาตรฐานการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา และพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เพื่อใช้ เป็นกลไกในการผดุงรกัษาคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยพฒันาระบบและกลไกให้สอดคล้องกบักลุ่มสถาบันที่มีศกัยภาพในการผลิต
บณัฑติและงานวจิยัทีแ่ตกต่างกนั 

 
2.3  ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 
 

2.3.1  ทฤษฎีลาํดบัความต้องการ (Hierachy of Needs Theory) 
ทฤษฎลีําดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow,s Hierarchy of Needs) (Maslow, 

1970 อา้งถงึใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2545: 311) มาสโลวม์องความตอ้งการของมนุษย์
เป็นลกัษณะลาดบัขัน้ ระดบัตํ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด และสรุปว่า เมื่อความต้องการในระดบัหน่ึง
ไดร้บัการตอบสนองมนุษยก์จ็ะมคีวามต้องการอื่นในระดบัที่สูงขึน้ต่อไป โดยมลีาดบัขัน้ความ
ตอ้งการไดแ้ก่ 

1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขัน้
พืน้ฐานทีสุ่ด เพื่อความมชีวีติอยู่รอด ไดแ้ก่ อาหาร, อากาศ, น้ํา การนอน และแรงขบัทางเพศ 
รวมทัง้การมสีภาพแวดลอ้มการทํางานทีเ่หมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบาย
อากาศทีด่ ีการบรกิารสขุภาพ เป็นการสนองความตอ้งการในลาํดบัน้ีไดเ้ป็นตน้ 

2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการแสวงหา
ความปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ทางกายและจติใจ ความมัน่คงในงาน ในชวีติและสุขภาพ การ
สนองความตอ้งการน้ีต่อพนกังานทาํไดห้ลายอยา่ง เชน่ การประกนัชวีติและสขุภาพ กฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีย่ตุธิรรม การใหม้สีหภาพแรงงาน ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

3) ความตอ้งการความรกัและการยอมรบั (Belonging and Love Needs) เป็น
ความตอ้งการทีต่อ้งการการยอมรบัทางสงัคมในดา้นความรกั มติรภาพ ตอ้งการเพื่อน บทบาท
หน้าที ่การมโีอกาสเขา้สมาคมสงัสรรคก์บัผูอ้ื่น และการมสีว่นรว่ม  

4) ความตอ้งการไดร้บัการยกย่องนับถอื (Self-Esteem Needs) เป็นความ
ตอ้งการทางดา้นความคดิภายใน ตอ้งการสรา้งสถานภาพของตวัเองใหส้งูเด่น มคีวามภูมใิจและ
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สร้างการนับถือตนเอง ชื่นชมในความสําเร็จของงานที่ทํา ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองและเกียรติยศ  
เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ ยศ ตําแหน่ง 
ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน 

โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
5) ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เป็นความต้องการ

สูงสุดในชีวิตของคน ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสําเร็จในสิ่งที่
ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด 
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นใน

อาชีพและการงาน เป็นต้น 
มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความ

ขาดแคลน (Deficiency  Needs) เป็นความต้องการระดับตํ่า ได้แก่ความต้องการทางกายและ
ความต้องการความปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็นความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (Growth 
Needs) ได้แก่ความต้องการทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์

ให้ชีวิต จัดเป็นความต้องการระดับสูง และอธิบายว่า ความต้องการระดับตํ่าจะได้รับการสนองตอบ
จากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ส่วนความต้องการระดับสูง จะได้รับการสนองตอบจากปัจจัย
ภายในตัวบุคคลเอง ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐาน ในการอธิบายองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจ ซึ่งมีการพัฒนาในระยะหลังๆ 

 
                          ขั้นสูง          

 
 

 

 
 

 
 

 
                                      ขั้นพื้นฐาน 

 

ภาพที่ 2.1  ลําดับขั้นการพัฒนาความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 
 

 
 

 

ความต้องการความสําเร็จในชีวิต 

ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ 

ความต้องการความรักและการยอมรับ 

ความต้องการความปลอดภัย 

ความต้องการทางกายภาพ 
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2.3.2  ทฤษฎี ERG ของแอลเดอรเ์ฟอร ์(ERG Theory) 
Alderfer (n.d. อา้งถงึใน สมยศ นาวกีาร, 2540: 307-310) แหง่มหาวทิยาลยัเยล ได้

ปรบัปรุงลําดบัความต้องการตามแนวคดิของมาสโลวเ์สยีใหม่ เหลอืความต้องการเพยีงสาม
ระดบั คอื 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2  ลาํดบัความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวคดิของแอลเดอรเ์ฟอร ์
 

1)  ความต้องการดํารงชวีติอยู่ (Existence Needs) คอืความต้องการทาง
รา่งกายและความปลอดภยัในชวีติ เปรยีบไดก้บัความตอ้งการระดบัต่อของมาสโลว ์...ยอ่โดย E 

2)  ความตอ้งการความสมัพนัธ ์(Relatedness Needs) คอืความตอ้งการต่างๆ 
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ทัง้ในทีท่าํงานและสภาพแวดลอ้มอื่นๆ ตรงกบัความ
ตอ้งการทางสงัคมตามแนวคดิของมาสโลว ์...ยอ่โดย R 

3)  ความตอ้งการเจรญิเตบิโต (Growth Needs) คอืความตอ้งการภายใน เพื่อ
การพฒันาตวัเอง เพื่อความเจรญิเติบโต พฒันาและใช้ความสามารถของตวัเองได้เต็มที ่
แสวงหาโอกาสในการเอาชนะความทา้ทายใหม่ๆ เปรยีบไดก้บัความตอ้งการชื่อเสยีงและการ
เตมิความสมบูรณ์ใหช้วีติตามแนวคดิของมาสโลว.์...ย่อโดย G มคีวามแตกต่างสองประการ
ระหวา่งทฤษฎ ีERG และทฤษฎลีาํดบัความตอ้งการ คอืประการแรก มาสโลวย์นืยนัวา่ บุคคลจะ
หยุดอยูท่ีค่วามตอ้งการระดบัหน่ึงจนกว่าจะไดร้บัการตอบสนองแลว้ แต่ทฤษฎ ีERG อธบิายว่า 
ถา้ความตอ้งการระดบันัน้ยงัคงไมไ่ดร้บัการตอบสนองต่อไป บุคคลจะเกดิความคบัขอ้งใจ แลว้
จะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความความต้องการระดบัตํ่ากว่าอกีครัง้หน่ึง ประการที่สอง 
ทฤษฎ ีERG อธบิายว่า ความตอ้งการมากกว่าหน่ึงระดบัอาจเกดิขึน้ไดใ้นเวลาเดยีวกนั หรอื
บุคคลสามารถถูกจงูใจดว้ยความตอ้งการมากกว่าหน่ึงระดบัในเวลาเดยีวกนั เช่น ความตอ้งการ
เงนิเดอืนทีส่งู (E) พรอ้มกบัความตอ้งการทางสงัคม (R) และความตอ้งการโอกาสและอสิระใน
การคดิตดัสนิใจ (G) 
 

2.3.3  ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) 
เดวดิ ซ ีแมคเคลิแลนด ์เป็นผูเ้สนอทฤษฎคีวามตอ้งการจากการเรยีนรูข้ ึน้ โดยสรุปว่า

คนเราเรยีนรูค้วามตอ้งการจากสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง ความตอ้งการจงึถูกก่อตวัและพฒันามาตลอด
ชว่งชวีติของแต่ละคน และเรยีนรูว้า่ในทางสงัคมแลว้ เรามคีวามตอ้งการทีส่าํคญัสามประการ คอื 
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1) ความตอ้งการความสาํเรจ็ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการทีจ่ะ
ทาํงานไดด้ขีึน้ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ มมีาตรฐานสงูขึน้ในชวีติ มผีูค้วามตอ้งการความสาํเรจ็สงู
จะมลีกัษณะพฤตกิรรม ดงัน้ี 

(1)  มเีป้าหมายในการทาํงานสงู ชดัเจนและทา้ทายความสามารถ 
(2)  มุง่ทีค่วามสาํเรจ็ของงานมากกวา่รางวลั หรอืผลตอบแทนเป็นเงนิทอง 
(3)  ตอ้งการขอ้มลูยอ้นกลบัในความกา้วหน้าสูค่วามสาํเรจ็ทุกระดบั 
(4)  รบัผดิชอบงานสว่นตวัมากกวา่การมสีว่นรว่มกบัผูอ้ื่น  

2) ความตอ้งการอาํนาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการทีจ่ะมสีว่นควบคุม 
สรา้งอทิธพิล หรอืรบัผดิชอบในกจิกรรของผูอ้ื่น ผูม้คีวามตอ้งการอาํนาจจะมลีกัษณะพฤตกิรรม 
ดงัน้ี 

(1)  แสวงหาโอกาสในการควบคุมหรอืมอีทิธพิลเหนือบุคคลอื่น 
(2)  ชอบการแขง่ขนัในสถานการณ์ทีม่โีอกาสใหต้นเองครอบงาํคนอื่นได ้
(3)  สนุกสนานในการเชญิหน้าหรอืโตแ้ยง้ ต่อสูก่บัผูอ้ื่น  

ความตอ้งการอาํนาจมสีองลกัษณะ คอื อาํนาจบุคคล และอํานาจสถาบนั อํานาจ
บุคคลมุง่เพื่อประโยชน์สว่นตวัมากกว่าองคก์ร แต่อาํนาจสถาบนัมุง่เพื่อประโยชน์สว่นรวมโดย
ทาํงานรว่มกบัคนอื่น 

3) ความตอ้งการความผกูพนั (Need for Affiliation) เป็นความตอ้งการทีจ่ะ
รกัษามติรภาพและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ไวอ้ยา่งใกลช้ดิ ผูม้คีวามตอ้งการความผกูพนัมี
ลกัษณะ ดงัน้ี 

(1)  พยายามสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพและมติรภาพใหย้ัง่ยนื 
(2)  อยากใหบุ้คคลอื่นชื่นชอบตวัเอง 
(3)  สนุกสนานกบังานเลีย้ง กจิกรรมทางสงัคม และการพบปะสงัสรรค ์
(4)  แสงหาการมสีว่นรว่ม ดว้ยการรว่มกจิกรรมกบักลุม่ หรอืองคก์รต่างๆ  

สดัส่วนของความต้องการทัง้สามน้ี ในแต่ละคนมไีม่เหมอืนกนั บางคนอาจมคีวาม
ตอ้งการอาํนาจสงูกว่าความตอ้งการดา้นอื่น ในขณะทีอ่กีคนหน่ึงอาจมคีวามตอ้งการความสาํเรจ็สงู 
เป็นตน้ ซึง่จะเป็นสว่นทีแ่สดงอุปนิสยัของคนคนนัน้ได ้
 
2.4  ทฤษฎีแรงจงูใจ Motivation Theory 
 

แนวความคดิของการจงูใจมไีดห้ลายแงห่ลายมมุ ดงันัน้จงึมทีฤษฎต่ีางๆ ทีพ่ยายาม
อธบิายสภาวะ ของอนิทรยีเ์ชน่น้ีและ พอจะแบ่งออกไดเ้ป็น 
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2.4.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัสมดลุยภาพและแรงขบั (Homeostasis and Drive Theory) 
พืน้ฐานเกีย่วกบั มโนภาพของแรงขบั คอื หลกัการของสมดุลยภาพ (Homeostasis) ซึง่

หมายถงึ ความโน้มเอยีงของรา่งกาย ทีจ่ะทาํใหส้ิง่แวดลอ้มภายในคงทีอ่ยูเ่สมอ ตวัอยา่ง คนทีม่ี
สุขภาพดยีอ่มสามารถ ทาํใหอุ้ณหภูมใิน รา่งกายคงทีอ่ยูไ่ดใ้น ระดบัปรกตไิมว่่าจะอยูใ่นอากาศ
รอ้นหรอืหนาว ความหวิ และความกระหาย แสดงใหเ้หน็ถงึกลไกเกีย่วกบั สมดุลยภาพเช่นกนั 
เพราะว่าแรงขบัดงักล่าว จะไปกระตุน้พฤตกิรรม เพื่อก่อใหเ้กดิความสมดุลยข์องสว่นประกอบ
หรอืสารบางอยา่งในเลอืด ดงันัน้เมื่อเรามองในทศันะของสมดุลยภาพ ความตอ้งการเป็นความ
ไมส่มดุลยท์างสรรีวทิยา อย่างหน่ึงอยา่งใดหรอืเป็น การเบีย่งเบนจากสภาวะทีเ่หมาะสม และ
การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาทีเ่กดิตามมากค็อืแรงขบั เมื่อความไมส่มดุลทางสรรีวทิยา คนืสู่
ภาวะปกต ิแรงขบัจะลดลงและการกระทําทีถู่กกระตุ้นดว้ยแรงจูงใจกจ็ะหยุดลงดว้ย  นักจติวทิยา
เชื่อวา่ หลกัการของสมดุลยภาพมไิดเ้ป็นเรื่องของสรรีวทิยาเท่านัน้ แต่ยงัเกีย่วขอ้งกบัจติใจดว้ย 
กล่าวคอืความไม่สมดุลยท์างสรรีวทิยา หรอื ทางจติใจ (Physiological or Psychological 
Imbalance) มสีว่นจงูใจพฤตกิรรม เพือ่ทาํใหภ้าวะสมดุลกลบัคนืมาเชน่เดมิ 

 
2.4.2  ทฤษฎีของความต้องการและแรงขบั (Theory of Needs and Drives) 
เมื่อทฤษฎขีองสญัชาตญาณซึง่จะไดก้ล่าวต่อไปนัน้ไดร้บัความนิยมลดลง ไดม้ผีูเ้สนอ

แนวความคดิของแรงขบัขึน้มาแทน แรงขบั (Drive) เป็นสภาพที่ถูกยัว่ยุอนัเกดิจากความ
ตอ้งการ (Need) ทางร่างกายหรอืเน้ือเยื่อบางอย่าง เช่น ความตอ้งการอาหาร น้ํา ออกซเิจน 
หรอืการหลกีหนีความเจบ็ปวด สภาพทีถู่กยัว่ยุเช่นน้ีจะจูงใจอนิทรยีใ์หเ้ริม่ต้นแสดงพฤตกิรรม 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการทีเ่กดิขึน้ เช่น การขาดอาหารก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางเคมี
บางอย่างในเลอืด แสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการสาํหรบัอาหาร ซึง่ต่อมามผีลทําใหเ้กดิแรงขบั 
อนัเป็นสภาพของความยัว่ยุหรอืความตงึเครยีด อนิทรยีจ์ะพยายามแสวงหาอาหารเพื่อลดแรง
ขบัน้ี และเป็นการตอบสนองความตอ้งการไปในตวัดว้ย บางครัง้ความตอ้งการและแรงขบัอาจ
ถูกใชแ้ทนกนัได ้แต่ความตอ้งการมกัจะหมายถงึ สภาพสรรีวทิยาของการทีเ่น้ือเยื่อขาดสิง่ที่
จาํเป็นบางอย่าง สว่นแรงขบัหมายถงึผลทีเ่กดิตามมาทาง สรรีวทิยาของความตอ้งการ ความ
ตอ้งการและแรงขบัเคยีงคูก่นั แต่ไมเ่หมอืนกนั 

 
2.4.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัเหตกุระตุ้นใจ (Incentive Theory) 
ในระยะต่อมาคอื ราว ค.ศ. 1950 นกัจติวทิยาหลายท่านเริม่ไมพ่อใจทฤษฎเีกีย่วกบัการ

ลดลงของแรงขบั (Drive-Reduction Theory) ในการอธบิายการจงูใจของพฤตกิรรมทุกอยา่ง จะ
เหน็ไดช้ดัว่าสิง่เรา้จากภายนอกเป็นตวักระตุน้ของพฤตกิรรมได ้ อนิทรยีไ์ม่เพยีงแต่ถูกผลกัดนั
ใหเ้กดิกจิกรรมต่างๆ  โดยแรงขบัภายในเท่านัน้ เหตุกระตุน้ใจหรอืเครื่องชวนใจ (Incentives) 
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บางอย่างก็มี ความสําคัญในการยั่วยุพฤติกรรม เราอาจมองการจูงใจได้ในฐานะเป็นการกระทํา

ระหว่างกัน (Interaction) ของวัตถุที่เป็นสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมกับสภาพทางสรีรวิทยาของอินทรีย์

อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ คนที่ไม่รู้สึกหิวอาจถูกกระตุ้น ให้เกิดความหิวได้ เมื่อเห็นอาหารที่อร่อยใน

ร้านอาหาร ในกรณีน้ีเครื่องชวนใจคือ อาหารที่อร่อยสามารถกระตุ้นความหิวรวมทั้งทําให้

ความรู้สึกเช่นนี้ลดลง สุนัขที่กินอาหารจนอิ่ม อาจกินอีกเมื่อเห็นสุนัขอีกตัวกําลังกินอยู่ กิจกรรม

ที่เกิดขึ้นมิได้เป็นเรื่องของแรงขับภายใน แต่เป็นเหตุการณ์ภายนอก พนักงาน พอได้ยินเสียง

กริ่งโทรศัพท์ก็รีบยกหูขึ้นพูด ดั้งนั้นจึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมที่มีการจูงใจ อาจเกิดขึ้นภายใต้การ

ควบคุมของสิ่งเร้า หรือเหตุกระตุ้นใจมากกว่าที่จะเกิดจากแรงขับ 

 

2.4.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ (Instinct Theory) 

สัญชาตญาณคือแรงทางชีวภาพที่มีมาแต่กําเนิด และเป็นตัวผลักดันให้อินทรีย์แสดง
พฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา พฤติกรรม ของสัตว์ ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องของ

สัญชาตญาณ เพราะสัตว์ไม่มีวิญญาณ สติปัญญาหรือเหตุผล เช่น มนุษย์ William  McDougall 
กล่าวว่าความคิดและพฤติกรรมทั้งหมดของคนเราเป็นผลของสัญชาตญาณในหนังสือ Social 
Psychology ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1908 ท่านได้จําแนกสัญชาตญาณต่างๆ ไว้ดังนี้ 

1) การหลีกหนี (Flight) 
2) การขับไล่ (Repulsion) 

3) ความอยากรู้ (Curiosity) 
4) ความอยากต่อสู้ (Pugnacity) 

 

2.4.5  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) 

เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick  Herzberg) ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจซึ่งเป็นที่นิยม
แพร่หลาย คือ ทฤษฎีสองปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยอนามัย และปัจจัยจูงใจ 
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ภาพท่ี 2.3  ทฤษฎ ี2 ปจัจยัในการจงูใจของเฟดเดอรคิ เฮริซ์เบริก์ 
แหล่งท่ีมา: สมคดิ บางโม, 2546: 188. 

 
1) ปจัจยัเกือ้กลู (Hygiene Factors) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของการทาํงาน และ

วธิกีารบงัคบับญัชาของหวัหน้างาน ถา้หากไมเ่หมาะสม หรอืบกพรอ่งไป จะทาํใหบุ้คคลรูส้กึไม่
พอใจในงาน ซึง่ถา้มพีรอ้มสมบูรณ์กไ็ม่สามารถสรา้งความพอใจในงานได ้แต่ยงัคงปฏบิตังิาน
อยู ่ เพราะเป็นปจัจยัทีป้่องกนัความไมพ่อใจในงานเท่านัน้ ไมใ่ช่ปจัจยัทีจ่ะสง่เสรมิใหค้นทาํงาน 
โดยมปีระสทิธภิาพ หรอืผลผลติมากขึน้ได ้ ตวัอยา่งปจัจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ นโยบายของหน่วยงาน 
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วมงาน แบบการบรหิารงาน เงนิเดอืน 
สวสัดกิารต่างๆ ความมัน่คง ความปลอดภยั เป็นตน้ 

2) ปจัจยัจงูใจ (Motivating Factors) ไดแ้ก่ ปจัจยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเน้ือหาของงาน 
และทาํใหผู้ป้ฏบิตัมิคีวามพอใจในงาน ใชค้วามพยายาม และความสามารถทุ่มเทในการทาํงาน
มากขึน้ เช่น ความสําเรจ็ การไดร้บัการยกย่อง ไดร้บัผดิชอบในงาน ลกัษณะงานที่ทา้ทาย 
เหมาะกบัระดบัความสามารถ มโีอกาสกา้วหน้าและพฒันาตนเองใหส้งูขึน้ เป็นตน้ 

การสรา้งแรงจงูใจแก่ผูป้ฏบิตังิานจงึมสีองขัน้ตอน คอื ตอนแรกหวัหน้างานหรอืผูบ้รหิาร
ตอ้งตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าปจัจยัอนามยัไม่ขาดแคลนหรอืบกพร่อง เช่น ระดบัเงนิเดอืนค่าจา้ง
เหมาะสม งานมคีวามมัน่คง สภาพแวดลอ้มปลอดภยั และอื่นๆ จนแน่ใจว่าความรูส้กึไมพ่อใจจะ
ไมเ่กดิขึน้ในหมูผู่ป้ฏบิตังิาน ในตอนทีส่องคอืการใหโ้อกาสทีจ่ะไดร้บัปจัจยัจงูใจ เช่น การไดร้บั
การยกยอ่งในความสาํเรจ็และผลการปฏบิตังิาน มอบความรบัผดิชอบตามสดัสว่น ใหโ้อกาสใช้

- ความสาํเรจ็ของงาน 
- ความรบัผดิชอบ 
- โอกาสกา้วหน้า 
- การไดร้บัการยกยอ่ง 
- งานน่าสนใจมคีุณคา่ 
- สถานภาพทีด่ ี

 

ปจัจยัจงูใจ 

- ความสมัพนัธ:์ ผูบ้งัคบับญัชา เพือ่น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

- รปูแบบในการบงัคบับญัชา   - เงนิเดอืน 

- ความมัน่คงของงาน  - นโยบายและการบรหิารงาน 

- สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  - ความมัน่คงของชวีติ

ปจัจยัเกือ้กลู 
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ความสามารถในงานสําคญั ซึ่งอาจต้องมกีารออกแบบการทํางานใหเ้หมาะสมด้วย การ
ตอบสนองดว้ยปจัจยัอนามยัก่อน จะทาํใหเ้กดิความรูส้กึเป็นกลาง ไมม่คีวามไมพ่อใจ แลว้จงึใช้
ปจัจยัจงูใจเพือ่สรา้งความพอใจ ซึง่จะสง่ผลใหผู้ป้ฏบิตังิานทุม่เทในการทาํงานอยา่งมปีระสทิธผิล
มากขึน้ 

เฮริซ์เบริก์ไดล้ดความตอ้งการหา้ขัน้ของมาสโลวเ์หลอืเพยีงสองระดบั คอื ปจัจยัอนามยั
เทยีบไดก้บัการสนองตอบต่อความต้องการระดบัตํ่า (ความต้องการทางกาย ความต้องการ
ความปลอดภยั และความต้องการทางสงัคม) ส่วนปจัจยัจูงใจเทยีบไดก้บัการสนองตอบ ต่อ
ความตอ้งการระดบัสงู (เกยีรตยิศชื่อเสยีง และความสมบรูณ์ในชวีติ) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4  ลาํดบัความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวคดิของมาสโลว ์
 
ซึง่จากทฤษฎต่ีางๆ ทาํใหเ้หน็วา่ปจัจยัต่างๆ มผีลต่อความตอ้งการทาํใหเ้กดิแรงกระตุน้

หรอืแรงขบัในการพฒันางาน โดยในการวจิยัครัง้น้ีจงึไดศ้กึษาปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัเกีย่วกบั
ประสบการณ์ในการวจิยั สภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั ทีม่ผีลต่อความตอ้งการในการพฒันา
ระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั 

 

2.5  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ธนาวรรณ สขุเกษม (2549) ไดท้าํการศกึษาการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพชรบูรณ์ พบว่าสถานภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ มจุีดแขง็ คอื มกีารจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั กําหนดงานวจิยัเป็นภาระ
งาน คณาจารย ์มศีกัยภาพในการทําวจิยั จุดอ่อน คอื มหาวทิยาลยัไม่มรีะบบบรหิารจดัการ
งานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ ไม่มผีูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น ไมม่กีรอบทศิ
ทางการวจิยัทีช่ดัเจน ไมม่ปีจัจยัหนุนเสรมิการวจิยั งบประมาณทีจ่ดัสรรสาํหรบัการวจิยัตํ่ากว่า
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เกณฑม์าตรฐานมาก ทาํใหน้กัวจิยัขาดขวญักําลงัใจในการทํางาน งานวจิยัทีท่าํมกีารเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติน้อยมาก และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย
ระบบงานยอ่ย 4 ระบบ คอืระบบการพฒันาโจทยว์จิยั ระบบการพฒันาขอ้เสนองานวจิยั ระบบ
การประเมนิและตดิตามผลงานวจิยั และระบบการเผยแพรง่านวจิยั  

โดยระบบบรหิารจดัการพฒันาโจทยว์จิยั ประกอบดว้ย 1) กําหนดและทบทวนยุทธศาสตร์
การวจิยัแบบมสีว่นรว่ม 2) กําหนดกรอบการวจิยั 3) กําหนดพืน้ทีเ่ป้าหมาย 4) วางแผนการ
พฒันาโจทยว์จิยั 5) วเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาและโจทยว์จิยัแบบมสีว่นรว่ม 6) ตรวจสอบขอ้มลูใน
พืน้ที ่ 7) ประเมนิความเป็นไปได ้ 8) จดัทาํเอกสารสรุปโจทยว์จิยั โดยมหีน่วยจดัการงานวจิยั
เป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ (ศนัสนีย ์อุตมอา่ง, 2549) 

ระบบการบรหิารจดัการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั พบว่ามกีารบรหิารจดัการพฒันา
ขอ้เสนอโครงการวจิยัเป็นขัน้ตอนทัง้หมด 6 ขัน้ตอนไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 สถาบนัจดัทาํเอกสาร
เงื่อนไขของแหล่งทุน ขัน้ตอนที ่2 สถาบนัวจิยัและพฒันาประชาสมัพนัธ์เชญิชวนผูส้นใจส่ง
ขอ้เสนอโครงการวจิยั ทัง้ทุนภายในและทุนภายใน ขัน้ตอนที ่3 การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันา
ขอ้เสนอโครงการวจิยั ขัน้ตอนที ่4 การพจิารณาทุนภายในของคณะ ขัน้ตอนที ่5 การพจิารณา
ทุนภายนอก ขัน้ตอนที ่6 จดัทาํสญัญารบัทุน โดยภาพรวมพบว่า เป็นระบบทีม่ขี ัน้ตอนทีส่ามารถ
ปฏบิตัไิด ้ เป็นประโยชน์และมคีวามเหมาะสมทุกขัน้ตอน สาํหรบัขัน้ตอนทีต่อ้งไดร้บัการปรบัปรุง
และแกไ้ข คอื ขัน้ตอนการพจิารณาทุนและขัน้ตอนการทาํสญัญา (วไิลวรรณ วภิาจกัษณ์กุล, 2550) 

ระบบการบรหิารการตดิตามและสนับสนุนการวจิยั สรุปว่า 1) ดา้นการบรหิารจดัการ            
มโีครงสรา้งการบรหิารจดัการดา้นการวจิยัอย่างชดัเจน แต่ในทางปฏบิตัยิงัขาดผูป้ระสานงาน
วจิยั  ซึง่ถอืเป็นแนวทางสาํคญัของการตดิตามและสนับสนุนการวจิยั โดยเฉพาะการตดิตาม
สนับสนุนในเชงิบวก 2) ดา้นการจดักจิกรรมสนับสนุนการวจิยั การประชุมนักวจิยัหรอืการ
ฝึกอบรมเพิม่ทกัษะการวจิยั ชว่ยใหน้กัวจิยัมโีอกาสไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็และความรูท้าให้
เกดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างนักวจิยักบัผูป้ระสานงานวจิยัหรอืสถาบนัวจิยั นอกจากนัน้ผลการ
ประเมนิการจดัอบรมเรื่องการวจิยัแบบ R&D พบว่าผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมคีวามพงึพอใจใน
ระดบัสงู และเชื่อวา่สามารถนาไปสูก่ารวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไปได ้(ทศันีย ์ปทัมสนธ,ิ 2549) 

การบรหิารจดัการเผยแพร่งานวิจยั พบว่า ช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่
ผลงานวจิยั คอื เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั วารสารตพีมิพ ์หอ้งสมุด หนงัสอืพมิพ ์และช่องทาง
การประชุมวชิาการ โดยนําผลงานไปใชศ้กึษาคน้ควา้อา้งองิ ใชใ้นการพฒันา ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการตดัสนิใจ และนําไปใชใ้นการพาณิชย ์โดยตอ้งการดา้นการใหม้หีน่วยงานรบับรกิาร
สบืคน้ขอ้มลู บรกิารถ่ายเอกสาร โทรศพัท ์ บอกรบัสมาชกิ และการบรกิารสง่แฟกซ ์ รวมทัง้
ใหบ้รกิารปรกึษาทางดา้นการวจิยั โดยตัง้เป็นชมรม ปรกึษาทางอเีมล ์ ทางโทรศพัท ์ และการ
บอกรบัสมาชกิ และเสนอแนะใหจ้ดันิทรรศการ มกีําหนดเวลาจดังานทีแ่น่นอน มวีารสาร
เผยแพร ่มกีารประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้รบัฟงัเน้ือหาการวจิยั จดัตัง้หน่วยงานวจิยัเพื่อ
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อํานวยความสะดวก มกีารตดิตามผลงานวจิยัว่ามคีวามเป็นไปไดจ้รงิควรมกีารสนับสนุนและ
ข่าวสารสาระต่างๆ ใหก้บัอาจารยท์ีท่ํางานวจิยั ควรมกีารจดัประชุมทางวชิาการเป็นประจํา 
(อจัฉรา กลิน่จนัทร,์ 2549) 

ซึ่งรูปแบบการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ดงักล่าวมคีวามมุ่งเน้น
ประเดน็ทีแ่ตกต่างกบัรปูแบบการบรหิารงานวจิยัในมหาวทิยาลยัเอกชน ซึง่ประกอบดว้ย                

1)  การสรา้งวฒันธรรม ได้แก่ การสรา้งจติวจิยั การสรา้งบรรยากาศการวจิยั 
การจดัการความรู ้

2)  การพฒันานักวจิยั ไดแ้ก่ การสรา้งผูนํ้านักวจิยั การพฒันาอาจารยน์ักวจิยั 
การฝึกและอบรมอาจารยผ์ูส้อนการผลติบณัฑติวจิยั 3) การจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณ
การวจิยั ไดแ้ก่ การอํานวยการ การประสานงาน การบรหิารจดัการงบประมาณ 4) การตดิตาม
และการประเมนิผล ไดแ้ก่ การจดัการตน้ทาง การจดัการกลางทาง การจดัการปลายทาง (ศรุดา 
ชยัสวุรรณ, 2552) 

ศรสีมภพ จติภริมยศ์ร ีและคณะ (2550) ไดศ้กึษาโครงการระบบบรหิารงานวจิยัสาํหรบั
มหาวทิยาลยัภูมภิาค: กรณีศกึษาสาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
พบว่า ตวัแบบกลยุทธ์ในการพฒันาการบรหิารงานวิจยัด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ก็คือ การปรบัโครงสร้างการบรหิารในระดบั Macro-Structure 
พรอ้มกบัสรา้งแรงจูงใจในการทําวจิยัของอาจารย์ในระดบั Micro-Unit เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวมหาวทิยาลยัจะตอ้งดําเนินการปรบัตวัในเชงิโครงสรา้ง ดว้ยการสรา้งองคก์รสนับสนุน
การทําวิจยัทางสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจยัเฉพาะด้านหรอืเฉพาะพื้นที่ให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ในพืน้ที ่มขีัน้ตอนในการประกาศนโยบายวจิยัดา้นสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตรท์ี่ชดัเจน เน้นความเป็นเลศิเฉพาะดา้นเฉพาะพืน้ที ่พรอ้มทัง้จดัสรรงบประมาณ
และจัดตัง้โครงสร้างที่เป็นรูปธรรมเพื่อดําเนินการสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยยงัต้องสร้างสถาบนัสนับสนุนการบริหารงานวิจยัในมหาวิทยาลยัที่มีอุปกรณ์ 
บุคลากร ระบบสารสนเทศ และองค์กรเครอืข่ายน้ีจะมกีารพฒันางานวจิยัร่วมกนั มกีารสรา้ง
ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในปญัหาภาคใต้เพื่อการวจิยัทางนโยบาย และจดัประชุมวชิาการ
ทางด้านงานวจิยัอย่างสมํ่าเสมอ ตวัแบบที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทัง้ในระดบัมหภาคและ
จุลภาคคอื ปรบัปรุงแนวทางการวเิคราะหภ์าระงานในการเพิม่อตัรากําลงัพนกังานโดยผา่ยแผน
ของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะอตัราสว่นระหว่างอาจารยก์บัจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลา และเกณฑ์
ภาระการสอนของอาจารย์ โดยให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเกณฑ์ภาระงานวิจยั ปจัจยัชี้ขาดการ
พฒันาการวจิยัไม่ใช่เพยีงแค่โครงสรา้ง แต่อยู่ทีป่จัจยัระดบัปจัเจกดว้ย ขอ้เสนอเชงิกลยุทธ ์คอื 
แผนการพฒันาบุคลากรเพือ่พฒันาตนเองในการทาํวจิยัในสาขาของตนเอง และสาขาเฉพาะทาง
ที่มหาวทิยาลยัสนับสนุน นอกจากน้ียงัควรมกีารพฒันากลไกสนับสนุนสารสนเทศและพฒันา
ประสทิธภิาพระบบสารสนเทศและสถาบนัวทิยบรกิาร เมื่อพจิารณาโดยรวมตวัแบบแผนกลยุทธ์
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ในการพฒันาการวจิยัดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์อีงคป์ระกอบสามดา้นคอื กลไกการ
พฒันาการบริหารงานวิจยัสําหรบัมหาวิทยาลยั กลไกการพฒันานักวิจยั และกลไกการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับสังคม จุดเชื่อมตัวระหว่างสามองค์ประกอบ คือ การปรับ
โครงสรา้งการบรหิารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัดว้ยการแกป้ญัหาภาระงานสอนของอาจารย์
เพื่อใหม้เีวลาการพฒันางานวจิยั องค์กรมหาวทิยาลยัมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องลดภาระงานดา้น
การสอนใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่อดคลอ้งกบัภาระงานในการสรา้งผลงานวจิยัของบุคลากร และจะตอ้ง
มกีารคดิภาระงานเพื่อขอขยายอตัรากําลงั โดยอาศยัการวเิคราะหภ์าระงานการวจิยัดว้ย ไม่ใช่
การคาํนวณจากการสอน อยา่งเดยีว 
 ฉตัรนภา พรมมา และคณะ (2549) ไดศ้กึษาการพฒันาระบบประกนัคุณภาพงานวจิยั
แบบบูรณาการเพื่อสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชนของเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏัและองคก์รทอ้งถิน่            
เขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ระบบประกนัคุณภาพงานวจิยัประกอบดว้ย ระบบการพฒันา
โจทยว์จิยั ระบบการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ระบบการตดิตามสนบัสนุน และระบบเผยแพร่
ผลงานวจิยัสูก่ารใชป้ระโยชน์   
 โรจนัจฉรยิ ์ด่านสวสัดิ ์และคณะ (2550) ไดศ้กึษาโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อสรา้ง
ความเขม้แขง็ดา้นการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร:์ กรณีศกึษา
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพบว่า ประเดน็ทีม่คีวามสาํคญัเรง่ด่วน 3 ประการทีค่วร
เร่งดําเนินการปรบัปรุง/พฒันา ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศงานวจิยั ระบบพฒันาเครอืขา่ยการวจิยั 
และระบบเผยแพรง่านวจิยัเชงิรกุ   
 กุลวด ีโรจน์ไพศาลกจิ และคณะ (2550) ไดศ้กึษาโครงการการสรา้งกระบวนการมสี่วน
ร่วมในการพฒันาโจทยว์จิยัและขอ้เสนอโครงการวจิยัทีต่อบสนองยุทธศาสตรจ์งัหวดัดา้นการ
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมชุมชน พบว่า ในการส่งเสรมิศกัยภาพของนักวจิยั คอื 1) การเสรมิ
ความรู ้ความเขา้ใจดา้นระเบยีบวธิวีจิยั 2) การกระตุน้เตอืนเป็นระยะ 3) การเรยีนรูจ้ากตวัอยา่ง
ทีด่ ี4) การเชื่อมโยง ประสานองคค์วามรูแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างนกัวจิยั 5) การสื่อสารหลาย
ชอ่งทาง  

กา้น  จนัทรพ์รหม และคณะ (2550) ไดศ้กึษาโครงการพฒันาระบบบรหิารงานวจิยัของ
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พบว่า การสร้างโจทย์วิจยัที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่
ภาคใตต้อนบน โดยเน้นทีจ่ะสนบัสนุนและสง่เสรมิการวจิยัเพื่อแกไ้ขปญัหาทีต่อบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ และจดัใหม้โีครงการการสรา้งโจทย์วจิยัที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อการบรหิารงานวจิยัเชิงรุกและใช้เป็นต้นแบบให้
นกัวจิยัในมหาวทิยาลยั สว่นการพฒันาหน่วยวจิยัเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการอยา่งยัง่ยนื 
โดยมกีารสนบัสนุนและสง่เสรมิกลุ่มนกัวจิยัทีส่ามารถพฒันางานวจิยัไปสูค่วามเป็นเลศิทางดา้น
วชิาการในรูปของ “ทุนพฒันาหน่วยวจิยั” ม ี 7 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมทางไม ้หน่วยวจิยัฟิสกิส์ทดลอง หน่วยวจิยัระบบซบัซ้อน หน่วยวจิยัภูมภิาคศกึษา  
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หน่วยวิจยัความหลากหลายของพรรณพืช หน่วยวิจยัไม้ผลเขตร้อน และหน่วยวิจยัการใช้
ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ดงันัน้เพื่อให้หน่วยวจิยัสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นเลศิทาง
วิชาการ ที่ดํารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืนและมีผลงานอย่างต่อเน่ือง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงึจดัใหม้โีครงการพฒันาหน่วยวจิยัเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ
อย่างยัง่ยนื โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ี่เขา้ใจกนัโดยทัว่ไปว่า การจดัการความรู ้
(Knowledge Management, KM) ทาํใหเ้กดิกลุ่มวจิยั 4 ระดบัดงัน้ี กลุ่มวจิยั (Research Group, 
RG) หน่วยวจิยั (Research Unit, RU) หน่วยวจิยัเพื่อความเป็นเลศิ (Research Unit for 
Excellence, RUE) ศูนยว์จิยัเพื่อความเป็นเลศิเฉพาะทาง (Research Center for Excellence, 
RCE) 

สุจริา ประยรูพทิกัษ์  และคณะ (2550) ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาความเขม้แขง็ใน
ระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัพายพั มกีารศกึษาวเิคราะหป์ญัหาระบบวจิยั 
ดว้ยวธิกีารศกึษาวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยเน้นกระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกฝา่ยที่
เกี่ยวขอ้ง มกีารรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสมัภาษณ์             
เชงิลกึ (In-Depth Interview) ในกลุ่มผูบ้รหิารและคณาจารย ์จดัสมัมนาระดมความคดิเหน็และ
การประชุมเชงิปฏบิตักิาร พบว่า ดา้นการบรหิารจดัการงานวจิยัใหค้วามสําคญักบัการพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการที่ใช้ทกัษะการจดัการเชงิรุกตลอดกระบวนการ คอื การจดัการต้นน้ํา 
กลางน้ําและปลายน้ํา รวมทัง้การตดิตามประเมนิผลเพื่อพฒันาระบบใหท้ํางานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
โดยการบรหิารจดัการงานวจิยัในสถาบนัการศกึษาจาํเป็นจะตอ้งมอีงคป์ระกอบดงัน้ี 1) มรีะบบ
วจิยัทีม่ทีศิทางชดัเจน จะสามารถกํากบัคุณภาพงานวจิยั จํานวนงานวจิยัการใชป้ระโยชน์จาก
งานวจิยัได ้2) มรีะบบการบรหิารจดัการงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพในทางปฏบิตั ิซึง่การบรหิาร
งานวจิยัทีม่ลีกัษณะพลวตัรและความคล่องตวัสงู เน้นการใชท้กัษะการจดัการเชงิรุก เปิดโอกาส
และยอมรบัความหลากหลาย ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์และการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย มกีาร
ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานในทุกขัน้ตอน เพื่อการพฒันาระบบบริหารจดัการให้
สามารถทาํงานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 3) ตอ้งมอีงคก์รและการสรรหาบุคลากรเขา้สู่องคก์ร บุคลากร
ตอ้งไดร้บัการพฒันาความสามารถในการจดัการงานวจิยัและการทํางานเป็นทมี 4) การสรา้ง
เครอืขา่ยการวจิยัอยา่งใกลช้ดิทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั สามารถนําไปสูก่ารวจิยัเชงิบูรณาการ 
และการใช้ทรพัยากรการวจิยัร่วมกนั  ทัง้น้ีการบรหิารจดัการงานวจิยัมใิช่สูตรสําเรจ็มคีวาม
จาํเป็นตอ้งมกีารปรบัรปูแบบและวธิกีารอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ตอ้งมคีวามเป็นพลวตัร ดงันัน้แนวทางในการนําผลงานวจิยัไปสูก่ารประยุกตใ์ช ้ตอ้งตระหนกัว่า
หน่วยงานที่ส่งเสรมิการวจิยัในแต่ละสถาบนัการศกึษานัน้ต้องพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
งานวจิยัของตนเองใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพรอ้ม ศกัยภาพและเอกลกัษณ์ของตนเองโดยใช้
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์จากกนัเพื่อเป็นเครอืข่ายการบรหิารจดัการงานวจิยัและ
พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยัรว่มกนัต่อไป 
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 นรนิทร ์สริกุิลรตัน์ และคณะ (2550) ไดว้จิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อสรา้งนวตักรรมสําหรบั
การบรหิารงานวิจยัแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์พบว่าปจัจยันําเข้า สถาบนัฯ ควรมกีารเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธก์ารบรกิารของสถาบนัฯ ใหม้ากขึน้ เพื่อใหน้ักวจิยัไดท้ราบว่าสถาบนัฯใหบ้รกิาร
ด้านใดบ้าง ทัง้น้ีจะได้เป็นการขยายเครือข่ายนักวิจยัในสงักดัของสถาบนัฯ มีการปรบัปรุง 
Website ของสถาบนัฯ โดยจดัใหเ้ป็นหมวดหมูใ่หด้งูา่ยและน่าสนใจขึน้ ตลอดจนเพิม่เตมิขอ้มลู
เกี่ยวกับการบริการต่างๆ ที่แต่ละงานในสํานักงานเลขานุการสถาบันฯ ให้บริการจัดทํา
รายละเอียดการให้บริการและออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้บริการ                     
ด้านกระบวนการ พบว่า ขัน้ตอนบางขัน้ตอนซํ้าซ้อน จึงได้มีการลดขัน้ตอนการดําเนินงาน
บรหิารจดัการโครงการวจิยั จดัทาํแนวทางในการตดิตามประเมนิผล มกีารระบุผูร้บัผดิชอบดแูล
ตดิตามโครงการวจิยัตลอดจนการเบกิจา่ยเงนิ จดัทาํกรอบการบรหิารงานวจิยัแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์
ทีนํ่าหลกัการของผงัดุลดชันีมาประยุกต์ใชใ้นการวดัผลดา้นต่างๆ มกีารกําหนดปจัจยัหลกัแห่ง
ความสําเร็จและตัวชี้วดั มีการทําแผนปฏิบตัิการของสถาบันฯ ตลอดจนจดัทําคู่มือสําหรบั
โครงการวจิยัทีเ่ขา้รว่มเป็นโครงการนํารอ่ง 
 คมพล สุวรรณกูฏ (2553) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง ระบบและกลไกสนับสนุนใหค้ณาจารย์
ประจาํทาํการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ีปี พ.ศ. 2553 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความคดิเหน็ของคณาจารยท์ีม่ต่ีอระบบ ศกึษาความตอ้งการของ
คณาจารย์ที่มต่ีอกลไก และเปรยีบเทยีบปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อระบบและกลไกสนับสนุนการทํา
วจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี พบว่า คณาจารยม์คีวาม
คดิเหน็ต่อระบบสนับสนุนการทําวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนโดยคณะและมหาวทิยาลยั  
อยู่ในระดบัมาก ( X=4.22) ในขณะทีค่วามตอ้งการของคณาจารยท์ีม่ต่ีอกลไกสนบัสนุนการทํา
วิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดยคณะและมหาวิทยาลัย ก็อยู่ในระดับมาก ( X=4.57) 
เช่นเดียวกนั การเปรยีบเทียบปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอน พบว่า คณาจารยท์ีม่ศีกัยภาพดา้นการทํางานวจิยัแตกต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อระบบสนบัสนุนการทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญั 
0.05 คณาจารยท์ีม่อีายุ สถานภาพ ตําแหน่งทางวชิาการ สงักดัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อระบบ
สนับสนุนการทําวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนไม่แตกต่างกนั คณาจารย์ที่มตีําแหน่งทาง
วชิาการต่างกนั มคีวามต้องการต่อกลไกสนับสนุนการทําวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีน การสอน
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 คณาจารยท์ีม่อีายุ สถานภาพ ตําแหน่งทางวชิาการสงักดั
ต่างกนั มคีวามตอ้งการต่อกลไกสนบัสนุนการทาํวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนไมแ่ตกต่างกนั 
 Mark E. Welker Wake (2006) ไดศ้กึษาความสาํคญัของการวจิยัทีม่ต่ีอพนัธกจิของ
สถาบัน การวางแผนเพื่อการวิจยัและลําดบัความสําคญั วฒันธรรมการวิจยั การเผยแพร่
งานวจิยั การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยไดส้าํรวจความคดิเหน็ใน
ทางบวกและลบต่อการบรหิารจดัการการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสํารวจเชื่อว่าบทบาทการวจิยั
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ถอืเป็นสิง่สาํคญัต่อพนัธกจิของสถาบนัในฐานะสถาบนัการศกึษา 70% ดา้นการวางแผนการวจิยั
และการจดัลาํดบัความสาํคญั 65% เชื่อวา่สถาบนัไดส้รา้งลาํดบัความสาํคญัโดยวางแผนการวจิยั
ของเจา้หน้าทีบ่รหิารงานวจิยั 31% คอ่นขา้งเหน็ดว้ยในการจดัลําดบัความสาํคญัของการวจิยัให้
การวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการศึกษา ทัง้น้ีผู้ตอบส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามกีารตรวจสอบ 
ตรวจทานการลาํดบัความสาํคญัของการวจิยัอยา่งสมํ่าเสมอ หรอืตรวจสอบโครงสรา้งตน้ทุนเพื่อ
สนับสนุนการวจิยัว่ามกีารวางแผนบนพื้นฐานของการจดัลําดบัความสําคญัหรอืไม่ พวกเขา
ไม่ไดเ้หน็ดว้ยอย่างบูรณ์ว่าการการวจิยัในสถาบนัเป็นเรื่องทีร่บัทราบกนัดอียู่แลว้ระหว่างคณะ 
ดา้นวฒันธรรมการวจิยั 35% ผูต้อบแบบสาํรวจเหน็ว่า การวจิยันัน้เป็นทีร่บัทราบและเขา้ใจกนั
อยา่งถ่องแทอ้ยูแ่ลว้ระหว่างภาคคณะและบุคคลากรในภาคคณะ ในขณะที ่ 58% เหน็ว่ามคีวาม
คดิเหน็ว่าค่อนขา้งเขา้ใจเท่านัน้ กจิกรรมทีแ่ตกต่างกนัจะใชก้ระตุน้วฒันธรรมการวจิยัทีฝ่งัราก
ของสถาบนัเหล่าน้ี วธิกีารทัว่ๆ ไปคอืการเผยแพรภ่ายในสถาบนัโดยใชส้ือ่ของสถาบนัรวมไปถงึ
เวบ็ไซต์และการแขง่ขนัเพื่อใหไ้ดร้บัเงนิสนับสนุนการวจิยัจากกองทุนต่างๆ ดา้นการเผยแพร่
งานวจิยั วธิกีารสว่นใหญ่ทีม่หาวทิยาลยัเลอืกใช ้(9 ใน 10 สถาบนั) คอื สื่อ และสิง่พมิพต่์างๆ 
ของทางสถาบนั ไมว่า่จะเป็นนิตยสารศษิยเ์ก่า วารสารของทางสถาบนั กว่าครึง่ใชส้ื่อสิง่พมิพใ์น
การเผยแพร่งานวิจยัไปยงัสื่อที่เกี่ยวกบัการศึกษาอื่นๆ นิตยสารการวิจยั รายงานการวิจยั
ประจาํปีเพือ่เผยแพรก่จิกรรมการวจิยัและผลการศกึษา ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีพบว่า 50% มบีทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ โดย 80% ของสถาบนั
เหล่าน้ีมีความสมัพนัธ์กบัองค์กรต่างๆ ของภาครฐั และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
เทคโนโลย ี84% ดา้นแนวโน้มสาํคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มการวจิยัโดยรวม จากการ
สํารวจพบว่าการลดลงของกองทุนเพื่อสนับสนุนการวจิยัถอืเป็นแนวโน้มที่เหน็ไดช้ดัเจนที่สุด 
โดยมกีารพดูถงึกว่า 40% ของผูต้อบว่าไมว่่าจะเพิม่หรอืจะลดลงนัน้ยอ่มสง่ผลต่อการวจิยัทีเ่ป็น
ประโยชน์ในระดบัประเทศของมหาวทิยาลยัต่างๆ  
 Sharon Stewart Cole (2010) ไดร้วบรวมความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญและคาํแนะนํา
จากคณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีบ่รหิารงานวจิยั โดยศกึษาต่อยอดจากงานวจิยัของเดลฟ่ีทีไ่ดศ้กึษา
“บรหิารงานวจิยัใหเ้หมอืนระบบชวีติ” ในวารสารการบรหิารงานวจิยั (Cole, 2007 อา้งถงึใน Cole, 
2010) ทาํใหร้บัทราบมุมมองของเจา้หน้าทีบ่รหิารงานวจิยัในดา้นความพยายามการระบุทศิทาง
ในอนาคตของการจดัการงานวจิยั และระบุวธิกีารสาํหรบัการสรา้งความสมัพนัธ์การทํางานที่
เขม้แขง็ระหวา่งคณะวจิยัและเจา้หน้าทีบ่รหิารงานวจิยั แต่สาํหรบัแนวทางในการศกึษาครัง้น้ี จะ
ทาํการเปรยีบเทยีบมมุมองเพือ่ทาํการกาํหนดเป็นความสมัพนัธ ์ประเดน็ทีม่คีวามคดิเหน็ตรงกนั
และขอ้ขดัแยง้ รว่มกบัการทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตขิองการบรหิารงานวจิยั การเพิม่เตมิ
ทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลง การระบุวิธีการนําร่องการเปลี่ยนแปลงองค์กร มีการสร้าง
แบบจําลองเพื่อการจดักรอบแนวความคดิใหม่รวมไปถงึการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการบรหิาร
งานวจิยับรรจุเขา้ไปในระบบที่เหมอืนมชีวีติ ผลการศกึษาคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่บรหิาร
งานวจิยัจะตอ้งเป็นผูส้นับสนุนหลกัทีจ่ําเป็นสาํหรบัการปรบัปรุงในโครงสรา้งองคก์รการบรหิาร
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การวจิยั โดยมรีปูแบบเพื่อการพฒันาและการปรบัปรุงมากมายไดแ้ก่  การสนบัสนุนการบรหิาร 
เช่น การลดภาระงานเอกสาร การศึกษาปญัหาเกิดใหม่และกฎระเบียบ การเตรยีมนําเสนอ
ขอ้เสนอต่างๆ ผา่นทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ การปรบัปรุงระบบสาํหรบัการรายงานสถานะทางการ
เงินและการจัดการด้านงบประมาณ การปรับปรุงการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีบ่รหิารงานวจิยั การศกึษาเพื่อความเขา้ใจทีด่ยีิง่ขึน้เกีย่วกบัสิง่จูงใจทีม่ี
ผลต่อแรงจูงใจของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย การมีส่วนร่วมในการบริหาร
มหาวทิยาลยัในการสรา้งสภาพแวดลอ้มการทํางานดกีว่าเพื่อรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่แีละความ
รว่มมอืกนั 
 Laura Leal Rosales (2010) ไดศ้กึษาการตัง้กองทุนใหมเ่พื่อมาแทนกองทุน Texas 
Excellence (TEF) และกองทุนสนับสนุนการวจิยัของทางมหาวทิยาลยั (URF) โดยใชช้ื่อว่า 
กองทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัย (RDF) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการวิจัยของ
สถาบนัการศกึษาทัว่ไป (Texas Education Code, Chapter 62.091, 2005 อา้งถงึใน Rosales, 
2010) มจุีดประสงคเ์พื่อตรวจสอบผลกระทบของกองทุนเพื่อการพฒันาการวจิยั (RDF) ซึง่คาด
ว่าอาจมีส่วนส่งเสริมศักยภาพในการวิจยัของมหาวิทยาลยัที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในแหล่งขอ้มูลภายนอกทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงระดบั
ทรพัยากรต่างๆ ของกองทุนเพื่อการพฒันาการวจิยั (RDF) ยิง่ไปกว่านัน้ การศกึษาครัง้น้ียงัจะ
ทาํการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงในทรพัยากรภายนอกและลกัษณะของระบบ
องคก์รทีต่้องการตรวจสอบ สาํหรบัวตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้น้ี กองทุนเพื่อการสนับสนุน
ของรฐั  Texas Excellence (TEF) กองทุนสนบัสนุนการวจิยัของทางมหาวทิยาลยั (URF) และ
กองทุนเพื่อการพฒันาการวจิยั (RDF) ทัง้หมดน้ีถูกอา้งองิว่าเป็นกองทุนรปูแบบเดยีวกนัทัง้สิน้ 
คอืเป็นกองทุนเพื่อการพฒันาการวจิยั (RDF) ทีเ่ป็นกองทุนทีเ่กดิขึน้ล่าสุด การศกึษาน้ีแสดงผล
กระทบทีเ่ป็นบวกของกองทุนเพื่อพฒันาวจิยัของรฐั Texas ท่ามกลางสถาบนัการศกึษาของรฐั 
Texas ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ทัง้มหาวทิยาลยัทีเ่ปิดสอนในดา้นการวจิยัเฉพาะ/ระดบัปรญิญาเอก 
และมหาวทิยาลยัระดบัปรญิญาโท/ตร ีว่าหากยงัคงมกีารสนับสนุนของกองทุนเพื่อพฒันาวจิยั
จากทางภาครฐัอย่างต่อเน่ือง สถาบนัการศกึษาของรฐั Texas ที่เขา้ร่วมโครงการกจ็ะสามารถ
พฒันาศกัยภาพในการวจิยัใหม้รีะดบัสงูขึน้ต่อไปได ้Paul Romer หน่ึงในนักพฒันาทฤษฎกีาร
เจรญิเตบิโตแนวใหม่ กล่าวว่าความคดิเป็นสนิคา้ซึ่งถูกผลติและแจกจ่ายไปในทศิทางเดยีวกนั
กบัสนิค้าอื่นๆ เขาได้เชื่อมโยงทฤษฎียุคนีโอคลาสสคิด้วยการใช้เทคโนโลย ี(Romer, 1996 
อ้างถงึใน Rosales, 2010) ตามทฤษฎน้ีี ไดก้ล่าววา่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสามารถ
คงไวโ้ดยวธิกีารทีส่งัคมรบัมอืกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีRomer ยนืยนัว่ากจิกรรมวจิยั
และการพฒันานัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบันวตักรรม ซึง่จะเป็นแรงผลกัดนัของการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิในระยาว ดงันัน้การใชต้รรกะน้ีอาจจะส่งผลใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของการวจิยัและศกัยภาพ
ของการวจิยัในรฐั Texas ซึง่ยงัจะสง่ผลในดา้นการเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
รฐัอกีดว้ย   
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏเป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed  Methods) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้ Concurrent 
Strategy ได้ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล
เบื้องต้นในการกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย และแนวคําถามเพื่อจัดทําแบบสอบถาม  

ขั้นตอนที่ 2 ทําการสํารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาด้าน
ระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย นําข้อมูลจากคําถามปลายปิด (Close Questionnaires) 
มาทําการศึกษาเชิงปริมาณ  และข้อมูลจากคําถามปลายเปิด (Open Questionnaires) มาศึกษา

ในเชิงคุณภาพ  มีรายละเอียดของการดําเนินการศึกษาดังต่อไปนี้  
 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษานี้จึงแบ่งปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ออกเป็น 3 กลุ่ม
ปัจจัย ได้แก่ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
2) ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทําวิจัย 
3) สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย 

ดังรายละเอียดของกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาในภาพที่ 3.1 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่  3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3.2  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

ระบบ หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม ที่สอดคล้องส่งผลต่อดําเนินงาน 

และผลงาน 

กลไก หมายถึง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง การมีหน่วยงาน การปฏิบัติ จํานวนคน 

คุณภาพของคน วัสดุ ครุภัณฑ์ จํานวนเงิน สถานที่ ฯลฯ ที่เอื้ออํานวยให้ระบบขับเคลื่อนไปได้ 

การบริหารจัดการงานวิจัย หมายถึง การจัดการงานวิจัยโดยใช้ระบบ กลไก ในการ

ดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จํานวน 40 แห่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย 

 

- การบริหารการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- การบริหารระหว่างดําเนินการวิจัย 

- การบริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพการทํางาน 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทําวิจัย 

- ตําแหน่งทางวิชาการ 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
- ประสบการณ์ในการทําวิจัย 

- จํานวนผลงานวิจัย 
- สาขาวิชาหลักที่ทําวิจัย 

3. สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย 

- การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายฯ (Plan) 
- การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบายฯ (Do) 

- การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) 
- การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 



30 

อาจารย์นักวิจัย หมายถึง อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 

3.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย 

2) ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทําวิจัย มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการ

พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 
3) สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย ความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาระบบ

กลไกการบริหารงานวิจัย 
 

3.4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ใน
การทําวิจัย และสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย  โดยมีรายละเอียดตัวแปร และการวัดค่าตัว
แปรดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1  ตัวแปร และการวัด 

 

ตัวแปร การวัด 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

  เพศ เพศของผู้ตอบ 
1 = ชาย 

2 = หญิง 
  อายุ อายุของผู้ตอบ หน่วยเป็นปี 
  ระดับการศึกษา การศึกษาสูงสุดที่ได้รับ 

1 = ปริญญาตรี 
2 = ปริญญาโท 

3 = ปริญญาเอก 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ตวัแปร การวดั 
  สถานภาพการทาํงาน สถานภาพการทาํงานของผูต้อบ 

1 = ขา้ราชการ 
2 = พนกังานมหาวทิยาลยั(สายวชิาการ)3 = 
พนกังานราชการ(สายวชิาการ) 
4 = อื่น ๆ (ระบุ)… 

ปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์ในการทาํวิจยั  
  ตําแหน่งทางวชิาการ ตําแหน่งทางวชิาการของผูต้อบ 

1 = อาจารย ์
2 = ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
3 = รองศาสตราจารย ์  
4 = ศาสตราจารย ์

  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนและวิจัย 
หน่วยเป็นปี 

  ประสบการณ์ในการทาํวจิยั ประสบการณ์ในการทําวิจยัในมหาวิทยาลัย
ราชภฏั หน่วยเป็นปี 

  จาํนวนผลงานวจิยั ผลงานวจิยัใน 5 ปีทีผ่า่นมา หน่วยเป็นเรือ่ง 
  สาขาวชิาหลกัทีท่าํวจิยั สาขาวชิาหลกัทีท่าํวจิยัของผูต้อบ 

1 = วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2 = ศกึษาศาสตร ์
3 = เกษตรศาสตร ์
4 = มนุษยศาสตร ์
5 = สงัคมศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ 
6 = อื่น ๆ (ระบุ)… 

สภาพการบริหารจดัการงานวิจยั  
  การกาํหนดยทุธศาสตร ์นโยบายฯ(Plan)   คา่เฉลีย่คะแนนความคดิเหน็จาก 4 ขอ้ถาม 

  โดยแต่ละขอ้ถามมมีาตรการตอบแบบ 
  จดัอนัดบั (Rating scale)  5 ระดบั 
     1 = ไมช่ดัเจน/ไมม่สีว่นรว่ม/ไมส่อดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ตวัแปร การวดั 
      2 = ชดัเจนน้อย/มสีว่นรว่มน้อย/    

           สอดคลอ้งน้อย 
     3 = ปานกลาง 
     4 = คอ่นขา้งชดัเจน/คอ่นขา้งมสีว่นรว่ม  
         คอ่นขา้งสอดคลอ้งน้อย 

     5 = ชดัเจน/มสีว่นรว่ม/สอดคลอ้ง 
  การปฏบิตัติามยทุธศาสตร ์นโยบายฯ(Do)      1 = น้อยทีส่ดุ 

     2 = น้อย 
     3 = ปานกลาง 
     4 = มาก 
     5 = มากทีส่ดุ 

  การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน(Check)      1 = น้อยทีส่ดุ 
     2 = น้อย 
     3 = ปานกลาง 
     4 = มาก 
     5 = มากทีส่ดุ 

  การปรบัปรงุแกไ้ข (Act)      1 = น้อยทีส่ดุ 
     2 = น้อย 
     3 = ปานกลาง 
     4 = มาก 
     5 = มากทีส่ดุ    

  
 
3.5  ประชากรและตวัอย่าง 
  

ประชากร คือ อาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง จํานวน 12,842 คน 
(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2554) นํามากาํหนดขนาดตวัอยา่ง  
 สูตรการคํานวณหาขนาดตัวอย่างตามทฤษฎีสถิติ สําหรับการสุ่มแบบไม่ใส่คืนที ่
(Random Sampling without Replacement) คอื 
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  n    N
21 + Ne

  

 
 เมือ่  n  = ขนาดตวัอยา่ง 
    N  =  ขนาดประชากร 
        e  = คา่ความคลาดเคลื่อนทีจ่ะยอมรบัได ้(Allowable Error) 
 
 การวจิยัครัง้น้ีกําหนดระดบัความคลาดเคลื่อน e = 0.05 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
ดงันัน้เมื่อแทนค่าในสตูรขา้งตน้ พบว่า ผูว้จิยัควรจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูจากตวัอยา่งไมน้่อยกว่า 389 
หน่วยตวัอยา่ง  
 
3.6  วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยักําหนดขนาดตวัอย่างเท่ากบั 390 หน่วยตวัอยา่ง เลอืกแผนการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภมูสิองขัน้ (Two - Stage Stratified Sampling) ดงัต่อไปน้ี 

ขัน้ท่ี 1 แบ่งมหาวทิยาลยัราชภฏัออกเป็น 5 ชัน้ภูม ิ(Strata) โดยใชก้ลุ่มมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเป็นตวัแปรแบ่งชัน้ภมู ิดงัน้ี 
 ชัน้ภมิูท่ี  1   มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือ 
 ชัน้ภมิูท่ี  2   มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคกลาง 
 ชัน้ภมิูท่ี  3   มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคใต ้
 ชัน้ภมิูท่ี  4   มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ชัน้ภมิูท่ี  5   มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มรตันโกสนิทร ์

 
ในแต่ละกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั (ชัน้ภูม)ิ สุม่มหาวทิยาลยัราชภฏั โดยใชว้ธิกีารสุ่ม

เลอืกตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก กลุ่มละ 4 มหาวทิยาลยั 
รวม 20 แหง่  

ขัน้ท่ี 2 ในแต่ละมหาวทิยาลยัราชภฏั ทีสุ่ม่ไดใ้นขัน้ที ่1 สุม่อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏั  
โดยขนาดตวัอย่าง (จํานวนอาจารย)์ ในแต่ละมหาวทิยาลยัราชภฏั จะจดัสรรขนาดตวัอย่างไป
ตามมหาวทิยาลยัทีสุ่่มไดใ้นขัน้ที ่2 แบบเป็นสดัส่วนกบัขนาด (Proportional - to - Size 
Allocation)  

มหาวทิยาลยัราชภฏัทีสุ่ม่ไดใ้นขัน้ที ่2 และขนาดตวัอยา่งจาํแนกตามมหาวทิยาลยัราชภฏั 
แสดงในตารางที ่3.2 
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ตารางท่ี 3.2  ขนาดประชากร และขนาดตวัอยา่งจาํแนกตามมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ขนาดประชากร สดัส่วน ขนาดตวัอย่าง 

(คน)  (คน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือ 1407 0.208 81 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 376 0.056 22 

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 299 0.044 17 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 365 0.054 21 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์ 367 0.054 21 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1474 0.218 85 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 341 0.051 20 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 336 0.050 19 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์ 355 0.053 21 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 442 0.065 26 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคกลาง 985 0.146 57 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี 266 0.039 15 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี 181 0.027 10 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 275 0.041 16 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 263 0.039 15 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรตันโกสินทร ์ 1611 0.239 93 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 309 0.046 18 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 571 0.085 33 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 378 0.056 22 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 353 0.052 20 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคใต้ 1274 0.189 74 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 284 0.042 16 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 411 0.061 24 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 350 0.052 20 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 229 0.034 13 

รวม 6751 1.00 390 
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3.7  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด
และปลายเปิด แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ตําแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏ ประสบการณ์ในการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลงานวิจัย สาขาวิชาหลักที่ทําวิจัย 
ภูมิภาคที่ตั้งมหาวิทยาลัย มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
และเติมข้อความ 

ตอนที่ 2  สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยศึกษาการบริหารงานวิจัยตามวงจร
เดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 

1) การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบริหารจัดการ
งานวิจัย  (Plan)  เป็นการถามสภาพการปฏิบัติในการกําหนดแผน ความชัดเจน การมีสวนร่วม 
และความสอดคล้อง มีข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบจัดอันดับ 
(Rating Scale) มี  5 ระดับ  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า ชัดเจน/มีส่วนร่วม/สอดคล้อง ให้คะแนน 5 

  ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า ค่อนข้างชัดเจน/ค่อนข้างมีส่วนร่วม/ค่อนข้าง
สอดคล้อง ให้คะแนน 4 

ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า ปานกลาง ให้คะแนน 3 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า ชัดเจนน้อย/มีส่วนร่วมน้อย/สอดคล้องน้อย ให้

คะแนน 2 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า ไม่ชัดเจน/ไม่มีส่วนร่วม/ไม่สอดคล้อง ให้คะแนน 1 

เกณฑ์การแปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ชัดเจน/มีส่วนร่วม/สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ค่อนข้างชัดเจน/ค่อนข้างมีส่วนร่วม/ค่อนข้าง
สอดคล้อง                   

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ชัดเจนน้อย/มีส่วนร่วมน้อย/สอดคล้องน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ไม่ชัดเจน/ไม่มีส่วนร่วม/ไม่สอดคล้อง 

2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบริหาร
จัดการงานวิจัย (Do) เป็นการถามสภาพการปฏิบัติในการดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการ 
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กลไกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย มีข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบจัดอันดับ  (Rating Scale) มี  5 ระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  มากที่สุด  ให้คะแนน 5 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  มาก   ให้คะแนน 4 

ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  ปานกลาง  ให้คะแนน 3 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  น้อย  ให้คะแนน 2 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 

เกณฑ์การแปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 
(สมโภชน์ อเนกสุข, 2550: 168) 
3) การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) เป็นการถามสภาพการ

ปฏิบัติในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบจัดอันดับ (Rating Scale) มี  5 ระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  มากที่สุด  ให้คะแนน 5 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  มาก  ให้คะแนน 4 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  ปานกลาง  ให้คะแนน 3 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  น้อย   ให้คะแนน 2 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 

เกณฑ์การแปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 
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4) การปรับปรุงแก้ไข (Act) เป็นการถามสภาพการปฏิบัติในการนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข มีข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบจัดอันดับ (Rating Scale) มี  5 ระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  มากที่สุด ให้คะแนน 5 

ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  มาก   ให้คะแนน 4 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  ปานกลาง  ให้คะแนน 3 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  น้อย   ให้คะแนน 2 
ถ้าระบุระดับการปฏิบัติว่า  น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 

เกณฑ์การแปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งผู้วิจัยศึกษาการบริหารงานวิจัยตามระบบการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
ซึ่งแบ่งเป็น                 

1) การบริหารการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  (Pre  Audit) เป็นการถาม
ความต้องการในการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัย มี
ข้อคําถามความต้องการระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจํานวน 12 ข้อ และคําถามความ
ต้องการกลไกการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน 8 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบจัดอันดับ (Rating Scale) มี 5 ระดับ และคําถามปลายเปิดถามปัญหา อุปสรรคในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ถ้าระบุระดับความต้องการว่า  มากที่สุด   ให้คะแนน  5 
ถ้าระบุระดับความต้องการว่า  มาก    ให้คะแนน  4 
ถ้าระบุระดับความต้องการว่า  ปานกลาง  ให้คะแนน  3 
ถ้าระบุระดับความต้องการว่า  น้อย  ให้คะแนน  2 
ถ้าระบุระดับความต้องการว่า  น้อยที่สุด   ให้คะแนน  1 
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เกณฑก์ารแปลความหมาย 
คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00  หมายถงึ  มากทีส่ดุ 
คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49  หมายถงึ  มาก 
คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49  หมายถงึ  ปานกลาง 
คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49  หมายถงึ  น้อย 
คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 
2) การบรหิารระหว่างดําเนินการวจิยั (Ongoing) เป็นการถามความต้องการ

ในการพฒันาระบบ กลไกสนับสนุนระหว่างดําเนินการวิจยั ข้อคําถามความต้องการระบบ
สนับสนุนระหว่างดําเนินการวจิยั จํานวน 18 ขอ้ และคําถามความต้องการกลไกสนับสนุน
ระหว่างดําเนินการวจิยั จํานวน 7 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบจดัอนัดบั (Rating 
Scale) ม ี5 ระดบั และคําถามปลายเปิดถามปญัหา อุปสรรคระหว่างดําเนินการวจิยั และ
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบ กลไกสนบัสนุนระหวา่งดาํเนินการวจิยั 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  มากทีส่ดุ   ใหค้ะแนน 5 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  มาก  ใหค้ะแนน 4 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  ปานกลาง   ใหค้ะแนน 3 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  น้อย   ใหค้ะแนน 2 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  น้อยทีส่ดุ   ใหค้ะแนน 1 
เกณฑก์ารแปลความหมาย 
คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00  หมายถงึ  มากทีส่ดุ 
คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49  หมายถงึ  มาก 
คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49  หมายถงึ  ปานกลาง 
คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49  หมายถงึ  น้อย 
คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 
3) การบรหิารเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ (Post audit) เป็นการถามความตอ้งการใน

การพฒันาระบบ กลไกสนับสนุนการบรหิารเมื่อทําวจิยัเสรจ็สิ้นแล้ว ขอ้คําถามความต้องการ
ระบบสนับสนุนการบรหิารเมื่อเสรจ็สิน้โครงการ จํานวน 9 ขอ้ และคําถามความตอ้งการกลไก
สนับสนุนระหว่างดาํเนินการวจิยั จาํนวน 5 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบจดัอนัดบั 
(Rating Scale) ม ี5 ระดบั และคาํถามปลายเปิดถามปญัหา อุปสรรคการบรหิารเมื่อเสรจ็สิน้
โครงการ และขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบ กลไกสนับสนุนการบรหิารเมื่อเสรจ็สิน้
โครงการ  
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  มากทีส่ดุ  ใหค้ะแนน 5 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  มาก   ใหค้ะแนน 4 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  ปานกลาง   ใหค้ะแนน 3 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  น้อย   ใหค้ะแนน 2 
ถา้ระบุระดบัความตอ้งการวา่  น้อยทีส่ดุ   ใหค้ะแนน 1 
เกณฑก์ารแปลความหมาย 
คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00  หมายถงึ มากทีส่ดุ 
คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49  หมายถงึ   มาก 
คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49  หมายถงึ   ปานกลาง 
คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49  หมายถงึ   น้อย 

          คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49  หมายถงึ   น้อยทีส่ดุ 
 
3.8  การทดสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้ง
และทดสอบคุณภาพตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

1)  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางใน
การสรา้งแบบสอบถาม 

2)  นําแนวคดิที่ได้จากการศกึษามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหา และ
สอดคลอ้งกบันิยามทีต่ ัง้ไว ้

3)  นําแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้มาใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาและผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา
ตรวจสอบและเสนอแนะเพิม่เตมิแลว้นํามาแกไ้ข ก่อนนําไปทดลองใช ้(Try Out)   

4)  นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดสอบ (Try Out) กบัตวัอย่างจํานวน 30 คน 
จากนัน้นําผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามในแต่ละสว่นดงัน้ี 
 4.1) สภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั  
                      4.1.1) การกาํหนดยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบรหิาร
จดัการงานวจิยั  (Plan) คา่ความเชื่อมัน่ = 0.7340 
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 4.1.2)  การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบริหาร
จัดการงานวิจัย (Do) ค่าความเชื่อมั่น = 0.9513 

 4.1.3)  การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) ค่าความเชื่อมั่น =0.8813 
 4.1.4)  การปรับปรุงแก้ไข (Act) ค่าความเชื่อมั่น = 0.9569 

4.2) ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย 

                4.2.1) การบริหารการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  (Pre Audit)  
                         ค่าความเชื่อมั่น = 0.9543 
 4.2.2)  การบริหารระหว่างดําเนินการวิจัย (Ongoing) ค่าความเชื่อมั่น = 0.9411 

 4.2.3)  การบริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post audit) ค่าความเชื่อมั่น = 0.9623 
5)  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่าง  โดย 

แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Questionnaires) 

และปลายเปิด (Open Questionnaires) 

 

3.9  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

1)  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากรายงานการวิจัย เอกสารตํารา  บทความ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

2)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 390 

หน่วยตัวอย่าง โดยประสานงานและขอความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในการเก็บข้อมูล 

 

3.10  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

2) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย ความต้องการในการพัฒนาด้าน

ระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยจากแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3) ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการวิจัย และสภาพการบริหารจัดการงานวิจัยกับความต้องการใน

การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Multiple 
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Regression) ทําการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 

(Confidence Level) ที่ 95%  

 

ตัวแบบ      Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 

β10X10 + β11X11 + β12X12 + β13X13 + β14X14 + i  

 
โดยที่ 
β0  หมายถึง   ค่าคงที่ 
βj  หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร Xj 

i   หมายถึง   ค่าความคลาดเคลื่อน 
       X1 หมายถึง   เพศ 

 X2  หมายถึง   อายุ 
 X3  หมายถึง   ระดับการศึกษาปริญญาโท 
 X4  หมายถึง   ระดับการศึกษาปริญญาเอก 
 X5  หมายถึง   สถานภาพการทํางาน 

X6  หมายถึง   ตําแหน่งทางวิชาการ 

X7  หมายถึง   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
X8  หมายถึง   ประสบการณ์ในการทําวิจัย 
X9  หมายถึง   จํานวนผลงานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
X10  หมายถึง   สาขาวิชาหลักที่ทําวิจัย 
X11  หมายถึง   การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายฯ (Plan) 

X12  หมายถึง   การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบายฯ (Do) 
X13  หมายถึง   การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) 
X14   หมายถึง   การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 Yi  หมายถึง   ความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 
4) วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ส่วนของปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)  
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศกึษาแนวทางการพฒันาระบบ กลไก การบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั
ราชภฏั ผลของการวเิคราะหข์อ้มลูได ้ดงัน้ี 

4.1  ลกัษณะสว่นบุคคล  
4.2  ประสบการณ์ในการทาํวจิยั 
4.3  สภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัปจัจุบนั  
4.4  ความตอ้งการเกีย่วกบัการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัใน 
      มหาวทิยาลยัราชภฏั  
4.5  ปจัจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั 
4.6  ปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั 
      ในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั 

 
4.1  ลกัษณะส่วนบคุคล 
 

ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ทีเ่ป็นตวัอย่างทัง้หมด 390 หน่วยตวัอย่าง 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการทํางานและภูมภิาคที่ตัง้มหาวิทยาลยั 
นําเสนอโดยแจกแจงเป็นความถีแ่ละคา่รอ้ยละดงัตารางที ่4.1 
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ตารางที่  4.1  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 178 45.64 
หญิง 212 54.36 

2. อายุ    

น้อยกว่า 30 ปี 44 11.28 

30 - 39 ปี 155 39.74 
40 - 59 ปี 111 28.46 
50 ปี ขึ้นไป 80 20.51 

อายุเฉลี่ย 40.42 ปี S.D = 9.64  ปี   

3. ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ   

ปริญญาตรี 25 6.41 
ปริญญาโท 244 62.56 
ปริญญาเอก 121 31.03 

4. สถานภาพการทํางาน   

ข้าราชการ 181 46.41 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 195 50.00 

พนักงานราชการ (สายวิชาการ) 14 3.59 

5. ภูมิภาคที่ตั้งมหาวิทยาลัย   

ภาคเหนือ 81 20.77 
ภาคตะวันออก 15 3.85 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85 21.79 
ภาคกลาง 120 30.77 
ภาคตะวันตก 10 2.56 

ภาคใต้ 79 20.26 

รวม 390 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นตัวอย่างเป็นเพศชาย 178 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.64 และ เป็นเพศหญิง 212 คน คิดเป็นร้อยละ 54.36 มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปีมาก
ที่สุด จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74 รองลงมามีอายุ 40 - 49 ปี จํานวน 111 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 28.46 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จํานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 62.56 รองลงมา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 และปริญญาตรี จํานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.41 ครึ่งหนึ่งของหน่วยตัวอย่างมีสถานภาพการทํางานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(สายวิชาการ) จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็นข้าราชการ จํานวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.41  

 

4.2  ประสบการณ์ในการทําวิจัย 

 
ประสบการณ์ในการทําวิจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตัวอย่างทั้งหมด 390 หน่วย

ตัวอย่าง จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนและวิจัย ประสบการณ์ 
ในการทําวิจัย ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สาขาวิชาหลักที่ทําวิจัย นําเสนอโดยแจกแจง
เป็นความถี่และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  ประสบการณ์ในการทําวิจัย 

 

ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 

1. ตําแหน่งทางวิชาการ   

อาจารย์ 271 69.49 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 91 23.33 
รองศาสตราจารย์ 25 6.41 
ศาสตราจารย์ 3 0.77 

2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

          น้อยกว่า 10 ปี 209 53.59 
          10-19 ปี 118 30.26 

          20-29 ปี 33 8.46 
          30 ปี ขึ้นไป 30 7.69 

     ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนและวิจัยเฉลี่ย 10.79 ปี S.D = 9.64 ปี 

3. ประสบการณ์ในการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

          น้อยกว่า 10 ปี 279 71.54 
          10-19 ปี 76 19.49 
          20-29 ปี 26 6.67 
          30 ปี ขึ้นไป 9 2.31 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

   

ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 

     ประสบการณ์ในการทําวิจัยเฉลี่ย 7.05 ปี S.D = 6.92 ปี  

4. ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา   

 4.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว (ทําคนเดียว)  เฉลี่ย 2.18 เรื่อง 
ไม่มี 99 25.38 
1 - 2 เรื่อง 167 42.82 

3 - 4 เรื่อง 73 18.72 
5 เรื่อง ขึ้นไป 51 13.08 

4.2 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทีม (มีผู้ร่วมวิจัย) เฉลี่ย 1.72 เรื่อง  
ไม่มี 155 39.74 
1 - 2 เรื่อง 126 32.31 

3 - 4 เรื่อง 67 17.18 
5 เรื่อง ขึ้นไป 42 10.77 

4.3 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย เฉลี่ย 1.94 เรื่อง 
ไม่มี 128 32.82 
1 - 2 เรื่อง 155 39.74 

3 - 4 เรื่อง 69 17.69 
5 เรื่อง ขึ้นไป 38 9.74 

4.4 ผลงานวิจัยทั้งหมด(เป็นหัวหน้าหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย) เฉลี่ย 5.84 เรื่อง 
ไม่มี 17 4.36 
1 - 2 เรื่อง 89 22.82 

3 - 4 เรื่อง 85 21.79 
5 เรื่อง ขึ้นไป 199 51.03 

รวม 390 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 เมื่อจําแนกข้อมูลประสบการณ์ในการทําวิจัยของตัวอย่างทั้งหมด 390 

หน่วยตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 271 คน คิดเป็นร้อยละ 69.49 
และรองลงมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ปฏิบัติงานสอนและวิจัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อยกว่า 10 ปี จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 53.59 รองลงมาปฏิบัติงาน 

10 - 19 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.26 เฉลี่ยแล้วปฏิบัติงานสอนและวิจัยใน
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มหาวทิยาลยัราชภฏั 10.79 ปี มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยั น้อยกว่า 10 ปี จาํนวน 279 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 71.54 รองลงมามปีระสบการณ์ 10 - 19 ปี จาํนวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.49  เฉลีย่
แล้วมปีระสบการณ์ในการทําวิจยั 7.05 ปี ผลงานวิจยัในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า เกือบครึ่งมี
ประสบการณ์เป็นหวัหน้าโครงการวจิยัเดีย่ว 1 - 2 เรือ่ง จาํนวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.82 แต่ไมม่ี
ประสบการณ์เป็นหวัหน้าโครงการวจิยัทมี จาํนวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.74 มปีระสบการณ์
เป็นผูร้่วมโครงการวจิยั 1 - 2 เรื่อง จํานวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.74 เมื่อพจิารณา
ประสบการณ์ในการทําวิจัยของคณาจารย์แต่ละท่านทัง้ที่เป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วม
โครงการวจิยัแลว้พบว่า มผีลงานวจิยัมากกว่า 5 เรื่อง จํานวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.03 
และเมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ 

 
4.3  สภาพการบริหารจดัการงานวิจยัปัจจบุนั  
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจดัการงานวิจยัปจัจุบนัของมหาวิทยาลัย             
ราชภฏั ตามระบบวงจร PDCA ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 
เป้าหมายของการบรหิารงานวจิยั (Plan) การปฏบิตัติามยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย
ของการบรหิารงานวจิยั (Do) การตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Check) การปรบัปรุง
แกไ้ข (Act) ดงัตารางที ่4.3 – 4.6 

 
ตารางท่ี 4.3  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นการกาํหนด

ยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบรหิารจดัการงานวจิยั (Plan) 
 
ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

1 ระดบัความชดัเจนของการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
เป้าหมายเชงิกลยทุธส์นบัสนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยั 

3.78 0.88 คอ่นขา้ง
ชดัเจน 

2 ระดบัการมสีว่นรว่มในการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
เป้าหมายเชงิกลยทุธใ์นการวางแผนพฒันาการวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 

3.48 1.05 ปานกลาง 

3 ระดบัความสอดคลอ้งของนโยบาย แผนงานและเป้าหมาย
การพฒันาคุณภาพการวจิยัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.76 0.86 คอ่นขา้ง
สอดคลอ้ง 

4 ระดบัความสอดคลอ้งของการกําหนดเป้าหมายกบั
มาตรฐานการศกึษาและตวับง่ชีคุ้ณภาพของมหาวทิยาลยั 

3.84 0.83 คอ่นขา้ง
สอดคลอ้ง 

 รวม 3.75 0.89 ค่อนข้างชดัเจน
และสอดคล้อง 
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จากตารางที ่4.3 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวามเหน็ว่าการกําหนดยุทธศาสตร ์
นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบรหิารจดัการงานวจิยัในภาพรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้ง
ชดัเจนและสอดคล้อง ( X=3.75) เมื่อพจิารณาการปฏบิตัิรายด้านพบว่า มหาวทิยาลยัราชภฏั             
มกีารกําหนดนโยบาย แผนงานไดค้่อนขา้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาคุณภาพการวจิยั
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ( X=3.82) และกําหนดเป้าหมายไดค้่อนขา้งสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศกึษาและตวับ่งชี้คุณภาพ ( X=3.84) โดยการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายเชงิกล
ยุทธ์สนับสนุนการวิจัยค่อนข้างมีความชดัเจน ( X=3.78) แต่การมีส่วนร่วมในการกําหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายเชงิกลยทุธส์นบัสนุนการวจิยัในระดบัปานกลาง ( X=3.48)  
 
ตารางท่ี 4.4  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นการปฏบิตัติาม

ยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ของการบรหิารจดัการงานวจิยั (Do) 
 
ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

1 ประชาสมัพนัธว์สิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายเชงิกล
ยทุธก์ารวจิยัใหร้บัทราบ 

3.68 0.78 มาก 

2 กระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนดาํเนินการตามวสิยัทศัน์  พนัธ
กจิ และเป้าหมายเชงิกลยทุธก์ารวจิยัทีก่าํหนดไว ้

3.74 0.79 มาก 

3 จดัสรรงบประมาณและสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่ใหก้าร
ดาํเนินการวจิยับรรลุผลตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
เป้าหมาย เชงิกลยทุธ ์

3.61 0.90 มาก 

4 กระจายอาํนาจและความรบัผดิชอบในการบรหิาร
งานวจิยัแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.59 0.88 มาก 

5 จดัทาํระบบ กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการวจิยั 3.70 0.82 มาก 
6 สนบัสนุนใหผู้ท้าํวจิยัมคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน     

โดยกาํหนดมาตรฐานภาระงานในการทาํวจิยั 
3.82 0.89 มาก 

7 เปิดโอกาสใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาตนเองดา้นการวจิยั
และงานสรา้งสรรค ์

3.95 0.84 มาก 

8 จดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพ ความรูใ้หผู้ว้จิยั เชน่  
การอบรม สมัมนา การศกึษาดงูาน เป็นตน้ 

3.85 0.85 มาก 

9 มคีณะกรรมการทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญในการให้
คาํปรกึษาแนะนําในการดาํเนินการวจิยั 

3.63 0.94 มาก 

10 มหีอ้งปฏบิตักิารวจิยั หน่วยวจิยั หรอืศนูยเ์ครื่องมอื 
สนบัสนุนการวจิยั 

3.37 1.03 ปานกลาง 

11 สนบัสนุนแหลง่คน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิในการทาํวจิยั 
เชน่ จดัใหม้หีอ้งสมดุ ฐานขอ้มลูเพื่อการสบืคน้ 

3.57 0.90 มาก 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

   

ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 
12 เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นการวจิยั แหลง่ทุนวจิยั  3.72 0.85 มาก 
13 เปิดโอกาสหรอืชอ่งทางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร

ระหวา่งนกัวจิยัภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
3.57 0.90 มาก 

14 รวบรวม คดัสรร วเิคราะหส์งัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยั
เพือ่เป็นองคค์วามรูใ้หค้นทัว่ไปเขา้ใจ 

3.40 0.95 ปานกลาง 

15 ใหร้างวลั คา่ตอบแทนกบันกัวจิยัในการตพีมิพเ์ผยแพร ่ 3.40 1.10 ปานกลาง 
16 สง่เสรมิการนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 3.55 0.98 มาก 

17 จดักจิกรรมวชิาการสง่เสรมิการวจิยั เชน่ จดัประชุม
วชิาการ จดัแสดงนิทรรศการ 

3.63 0.98 มาก 

18 ประกาศเกยีรตคิุณ ยกยอ่ง/ชมเชย นกัวจิยัทีม่ ี
ผลงานวจิยั ยอดเยีย่ม 

3.59 1.04 มาก 

19 อาํนวยความสะดวกในการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา
จาก การวจิยั 

3.43 1.05 ปานกลาง 

20 สง่เสรมิและควบคุมจรรยาบรรณของนกัวจิยั 3.64 0.92 มาก 

 รวม 3.62 0.92 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4 อาจารย์ในมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวามเหน็ว่าการปฏิบตัิตาม

ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ของการบรหิารจดัการงานวจิยัในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก ( X=3.62) เมื่อพจิารณาการปฏบิตัริายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่สามารถปฏบิตัไิดอ้ยู่ใน
ระดบัมาก โดยการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พฒันาตนเองด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์
ปฏบิตัไิด้มากที่สุด  ( X=3.95) รองลงมาคอืการจดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพความรูใ้ห้
ผูว้จิยั เช่น การอบรม สมัมนา การศกึษาดงูาน เป็นตน้ ปฏบิตัไิดใ้นระดบัมาก ( X=3.85) สว่นที่
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นว่า สามารถปฏิบัติได้ระดับปานกลางคือ การมี
หอ้งปฏบิตักิารวจิยั หน่วยวจิยั หรอืศูนยเ์ครื่องมอื สนับสนุนการวจิยั ( X=3.37) การใหร้างวลั 
ค่าตอบแทนกับนักวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ ( X=3.40) การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
สงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัเพื่อเป็นองคค์วามรูใ้หค้นทัว่ไปเขา้ใจ ( X=3.40) และการอํานวย
ความสะดวกในการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาจากการวจิยั ( X=3.43)  
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ตารางท่ี 4.5  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นการตดิตาม
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Check) 

 
ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

1 ดาํเนินการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไป
ตามแผนปฏบิตังิานประจาํปี 

3.75 0.73 มาก 

2 ดาํเนินการประเมนิตนเอง (SAR) ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานตวับง่ชีป้ระกนัคุณภาพดา้นการบรหิาร
งานวจิยั 

3.76 0.79 มาก 

3 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อระบุ
จุดเดน่  จุดดอ้ย โอกาสและสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคมาปรบัปรงุ
กลยทุธใ์นการพฒันาคุณภาพการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3.58 0.83 มาก 

 รวม 3.70 0.78 มาก 

 
จากตารางที ่4.5 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวามเหน็ว่าการตดิตาม ประเมนิผล

การปฏบิตังิานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X=3.70) ทัง้ในการดําเนินการตดิตามประเมนิผล
การปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตังิานประจําปี  ( X=3.75) และการดําเนินการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ตวับ่งชี้ประกนัคุณภาพดา้นการบรหิารงานวจิยั               
( X=3.76) สว่นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อระบุจุดเด่น  จุดดอ้ย โอกาส
และสิ่งที่เป็นอุปสรรคมาปรบัปรุงกลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ          
( X=3.58) อยูใ่นระดบัมากแต่ยงัถอืวา่ปฏบิตัไิดน้้อยกวา่ดา้นอื่น ๆ 

 
ตารางท่ี 4.6  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นการปรบัปรงุแกไ้ข (Act) 
 
ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

1 นําผลการประเมนิไปพฒันาปรบัปรงุการบรหิารจดัการ
งานวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3.59 0.85 มาก 

2 นําผลการประเมนิตนเองมาพฒันา ปรบัปรงุแผนบรหิาร
งานวจิยั (Improvement plan) 

3.60 0.86 มาก 

3 นําผลการประเมนิไปพฒันาแผนยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตัริาชการประจาํปีในรอบปีต่อไป 

3.57 0.84 มาก 

 รวม 3.59 0.85 มาก 
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จากตารางที ่4.6 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวามเหน็ว่าการปรบัปรุงแกไ้ขใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X=3.59) เมื่อพจิารณาการปรบัปรุงแกไ้ขรายดา้นพบว่า มกีารนําผล
การประเมนิตนเองมาพฒันาปรบัปรุงแผนบรหิารงานวจิยั (Improvement Plan) ( X=3.60) มี
การนําผลการประเมนิไปพฒันาปรบัปรุงการบรหิารจดัการงานวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้            
( X=3.59) และนําผลการประเมนิไปพฒันาแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีใน
รอบปีต่อไปไดใ้นระดบัมาก แต่ยงัปฏบิตัไิดน้้อยกวา่ดา้นอื่น ๆ ( X=3.57)   

 

4.4  ความต้องการเก่ียวกบัการพฒันาระบบ กลไกการบริหารจดัการงานวิจยั 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการพฒันาระบบ กลไกการบริหารจัดการ

งานวจิยั ในมหาวทิยาลยัราชภฏัแบ่งการนําเสนอเป็น 3 ขัน้ คอื 1) ขัน้ของการพฒันาขอ้เสนอ
โครงการวจิยั (Pre Audit) 2) ขัน้การดาํเนินการวจิยั (Ongoing) 3) ขัน้การบรหิารงานวจิยั เมื่อ
เสรจ็สิน้โครงการ (Post Audit) ซึ่งทุกขัน้มคีวามต้องการในระดบัมาก โดยความต้องการในการ
พฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัขัน้สุดทา้ยการบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ 
(Post Audit)  มคีวามตอ้งการมากทีสุ่ด ( X=4.27) รองลงมาคอืขัน้การดาํเนินการวจิยั (Ongoing) 
( X=4.21) และขัน้ของการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั (Pre Audit) ( X=4.20) ดงัรายละเอยีดใน
ตารางที ่4.7-4.9 

 
4.4.1  ความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั   
          (Pre Audit) 
 

ตารางท่ี 4.7  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นความตอ้งการใน
การพฒันาระบบ กลไกการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั (Pre Audit) 

 
ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

ความต้องการในการพฒันาระบบการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั     
1 ควรกาํหนดยทุธศาสตร ์กรอบการวจิยั กลุม่เรื่องวจิยัทีช่ดัเจน 

สอดคลอ้งกบัประเทศและทอ้งถิน่ 
4.08 0.73 มาก 

2 ควรมนีโยบายแผนงานในการสง่เสรมิพฒันาขอ้เสนอ
โครงการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และสามารถ
นําไปใชป้ระโยชน์ได ้

4.03 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

   

ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

3 ควรกาํหนดเป้าหมาย หลกัเกณฑ ์ในการสนบัสนุนทุนวจิยั       
ทีช่ดัเจน 

4.08 0.77 มาก 

4 ควรมกีารจดัตัง้กองทุนวจิยั 4.21 0.83 มาก 
5 ควรมคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิกลัน่กรองโครงการวจิยั 4.19 0.80 มาก 
6 ควรมกีารประชมุสมัมนาระดมความคดิเพือ่พฒันาโจทยว์จิยั

รว่มกนั 
4.12 0.81 มาก 

7 ควรสง่เสรมิการวจิยัเชงิบรูณาการ 4.16 0.79 มาก 
8 ควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยั และการเขยีน

ขอ้เสนอโครงการวจิยั เชน่ การจดัอบรม 
4.15 0.80 มาก 

9 ควรมกีารจดัการความรูร้ะหวา่งนกัวจิยัรุน่เก่า และรุน่ใหมเ่พือ่
รว่มกนัพฒันาโจทยว์จิยั 

4.15 0.84 มาก 

10 ควรสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้วจิยั 
เชน่ ฐานขอ้มลูเพือ่การสบืคน้ 

4.29 0.80 มาก 

11 ควรใหเ้วลาเพือ่การทาํวจิยั 4.26 0.80 มาก 
12 ควรจดัหน่วยงานหรอืบุคลากรในการสนบัสนุนดา้นการวจิยั 4.24 0.79 มาก 

 รวมความต้องการในการพฒันาระบบ 4.16 0.79 มาก 
ความต้องการในการพฒันากลไกการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั  (Pre Audit) 

1 ควรมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรการหลกัเกณฑใ์นการ
ดาํเนินการวจิยัทีช่ดัเจน และเอือ้ต่อการวจิยั 

4.21 0.73 มาก 

2 ควรมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรการหลกัเกณฑใ์นการบรหิาร
จดัการงานวจิยัทีช่ดัเจน 

4.16 0.76 มาก 

3 ควรมหีน่วยงานกลางประสานงานแหลง่ทุนวจิยัรบัขอ้เสนอ
โครงการ เชน่ สถาบนัวจิยัและพฒันา  

4.16 0.84 มาก 

4 ควรจดัองคก์รแหง่การเรยีนรูห้รอืแหลง่เรยีนรูเ้พือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละกระตุน้ใหค้ณาจารยค์ดิคน้พฒันางานวจิยั 

4.22 0.80 มาก 

5 ควรมงีบประมาณสนบัสนุนการวจิยั 4.36 0.73 มาก 
6 ควรจดัทาํฐานขอ้มลูแหลง่ทุนวจิยั 4.35 0.76 มาก 
7 ควรมกีารประสานนกัวจิยัต่างสาขา สรา้งเครอืขา่ยหรอืภาค ี

ในการวจิยักบัหน่วยงานอื่นๆ 
4.31 0.76 มาก 

8 ควรมกีารตดิตามผลการพจิารณาของแหล่งทุนและแจง้นกัวจิยั 4.30 0.75 มาก 

 รวมความต้องการในการพฒันากลไก 4.26 0.77 มาก 
 รวมความต้องการในการพฒันาระบบและกลไก 4.20 0.78 มาก 
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จากตารางที ่4.7 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวามต้องการในการพฒันาระบบ 
กลไกพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X=4.20) โดยต้องการใหม้กีาร
พฒันากลไกมากกวา่ระบบ ( X=4.26) และ ( X=4.16) ตามลาํดบั    

เมื่อพจิารณาความตอ้งการในการพฒันาระบบการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัรายดา้น 
พบวา่ ควรสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้วจิยั เช่น ฐานขอ้มลูเพื่อการสบืคน้
เป็นอนัดบัแรกเน่ืองจากมคีวามต้องการในระดบัมาก ( X=4.29) รองลงมาคอื ควรใหเ้วลาเพื่อ
การทาํวจิยั มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( X=4.26)  

เมื่อพจิารณาความตอ้งการในการพฒันากลไกการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัรายดา้น 
พบว่า ควรมงีบประมาณสนับสนุนการวจิยั เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากมคีวามตอ้งการในระดบั
มาก ( X=4.36) รองลงมาคอื ควรจดัทาํฐานขอ้มลูแหล่งทุนวจิยั โดยมคีวามตอ้งการในระดบัมาก 
( X=4.35)  

 
4.4.2  ความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกสนับสนุนการดาํเนินการวิจยั  

(Ongoing) 
 

ตารางท่ี 4.8  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นความตอ้งการใน
การพฒันาระบบ กลไกสนบัสนุนการดาํเนินการวจิยั (Ongoing) 

 
ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

ความต้องการในการพฒันาระบบสนับสนุนการดาํเนินการวิจยั    
1 ควรใหอ้สิระในการดาํเนินการวจิยั และมคีวามยดืหยุน่ในการ

แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
4.27 0.73 มาก 

2 ควรมกีารปรบัเปลีย่นขัน้ตอนหรอืวธิกีารต่าง ๆ ในการวจิยัได้
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

4.15 0.76 มาก 

3 ควรมรีะบบผูเ้ชีย่วชาญในการใหค้าํปรกึษา พีเ่ลีย้งในการทาํ
วจิยั 

4.26 0.77 มาก 

4 ควรมรีะบบสนบัสนุนการนําแนวคดิหรอืวธิกีารใหม ่ๆ มาปรบั
ใชใ้นการวจิยั 

4.32 0.70 มาก 

5 ควรมกีารดแูลเรื่องภาษรีายไดข้องนกัวจิยั 4.04 0.84 มาก 
6 ควรมกีระบวนการการกาํกบัดแูล ตดิตาม ความกา้วหน้า

โครงการวจิยั 
4.20 0.74 มาก 

7 ควรมกีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิผลการวจิยั และการ
ตรวจรบังานงวดใหม้คีุณภาพ 

4.17 0.72 มาก 

 รวมความต้องการในการพฒันาระบบ 4.20 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 

ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

ความต้องการในการพฒันากลไกการสนับสนุนการดาํเนินการวิจยั    
1 ควรมขีอ้กาํหนด ประกาศหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการวจิยั

และการเบกิจา่ยเงนิทีช่ดัเจน 
4.15 0.79 มาก 

2 ควรจดัหอ้งปฏบิตักิารหรอืศนูยเ์ฉพาะทางในการทาํวจิยั 4.18 0.80 มาก 
3 ควรจดัหาบุคลากรสนบัสนุนการวจิยั เชน่ เจา้หน้าที่

หอ้งปฏบิตักิาร นกัวทิยาศาสตร ์
4.24 0.80 มาก 

4 ควรจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอื ครภุณัฑต์่าง ๆ เพือ่
สนบัสนุนการวจิยั 

4.31 0.74 มาก 

5 ควรจดัหาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัต่อการวจิยั 4.33 0.76 มาก 
6 ควรมหีน่วยงานและบุคลากรในการทาํหน้าทีต่ดิตาม 

ความกา้วหน้าโครงการวจิยั 
4.22 0.80 มาก 

7 ควรมผีูท้รงคุณวฒุใินการตรวจรบังานงวด 4.12 0.88 มาก 
 รวมความต้องการในการพฒันากลไก 4.22 0.79 มาก 
 รวมความต้องการในการพฒันาระบบและกลไก 4.21 0.77 มาก 

 
จากตารางที ่4.8 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวามต้องการในการพฒันาระบบ 

กลไกสนับสนุนการดําเนินการวจิยัในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X=4.21) โดยมคีวามต้องการ
ในการพฒันาระบบและกลไกใกลเ้คยีงกนั ( X=4.20) และ ( X=4.22) ตามลาํดบั 

เมื่อพจิารณาความต้องการในการพฒันาระบบสนับสนุนการดําเนินการวจิยัรายด้าน 
พบว่า ควรมรีะบบสนับสนุนการนําแนวคดิหรอืวธิกีารใหม่ๆ มาปรบัใชใ้นการวจิยัโดยมคีวาม
ต้องการในระดบัมาก ( X=4.32) รองลงมาคอื ควรใหอ้สิระในการดําเนินการวจิยั และมคีวาม
ยดืหยุน่ในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( X=4.27)  

เมื่อพจิารณาความต้องการในการพฒันากลไกสนับสนุนการดําเนินการวจิยัรายด้าน 
พบว่า ควรจดัหาเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัต่อการวจิยั โดยมคีวามต้องการในระดบัมาก ( X=4.33) 
รองลงมาคอื ควรจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืครภุณัฑต่์างๆ เพือ่สนบัสนุนการวจิยั โดยมคีวาม
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( X=4.31)  
 

4.4.3  ความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการบริหารงานวิจยั เม่ือเสรจ็ส้ิน 
โครงการ (Post Audit) 
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ตารางท่ี 4.9  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นความตอ้งการใน
การพฒันาระบบ กลไกการบรหิารงานวจิยั เมือ่เสรจ็สิน้โครงการ (Post Audit) 

                   
ลาํดบัท่ี รายการ X  S.D แปลค่า 

ความต้องการในการพฒันาระบบการบริหารงานวิจยั เม่ือเสรจ็ส้ิน
โครงการ 

   

1 ควรมนีโยบายหรอืกาํหนดกฎเกณฑใ์นการนําผลงานวจิยั
ตพีมิพเ์ผยแพรห่รอืนําไปใชป้ระโยชน์ 

4.28 0.74 มาก 

2 ควรมกีารประเมนิยทุธศาสตร ์วเิคราะหส์งัเคราะหง์านวจิยั 4.19 0.76 มาก 
3 ควรมกีารสนบัสนุนการรวบรวมองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู้

จากงานวจิยั 
4.27 0.70 มาก 

4 ควรจดัอบรมเกีย่วกบัการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยั และการ
จดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 

4.23 0.76 มาก 

5 ควรมกีารถ่ายทอดเทคโนโลย ีจดันิทรรศการเผยแพร่
ผลงานวจิยั 

4.25 0.75 มาก 

6 ควรสง่เสรมิสรา้งแรงจงูใจในการตพีมิพเ์ผยแพร ่เชน่ ให้
คา่ตอบแทน ภาระงาน หรอืประกาศเกยีรตคิุณ 

4.34 0.76 มาก 

7 ควรมกีารจดัประชุมวชิาการ การเสนอผลงานวจิยั 4.29 0.74 มาก 
8 ควรจดัทาํวารสารเพือ่การตพีมิพผ์ลงานวจิยั 4.29 0.76 มาก 
9 ควรอาํนวยการในการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 4.24 0.74 มาก 

 รวมความต้องการในการพฒันาระบบ 4.27 0.75 มาก 
ความต้องการในการพฒันากลไกการบริหารงานวิจยั เม่ือเสรจ็ส้ิน
โครงการ 

   

1 ควรมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรการหลกัเกณฑท์ีส่ง่เสรมิ
สนบัสนุนการตพีมิพเ์ผยแพร ่

4.26 0.77 มาก 

2 ควรมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรการหลกัเกณฑใ์นการจดัการ
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

4.22 0.75 มาก 

3 ควรจดัหน่วยงานหรอืบุคลากรในการประสานงานและรบั
จดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 

4.23 0.76 มาก 

4 ควรมกีารจดัประชาสมัพนัธแ์หลง่เผยแพรต่พีมิพผ์ลงานวจิยั 4.29 0.75 มาก 
5 ควรจดัสรรงบประมาณเพือ่การเผยแพร ่ตพีมิพผ์ลงานวจิยั

ใหก้บันกัวจิยั 
4.39 0.76 มาก 

 รวมความต้องการในการพฒันากลไก 4.28 0.76 มาก 
 รวมความต้องการในการพฒันาระบบและกลไก 4.27 0.75 มาก 
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จากตารางที ่4.9 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวามต้องการในการพฒันาระบบ 
กลไก การบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้โครงการในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X=4.27) โดยมี
ความต้องการในการพฒันาระบบและกลไกระดบัมากใกล้เคยีงกนั ( X=4.27) และ ( X=4.28) 
ตามลาํดบั 

เมือ่พจิารณาความตอ้งการในการพฒันาระบบการบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ
รายดา้น พบวา่ ควรสง่เสรมิสรา้งแรงจงูใจในการตพีมิพเ์ผยแพร ่เชน่ ใหค้า่ตอบแทน ภาระงาน หรอื
ประกาศเกยีรตคิุณ โดยมคีวามตอ้งการในระดบัมาก ( X=4.34) รองลงมาคอื ควรจดัทําวารสาร
เพื่อการตพีมิพผ์ลงานวจิยั และจดัประชุมวชิาการ การเสนอผลงานวจิยั โดยมคีวามตอ้งการอยู่
ในระดบัมาก ( X=4.29)  

เมือ่พจิารณาความตอ้งการในการพฒันากลไกการบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ
รายดา้น พบว่า ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อการเผยแพร ่ตพีมิพผ์ลงานวจิยัใหก้บันกัวจิยั โดยมี
ความต้องการในระดบัมาก ( X=4.39) รองลงมาคอื ควรมกีารจดัประชาสมัพนัธ์แหล่งเผยแพร่
ตพีมิพผ์ลงานวจิยั มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( X=4.28)  
 
4.5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการในการพฒันาระบบกลไกการบริหารงานวิจยั 
 

ในการวิเคราะห์ปจัจยัที่มีผลต่อความต้องการในการพฒันาระบบกลไกการบริหาร
งานวจิยั โดยทดสอบปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัเกี่ยวกบัประสบการณ์ในการวจิยั และสภาพการ
บรหิารจดัการงานวจิยั ว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิาร
งานวจิยัหรอืไม่และอย่างไร  โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) อย่างไรก็ดก่ีอนการวเิคราะห์การถดถอยพหุได้ทําการคํานวณค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ (Xj) ที่ใช้ในการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์กนัเอง
ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันซึ่งควรมีค่าไม่สูงมากจนอาจทําให้เกิดปญัหา Multicollinearity 
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาคอื ไมเ่กนิ 0.80 ผลการวเิคราะหป์รากฏ ดงัตารางที ่4.10 
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ตารางท่ี 4.10  คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ 
 

ปัจจยั X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 Y 

ปัจจยัส่วนบคุคล                

เพศ (X1 ) 1.000 0.134** -0.078 0.064 0.045 -0.131** 0.089* 0.114** 0.050 0.153** 0.014 0.012 0.005 0.005 -0.011 

อายุ (X2 )  1.000 -0.227** 0.362** 0.566** -0.595** 0.776** 0.637** 0.235** -0.034 -0.020 0.000 -0.044 -0.091 0.065 

ระดบัการศกึษา                

   ปรญิญาโท (X3 )   1.000 -0.867** -0.279** 0.212** -0.172** -0.228** -0.250** -0.045 -0.023 -0.020 -0.038 0.005 0.002 

   ปรญิญาเอก (X4 )    1.000 0.354** -0.290** 0.258** 0.301** 0.326** 0.043 0.001 0.007 0.006 -0.050 0.060 

สถานภาพ (X5 )     1.000 -0.522** 0.523** 0.433** 0.215** -0.037 0.025 0.022 0.002 -0.030 0.084 

ปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์                

ตําแหน่งทางวชิาการ (X6 )      1.000 -0.586** -0.479** -0.269** -0.030 -0.011 -0.018 -0.035 0.023 0.024 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (X7)       1.000 0.737** 0.288 ** 0.027 0.039 0.015 -0.012 -0.034 -0.007 

ประสบการณ์ในการทาํวจิยั (X8 )        1.000 0.422** 0.054 0.104* 0.121** 0.027 0.017 -0.019 

จาํนวนผลงานวจิยั (X9 )         1.000 0.132** 0.104* 0.177** 0.099* 0.117** -0.039 

สาขาวชิาหลกัทีท่าํวจิยั (X10)          1.000 -0.102* -0.050 -0.069 -0.021 -0.075 
สภาพการบริหารงานจดัการงานวิจยั                

การกําหนดยทุธศาสตร ์นโยบายฯ (X11 )           1.000 0.663** 0.564** 0.580** 0.116** 
การปฏบิตัติามยทุธศาสตร ์นโยบายฯ (X12)            1.000 0.686** 0.736** 0.104* 
การตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (X13 )             1.000 0.719** 0.167** 
การปรบัปรุงแกไ้ข (X14 )              1.000 0.060 

 

หมายเหต:ุ  * มนียัสาํคญัทางสถติเิทา่กบั 0 .05   
 ** มนียัสาํคญัทางสถติเิทา่กบั 0 .01
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จากตารางที ่4.10 พบวา่ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ (Xj) ทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหย์กเวน้ระดบัการศกึษาปรญิญาโท (X3 ) และระดบัการศกึษาปรญิญาเอก (X4 ) ซึง่เป็น
ตวัแปร Dummy ของตวัแปรระดบัการศกึษา มคี่าไม่เกนิค่าทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณา คอื 
0.80 จงึถอืไดว้่าความสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอสิระดว้ยกนั มคี่าไม่สูงจนเขา้ลกัษณะ
ปญัหา Multicollinearity  อย่างไรกด็รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน (X7 ) กบัอายุ (X2 ) มคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธม์ากทีสุ่ด 0.776 และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (X7 ) กบัประสบการณ์
ในการทําวจิยั (X8 ) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 0.737 ผูว้จิยัจงึตดัตวัแปรระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน (X7 ) ออก และนําตวัแปรทีเ่หลอืมาวเิคราะหถ์ดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลรวมทัง้ความสามารถในการอธบิายความตอ้งการในการ
พฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั จากตวัแปรหลายตวัไดค้่าผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์พหุ  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยและค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าตวัแปร  
ผลการวเิคราะหป์รากฏดงัตารางที ่4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการ

บรหิารจดัการงานวจิยั  
 

ตวัแปร ความต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการบริหารจดัการงานวิจยั 
พฒันาข้อเสนอการ

โครงการวิจยั 
ดาํเนินการวิจยั เสรจ็ส้ินโครงการวิจยั รวม 

B SE B SE B SE B SE 
ปัจจยัส่วนบุคคล         
เพศ1 (x1) 0.017 0.060 -0.008 0.064 0.064 0.904 0.004 0.058 
อาย ุ(x2) 0.005 0.005 0.007 0.005 0.077 0.072 0.006 0.005 

ระดบัการศกึษา 2         
  ปรญิญาโท (x3)

  0.269** 0.125 0.239* 0.133 3.834** 1.867 0.261** 0.119 

  ปรญิญาเอก (x4)
  0.284** 0.139 0.266* 0.147 5.208*** 2.072 0.307** 0.132 

สถานภาพการทาํงาน3 (x5) 0.177** 0.076 0.081 0.081 1.297 1.133 0.117 0.072 

ประสบการณ์ในการทาํวิจยั  
ตําแหน่งทางวชิาการ4 (x6) -0.156* 0.084 -0.127 0.090 -2.288* 1.260 -0.149* 0.081 

ประสบการณ์ในการทาํวจิยั (x8) -0.007 0.006 -0.007 0.006 -0.082 0.090 -0.007 0.006 
จาํนวนผลงานวจิยั (x9) -0.008 0.009 -0.008 0.010 -0.129 0.135 -0.009 0.009 
สาขาวชิาหลกัทีท่าํวจิยั5 (x10) -0.051 0.062 -0.050 0.065 -0.161 0.919 -0.038 0.059 
สภาพการบริหารจดัการงานวิจยั         
การกาํหนดยทุธศาสตร ์นโยบายฯ
(x11)  

0.106** 0.054 0.003 0.058 0.558 0.810 0.050 0.052 

การปฏบิตัติามยทุธศาสตร ์นโยบายฯ 
(x12) 

-0.028 0.075 0.054 0.079 0.311 1.116 0.016 0.071 

การตดิตาม ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน (x13) 

0.272*** 0.065 0.116* 0.069 2.519*** 0.976 0.189*** 0.062 

การปรบัปรงุแกไ้ข (x14) -0.104* 0.061 -0.083 0.065 -1.291 0.914 -0.093 0.058 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

        

ตวัแปร ความต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการบริหารจดัการงานวิจยั 
พฒันาข้อเสนอการ

โครงการวิจยั 
ดาํเนินการวิจยั เสรจ็ส้ินโครงการวิจยั รวม 

B SE B SE B SE B SE 
R2 0.123 0.043 0.062 0.081 
F-test 4.074*** 1.310 1.936*** 2.533*** 

 
หมายเหต:ุ  * มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.10   **มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05   *** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 

1  เพศหญงิเป็นกลุ่มอา้งองิ 4  ไมม่ตีาํแหน่งทางวชิาการเป็นกลุ่มอา้งองิ 
2  ปรญิญาตรเีป็นกลุ่มอา้งองิ 5  สาขาสงัคมศาสตรแ์ละอื่นๆ เป็นกลุ่มอา้งองิ 
3  ไมใ่ชข่า้ราชการเป็นกลุ่มอา้งองิ 

 
จากตารางที ่4.11 พบว่าความผนัแปรของความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไก

การบรหิารจดัการงานวจิยัในภาพรวมปจัจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์ในการทําวจิยัและความ
คดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัสามารถอธบิาย 8.1% (R2=0.081) โดยปจัจยัที่
มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัไดผ้ล
ดงัต่อไปน้ี 

  
4.5.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรในกลุ่มปจัจยัน้ีมทีัง้หมด 4 ตวั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา และสถานภาพการทํางาน พบว่าระดบัการศกึษาของอาจารย์นักวจิยัมอีทิธพิลต่อ
ความต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการบริหารจดัการงานวิจยั ในภาพรวม ที่ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 โดยอาจารยน์กัวจิยัทีจ่บปรญิญาโทและทีจ่บปรญิญาเอกมคีวามตอ้งการในการ
พฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัสูงกว่าผูท้ีจ่บปรญิญาตรโีดยเฉลี่ย 0.261 และ 
0.307 คะแนนตามลําดบั  ในขณะทีค่วบคุมใหต้วัแปรอสิระอื่นๆ ในสมการคงที ่จากขอ้คน้พบน้ี
จงึสามารถสรุปไดว้่าระดบัการศกึษาของอาจารยผ์ูว้จิยัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตอ้งการ
ดงักล่าว  

 
4.5.2 ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํวิจยั ตวัแปรในกลุ่มปจัจยัน้ีมทีัง้หมด 4 ตวั 

ไดแ้ก่ ตําแหน่งทางวชิาการ  ประสบการณ์ในการทาํวจิยั จาํนวนผลงานวจิยั  และสาขาวชิาหลกั
ที่ทําวิจยั พบว่า ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์นักวจิยัมอีทิธิพลต่อความต้องการในการ
พฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั ในภาพรวม ที่ระดบันัยสําคญั 0.10 โดย
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อาจารย์นักวิจยัที่มีตําแหน่งทางวิชาการมคีวามต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยัตํ่ากวา่ผูท้ีไ่มม่ตีําแหน่งทางวชิาการโดยเฉลีย่ 0.149 คะแนน  

 
4.5.3 ปัจจยัด้านสภาพการบริหารจดัการงานวิจยั ตวัแปรในกลุ่มปจัจยัน้ีมทีัง้หมด 

4 ตวั ได้แก่ การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายฯ การปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์ นโยบายฯ                     
การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการปรบัปรงุแกไ้ข พบวา่ การตดิตาม ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน มอีทิธพิลต่อความต้องการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั 
ในภาพรวม ทีร่ะดบันัยสําคญั 0.01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเท่ากบั 0.189 คอื เมื่อมกีาร
ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานมากขึน้ความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิาร
จดัการงานวจิยัจะมากขึน้โดยเฉลี่ย 0.189 คะแนน จงึสรุปไดว้่าการตดิตาม ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความต้องการดงักล่าว ทัง้น้ีเน่ืองจากหากมกีารตดิตาม 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของอาจารยม์ากขึน้ อาจารยก์ต็อ้งสรา้งผลงานผลติงานวจิยัใหไ้ดต้าม
เกณฑภ์าระงานทีม่หาวทิยาลยักําหนด สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554) และสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (2554) ทีว่ดัคุณภาพการศกึษาจากผลงานวจิยั และระบบ 
กลไกสนับสนุน ทําให้เมื่อมกีารติดตาม ประเมนิผลการปฏิบตัิงานมากจงึมคีวามต้องการให้
พฒันาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัยมากขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลืออาจารย์ให้
สามารถดาํเนินการวจิยัไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

เมื่อพจิารณาจําแนกความต้องการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยัเป็น             
3 ขัน้ตอน พบว่า ค่าความผนัแปรของความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิาร
จดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั และหลงัเสรจ็สิน้โครงการวจิยั สามารถ
อธบิาย 12.3% (R2=0.123) และ 6.2% (R2=0.062) ตามลําดบั แต่การดําเนินการวจิยัไม่
สามารถอธบิายไดด้ว้ยสมการถดถอยผลดงัน้ี 

1) การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย พบว่าปจัจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับ
การศึกษาของอาจารย์นักวิจยัมอีิทธิพลต่อความต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 โดยอาจารย์
นักวิจยัที่จบปริญญาโทและที่จบปริญญาเอกมีความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยัสงูกว่าผูท้ีจ่บปรญิญาตรโีดยเฉลีย่ 0.269 และ 0.284 คะแนนตามลําดบั 
และสถานภาพการทาํงานของอาจารยน์กัวจิยัมอีทิธพิลต่อความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ 
กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 โดย
อาจารย์นักวจิยัที่เป็นขา้ราชการมคีวามต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการ
งานวจิยัสงูกว่าผูท้ีไ่มใ่ช่ขา้ราชการ โดยเฉลีย่ 0.177 คะแนน  ปจัจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํ
วจิยั ได้แก่ ตําแหน่งทางวชิาการของอาจารยน์ักวจิยัมอีทิธพิลต่อความต้องการในการพฒันา
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ดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั  ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ทีร่ะดบันยัสาํคญั 
0.10 โดยอาจารยน์กัวจิยัทีม่ตีําแหน่งทางวชิาการมคีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไก
การบรหิารจดัการงานวจิยัตํ่ากว่าผูท้ีไ่มม่ตีําแหน่งทางวชิาการ โดยเฉลีย่ 0.156  คะแนน ปจัจยั
ดา้นสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั ไดแ้ก่ การตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  การกําหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบายฯ และการปรบัปรุงแก้ไข มอีทิธิพลต่อความต้องการในการพฒันาด้าน
ระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั  ทีร่ะดบันัยสาํคญั 
0.01 0.05 และ 0.10 ตามลําดบั  โดยการตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการกําหนด
ยุทธศาสตร ์นโยบายฯ มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเท่ากบั 0.272 และ 0.106 สว่นการปรบัปรุง
แก้ไข มีค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยเท่ากับ -0.104 คือ เมื่อมีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏบิตังิานมากขึน้ความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัจะมากขึน้
โดยเฉลีย่ 0.272 คะแนน และเมื่อมกีารกําหนดยุทธศาสตร ์นโยบายฯ ไดส้อดคลอ้งชดัเจนมาก
ขึน้ความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัจะมากขึน้โดยเฉลีย่ 0.106 
คะแนน และหากมกีารปรบัปรุงแกไ้ขมากขึน้ความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิาร
จดัการงานวจิยัจะน้อยลงโดยเฉลีย่ 0.104 คะแนน  

2)  หลงัเสรจ็สิน้โครงการวจิยั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา
ของอาจารยน์ักวจิยัมอีทิธพิลต่อความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการ
งานวจิยั หลงัเสรจ็สิน้โครงการวจิยั ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05  และ 0.01 ตามลําดบั โดยอาจารย์
นักวจิยัที่จบปรญิญาโทและที่จบปรญิญาเอก มคีวามต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยัสงูกว่าผูท้ีจ่บปรญิญาตร ี โดยเฉลีย่ 3.834 และ 5.208 คะแนน ปจัจยัดา้น
ประสบการณ์ในการทําวจิยั ไดแ้ก่ ตําแหน่งทางวชิาการของอาจารยน์ักวจิยัมอีทิธพิลต่อความ
ต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวิจยั หลงัเสร็จสิ้นโครงการวิจยั            
ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.10 โดยอาจารยน์กัวจิยัทีม่ตีําแหน่งทางวชิาการมคีวามตอ้งการในการพฒันา
ดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัตํ่ากวา่ผูท้ีไ่มม่ตีําแหน่งทางวชิาการ โดยเฉลีย่ 2.288   
คะแนน ปจัจัยด้านสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย ได้แก่ การติดตาม ประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน  มอีทิธพิลต่อความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั
หลงัเสรจ็สิน้โครงการวจิยั  ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเท่ากบั 2.519  
คอื เมื่อมกีารตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานมากขึน้ความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไก
การบรหิารจดัการงานวจิยัจะมากขึน้โดยเฉลีย่ 2.519  คะแนน  
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4.6  ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ
งานวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
ในการศกึษาปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ

งานวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบกลไกการบรหิาร
งานวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏั เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
Questionnaires) โดยแบ่งปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันาคุณภาพการบรหิาร
จดัการงานวจิยัเป็น 3 ขัน้ ตามระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิและเพื่องา่ยต่อการนําไปใชจ้งึแบ่ง
ปญัหา และขอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารงานวจิยัตามปจัจยัทีส่าํคญัในการ
บรหิารซึง่ม ี 4 อยา่ง ทีเ่รยีกว่า 4Ms ไดแ้ก่ 1) คน (Man)  2) เงนิ (Money) 3) วสัดุ สิง่ของ 
(Materials) 4) การจดัการ (Management)  ดงัน้ี 

4.6.1  การบริหารการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั  (Pre Audit) 
4.6.1.1  ปญัหา อุปสรรคในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั  

1)  ดา้นคนหรอืผูว้จิยั (Man) 
ในการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยัที่เกิดจากผู้วิจยัหรือคณาจารย ์            

ที่พบมากที่สุดคือ เรื่องของเวลาโดยคณาจารย์ไม่มีเวลาในการทําวิจยัและพฒันาข้อเสนอ
โครงการวจิยั เน่ืองจากต้องปฏบิตัภิารกจิดา้นการสอน และงานอื่นๆ มาก จนทําใหเ้วลาในการ
เขยีนขอ้เสนองานวจิยัน้อย ไม่มเีวลาในการอ่านเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั อกีทัง้คณาจารย์
ไม่ไดจ้ดัทําขอ้เสนอโครงการวจิยัไวล้่วงหน้า เมื่อประกาศโครงการทําใหไ้ม่สามารถส่งขอ้เสนอ
โครงการไดท้นัตามกําหนด อกีทัง้มหาวทิยาลยัไมม่กีารกําหนดใหค้ณาจารยต์อ้งทาํวจิยัและลด
งานดา้นอื่นใหน้้อยลง   

ดา้นทกัษะความรูค้วามสามารถของคณาจารย ์นักวจิยัรุ่นใหม่ยงัไม่มี
ทกัษะ และประสบการณ์ในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั ขาด Concept ในการทาํวจิยั ทาํให้
ไม่ค่อยกลา้เขยีนโครงการวจิยั หรอืการนําเสนอโครงการวจิยัใหม่ๆ ยงัมน้ีอยเพราะขาดความ
เชีย่วชาญในระเบยีบวธิวีจิยั และพืน้ฐานการวจิยัเชงิปรมิาณ หรอืกรอบแนวคดิในสาขาทีศ่กึษา
มายงัจํากดัอยู่ในวงแคบ จงึมกัทํางานวจิยัตามแนวทางของ Advisor ทีเ่คยทํามา ไม่มผีูช้ ีแ้นะ
แนวทางใหม ่   สว่นนกัวจิยัรุน่เก่ามกัไมเ่หน็ความสาํคญั หรอืสนใจทีจ่ะรบัความรูเ้พิม่เตมิจาก
การอบรมการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั คดิว่ามคีวามรูอ้ยูแ่ลว้ ทําใหคุ้ณภาพของงานวจิยัไม่
เทา่กนัเน่ืองจากพืน้ฐานไมเ่ทา่กนั 

นอกจากน้ีปญัหาอุปสรรคที่เกิดจากผู้วิจัยในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวจิยัยงัเน่ืองมาจากไมม่ปีระเดน็/โจทยว์จิยั หรอืเลอืกหวัขอ้งานวจิยัทีต่นเองไมถ่นดั จะ
สง่ผลใหง้านวจิยัสาํเรจ็ล่าชา้ลง  
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2)  ดา้นงบประมาณและการเงนิ (Money) 
มหาวทิยาลยัมงีบประมาณจํากดั ใหทุ้นวจิยัต่อโครงการน้อยเกนิไปไม่

เพยีงพอต่อการวจิยั อกีทัง้ระบบการเบกิจา่ยมคีวามล่าชา้ ไมเ่อือ้ต่อการทาํวจิยั 
3)  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ สิง่อาํนวยความสะดวก (Materials) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นไม่พร้อมและเพียงพอโดยเฉพาะ

เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยั ขาดเครื่องมอือุปกรณ์ที่ทนัสมยัในการจดัทําโครงการ
พฒันาโครงการวจิยั และอุปกรณ์เฉพาะทาง ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดา้นและผูท้รงคุณวุฒ ิหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญในการใหค้วามรู ้ขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบครบทุกดา้นของวจิยั ไมม่ผีูท้รงคุณวุฒิ
ทีจ่ะใหค้ําแนะนําทางดา้นภาษาองักฤษในการเขยีน Proposal จนถงึสรุปโครงการ อกีทัง้
บุคลากรสายสนบัสนุนทีร่องรบัการทาํงานและสนบัสนุนในการทาํวจิยัของอาจารยม์น้ีอยเกนิไป 

4)  ดา้นการจดัการ (Management)   
มีการพัฒนาโจทย์วิจัยน้อยเกินไป และไม่ตอบสนองต่อท้องถิ่น

เท่าทีค่วร รวมทัง้การพฒันาโจทยว์จิยัยงัไม่มคีวามต่อเน่ือง ไมม่กีารสรา้งเครอืขา่ยกบัภายนอก
เพื่อพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัร่วมกนั และความเป็นอสิระในการพฒันาโจทยว์จิยัยงัน้อย 
โดยเฉพาะการขอทุนจากมหาวทิยาลยัตอ้งอยูภ่ายใต ้TOR ทีม่หาวทิยาลยัตอ้งการใหท้าํ และใน
การประชาสมัพนัธ์ มกีารกําหนดเวลาในการขอรบัทุนจากภายนอกค่อนขา้งสัน้เน่ืองจากมกีาร
แจง้ขอ้มลูมากะทนัหนั   

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยพบว่า แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอ
โครงการวจิยั (Proposal) มกีารเปลีย่นแปลงบ่อยไมค่งที ่และผูเ้สนอโครงการวจิยัไมท่ราบกรอบ
งานวจิยัทีเ่น้นในแต่ละปี ทําใหเ้ขยีนขอ้เสนอไดย้งัไม่ถูกตอ้งและชดัเจนเท่าทีค่วร จงึมกัเขยีน
แลว้ไมค่อ่ยไดร้บัการสนบัสนุน 

การพจิารณาข้อเสนอโครงการบางครัง้ผู้ทรงคุณวุฒไิม่เข้าใจเจตนา
ความตอ้งการเรื่องทีผู่ว้จิยัตอ้งการวจิยั ส่งขอ้เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิไม่ตรงตามสาขาวชิา/
วชิาถนัด ควรใหโ้อกาสในการชี้แจงโครงการวจิยั และใหค้วามเป็นธรรมในการพจิารณา
โครงการและงบประมาณ   

ระเบยีบการดําเนินการวจิยัและเบกิจ่าย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบังานวจิยั ไม่
เอื้อต่อการทําวจิยั ยุ่งยาก ไม่คล่องตวั ไม่สนับสนุนใหเ้กดิงานวจิยั นักวจิยัทํางานแล้ว ไม่
สามารถหาหลกัฐานมาเบกิคา่ใชจ้า่ยได ้ 

สถาบนัวจิยัและพฒันาหรอืฝา่ยวจิยัของมหาวทิยาลยัไมม่ผีูท้รงคุณวุฒิ
ในการใหค้วามรูต้รวจสอบครบทุกดา้นของวจิยั ขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน ไมต่ดิตาม 
มกีารบรกิารอยา่งมอีคต ินอกจากน้ียงัมปีญัหา อุปสรรคจากผูบ้รหิาร และการใชพ้รรคพวก  
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4.6.1.2  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการพัฒนา
ขอ้เสนอโครงการวจิยั  
1)  ดา้นคนหรอืผูว้จิยั (Man) 
ควรลดภาระงานสอนให้น้อยลง ไม่ควรเกิน 10 คาบ/สปัดาห์หรอืให้

เหมาะสม เพือ่ใหส้ามารถทาํงานวจิยัได ้และควรกําหนดใหอ้าจารยท์ุกคนมงีานวจิยัอยา่งน้อย 1 
เรื่อง/ปี ควรสร้างแรงจูงใจโดยการให้ผลตอบแทน เช่น ความดคีวามชอบ อีกทัง้ควรเปิดรบั
อาจารยเ์พิม่ขึน้เพือ่กระจายภาระงาน  

ควรจดัใหใ้หม้พีีเ่ลีย้ง คอยช่วยเหลอืในการทาํวจิยั  และมผีูท้รงคุณวุฒิ
คอยใหค้าํปรกึษา และมกีารจดัทาํ Work Shop บ่อย ๆ รวมทัง้จดัอบรมในการพฒันาขอ้เสนอ
โครงการวจิยั 

2)  ดา้นงบประมาณและการเงนิ (Money) 
ควรมงีบอุดหนุน และจดังบใหเ้พยีงพอ  มกีารจดัตัง้กองทุนวจิยั และ

สนับสนุนงบประมาณหลกัแสนต่องานวจิยัเพื่อจูงใจ ควรนํางบมหาวทิยาลยับางส่วนทีเ่หลอืมา
จดัสรรทุนวจิยัแก่อาจารยใ์หท้ําวจิยัตามสาขา (ไม่ใช่ใหทุ้นเฉพาะวจิยัในชัน้เรยีน ซึง่ไรท้ศิทาง) 
และปรบัปรงุระเบยีบการวจิยัใหเ้อือ้ต่อการเบกิจา่ย 

3)  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ สิง่อาํนวยความสะดวก (Materials) 
มหาวทิยาลยัควรอํานวยความสะดวกในการทําวจิยั โดยจดัเครื่องมอื

ทํางานใหก้บัอาจารย ์ อํานวยความสะดวกในการลงพืน้ที่ เช่น การใชร้ถราชการลงพืน้ที่วจิยั 
ควรจดัตัง้หน่วยวิจยัเชงิบูรณาการ หรอืจดัองค์กรแห่งการเรยีนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
กระตุน้ใหค้ณาจารยค์ดิคน้พฒันางานวจิยั มกีารตัง้คณะกรรมการจากสาขาวชิาเพื่อร่วมทํางาน
กบัภาคประชาสงัคม วางแผนงานภาคสนามใหแ้ก่อาจารยม์อืใหม่หรอือาจารยท์ีไ่ม่ชํานาญงาน
ชุมชน  และควรเพิม่บุคลากรสนบัสนุนการวจิยัใหเ้พยีงพอ  

4)  ดา้นการจดัการ (Management)   
มหาวิทยาลัยควรมีประเด็น/โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น/เครือข่าย และ

ส่งเสรมิใหน้ักวจิยัสํารวจความตอ้งการแกป้ญัหาต่างๆ ในทอ้งถิน่ ลงพืน้ทีชุ่มชนทอ้งถิน่จรงิ มี
การพฒันาหางานวจิยัสูชุ่มชน หรอืนําไปใชป้ระโยชน์ ควรจดัใหม้กีารประชุมรว่มกนัเพื่อพฒันา
โจทยว์จิยัทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของทอ้งถิน่ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด และควรพจิารณาแนว
ทางการทาํวจิยัในทุกสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏั  

มีการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจยัให้กับ
คณาจารย ์ หรอืจดัทาํหลกัสตูรเพื่อการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั โดยตอ้งกําหนดใหผู้เ้ขา้รบั
การอบรม ต้องเขา้ร่วมทุกครัง้ มกีารจดัทําตวัอย่างขอ้เสนอโครงการวจิยัใหค้รอบคลุมทางดา้น
อื่น ๆ บ้าง เช่น งานวศิกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และมผีูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ขอ้เสนอโครงการวจิยัหลากหลายสาขาวชิา   
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ควรมกีารกําหนดปฏทินิการดําเนินงานตลอดทัง้ปีและประชาสมัพนัธ์
แจ้งปฏิทินการดําเนินงานให้นักวิจัยทราบ ควรประชาสมัพนัธ์แหล่งทุนวิจยัให้กว้างขวาง 
ล่วงหน้า และควรประชาสมัพนัธ์ใหอ้าจารยร์ุ่นใหม่เขา้ร่วมฟงัในการนําเสนองานวจิยัเพื่อเป็น
แนวทางในการนําเสนอของตนเองต่อไป 

ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ควรแก้ไข ปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีการ
เบกิจ่ายใหม่ใหม้คีวามคล่องตวั และควรกําหนดเป็นขอ้บงัคบัใหอ้าจารยท์ุกคนมงีานวจิยัอย่าง
น้อย 1 เรื่อง/ปี และลดภาระงานสอนใหเ้หลอื 10 คาบ/สปัดาห ์หรอืกําหนดสดัสว่นภาระงานให้
เหมาะสม ใหม้กีารเลื่อนไหลหรอืทดแทนได ้

   นอกจากน้ีควรมคีณะกรรมการจดัทาํระบบและกลไกทีม่คีุณภาพ ระบบ
การใหทุ้นวจิยัทีด่ ีมกีารพจิารณากลัน่กรองโครงการและงบประมาณ มวีสิยัทศัน์ ธรรมาภบิาล มี
ความรูด้า้นการวจิยั และจรงิใจ ตัง้ใจทาํงานจรงิ ไมเ่น้นพรรคพวก หรอือคตกิบันกัวจิยั  

 
4.6.2  การบริหารระหว่างดาํเนินการวิจยั (Ongoing) 

4.6.2.1  ปญัหา อุปสรรคระหวา่งดาํเนินการวจิยั  
1)  ดา้นคนหรอืผูว้จิยั (Man) 
การดําเนินการวจิยัทัง้โครงการวจิยัต้องใชร้ะยะเวลายาวนานกว่าจะได้

ผลสรุป แต่ภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากหน่วยงานต้นสงักดัมาก
เกนิไปไม่สามารถบรหิารจดัการได้ เช่น การจดัทําเอกสารเพิม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (TQF) งานประกนัคุณภาพ เป็นตน้ ทําใหอ้าจารยไ์ม่มเีวลาวจิยัและ
คน้ควา้อย่างเตม็ที ่ขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินการวจิยั ทําใหก้ารวจิยัล่าชา้กว่าแผนและ
เป้าหมายที่กําหนด และไม่มีแรงสนับสนุน นักวิจัยจึงละทิ้งงาน รวมถึงไม่มีการติดตาม
ความกา้วหน้าโครงการวจิยัทีช่ดัเจน ทาํใหง้านวจิยัคา้งสง่ไมต่รงตามสญัญาทีก่าํหนด 

2)  ดา้นงบประมาณและการเงนิ (Money) 
งบประมาณที่ได้รบัในการดําเนินงานวจิยัน้อย และเบิกจ่ายล่าช้าไม่

เป็นไปตามแผนที่กําหนด ต้องปรบัแผนบ่อยๆ อกีทัง้งบประมาณสนับสนุนหอ้งปฏบิตักิารก็มี
น้อยดว้ย เป็นอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

 
3)  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ สิง่อาํนวยความสะดวก (Materials) 
ขาดวสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืในการวจิยัและทดลองทีจ่าํเป็น หรอืมแีต่ไม่

เพยีงพอ และเสยีบ่อย ทําใหก้ารดําเนินการวจิยัล่าชา้ ขาดเครื่องมอือุปกรณ์ทีท่นัสมยัดา้นการ
วเิคราะหว์ทิยาศาสตร ์ดาราศาสตร ์ทาํใหไ้ม่สามารถทํางานวจิยัในเชงิลกึได ้และการขอซือ้จาก
งบประมาณแผ่นดนิไม่ค่อยได ้ ดงันัน้จงึต้องอาศยัเครื่องมอืจากมหาวทิยาลยัอื่น แต่การสรา้ง
เครอืข่ายความร่วมมอืกม็น้ีอยเกนิไป ไม่มหีอ้งปฏบิตักิารวจิยักลางที่สนับสนุนการทําวจิยัที่มี
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ความพร้อมตรงตามมาตรฐาน และทันสมัย  อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย แหล่งค้นคว้า 
ระบบสืบค้นข้อมูลยังไม่มีความพร้อม   

4)  ด้านการจัดการ (Management)   

ในระหว่างการทําวิจัย นักวิจัยส่วนใหญ่ พบปัญหา แล้วไม่มีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการทําวิจัย เพื่อพัฒนาการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น ขาดระบบพี่เลี้ยงที่จะช่วยให้คําปรึกษาในแต่
ละสาขาวิชา ขาดผู้ทรงคุณวุ ฒิด้านการประเมินผลโครงการวิจัย  ขาดบุคลากรในการดูแล
งานวิจัย  และบุคลากรในการกํากับติดตามการสนับสนุนการวิจัย  

ด้านระเบียบ ข้อบังคับกฎเกณฑ์ไม่เอื้ออํานวยต่อการวิจัย การทําวิจัย

ไม่ยืดหยุ่นในการดําเนินการวิจัย ทําให้นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการดําเนินการวิจัย และเงื่อนไข
ของการทําการวิจัย ไม่เอื้ออํานวยเพราะภาระงานของอาจารย์แต่ละคน 

มีอุปสรรคในการดําเนินการ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศฝนตกบ่อย  การ
เก็บข้อมูลที่ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียงมักได้รับการตอบกลับคืนช้า เช่น แบบสอบถามในการ
ทํา Delphi นักวิจัยไม่มีเวลาเพียงพอ ผลที่ได้รับอาจไม่สอดคล้องกับข้อสมมติฐาน ขาดความ

ร่วมมือจากทีมวิจัย ไม่รับผิดชอบงานวิจัยของตนเอง คณะผู้วิจัยไม่ค่อยมาพูดคุยกัน รวมทั้งการ
พิจารณาผลการวิจัยล่าช้า ทําให้งานวิจัยเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนดถึงแม้จะมีการให้
นําเสนอเป็นระยะๆ ก็ตาม  
 นอกจากนี้ยังพบว่า การทํางานวิจัยภายนอก ซึ่งต้องทําสัญญากับต้น
สังกัดมหาวิทยาลัย และถูกหักเปอร์เซ็นต์จากเงินวิจัยเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้ปั่นทอนกําลังใจ
ของนักวิจัย ผู้บริหารไม่เข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่ทําการวิจัย และไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ
หรือนโยบายวิจัยอย่างจริงจัง   

4.6.2.2  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการดําเนินการวิจัย  
1)  ด้านคนหรือผู้วิจัย (Man) 
ควรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เสริมเข้าเป็นทีม มีนักวิจัยพี่เลี้ยงในด้านการทํา

วิจัยในระหว่างการทําวิจัย ลดภาระงานด้านอื่นสําหรับนักวิจัย เพื่อจะได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นกับการ
ทํางานวิจัยอย่างเต็มที่โดยมีภาระงานสอนตามเกณฑ์ เพื่อให้สามารถมีเวลาในการดําเนินการ
วิจัยได้สําเร็จ มีการเพิ่มอัตราอาจารย์เพื่อลดภาระงานสอน และจัดหาบุคลกรสนับสนุนการวิจัย
ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านโดยทํางานร่วมกันในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย 

2)  ด้านงบประมาณและการเงิน (Money) 
ควรจัดงบประมาณในการทําวิจัยในแต่ละสถาบันให้มากกว่านี้ และดูแล

การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา มีความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ควรจัดงบประมาณเพื่อการ
จัดหาทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัยในทุกๆ ด้านให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีการจัด
งบประมาณสนับสนุนสําหรับการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกรณีฉุกเฉิน     

3)  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก (Materials) 
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สถาบันวิจัยหรือฝ่ายวิจัย ควรตัง้บุคลากรสนับสนุนการวิจัย เช่น 
เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิาร นกัวทิยาศาสตร ์เพือ่อาํนวยความสะดวกต่อนกัวจิยั และแต่งตัง้พีเ่ลีย้ง
นกัวจิยั  มกีารจดัซือ้จดัหาวสัดุ เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีเ่พยีงพอต่อการวจิยั ควรม ีCentral Lab 
เพื่อใช้เป็นหน่วยงานกลางในการใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการทําวจิยัได้สะดวกขึ้น ควรมี
เทคโนโลยกีารสบืคน้ทีม่ปีระสทิธภิาพและสารสนเทศงานวจิยัทีเ่พยีงพอ มกีารจดัทําฐานขอ้มลู
เกีย่วกบัการวจิยั การตพีมิพใ์นวารสารสาขาต่างๆ มฐีานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒทิาง
ศาสตร์ต่างๆ มกีารให้ความรู้ด้านการวจิยัในลกัษณะ KM มกีารใช้สื่อที่ทนัสมยัในการติดต่อ
ประสานงานกบันกัวจิยั  

4)  ดา้นการจดัการ (Management)   
มีการจัดทําแผนสนับสนุนการดํา เ นินการวิจัยให้เ ป็นระบบ  มี

คณะกรรมการบรหิารงานวจิยัทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิและเป็นปจัจุบนั สนบัสนุนกระบวนการ
ทําวจิยัเป็นระยะๆ สร้างระบบสนับสนุน ช่วยเหลอืนักวจิยั ปรบัเปลี่ยนขัน้ตอน วธิกีารต่างๆ 
หรอืลดขัน้ตอนในการดาํเนินการใหส้ัน้ลง มคีวามยดืหยุน่ในการวจิยัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ควร
ปรบัหลกัการเบกิจ่ายใหเ้หมาะสมกบัสภาพการวจิยั ไม่ใชก้ารเบกิจ่ายงบทัว่ไป ควรแยกออก
จากกนัอย่างเดด็ขาด เพื่อความคล่องตวั และจูงใจใหค้ณาจารยร์่วมกนัทําวจิยัเพิม่ขึน้ ควรให้
ความเป็นอสิระทางวชิาการในระหว่างการทาํวจิยั ใหน้กัวจิยัมอีสิระในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ 
ของตนเอง   

ควรแยกศาสตรใ์นการทาํวจิยั และสง่เสรมิใหอ้าจารยต่์างสาขาหรอืต่าง
ศาสตรเ์ขา้มามสีว่นรว่มในการวจิยัและบรูณาการการวจิยัของแต่ศาสตร ์

ควรมหีน่วยงาน/คณะบุคคลคอยกํากบัตดิตามการดําเนินงานวจิยัของ
นักวจิยัแต่ละคน ตดิตามผลการดําเนินงานต่อเรื่องอย่างเขม้ขน้ และต่อเน่ือง มกีารจดั
ประชุมสมัมนารายงานความก้าวหน้าโดยนักวจิยัมาเล่าประกอบเอกสารอย่างเป็นกนัเองแล้ว
ช่วยสนับสนุนแก้ปญัหาต่างๆ ร่วมกนั ติดตามผลงานให้รางวลักบัผู้ทําวิจยั มกีารสนับสนุน
ต่อเน่ืองจนกวา่จะทาํเสรจ็และทาํเรือ่งต่อไป   

กรณีที่ผู้วจิยัดําเนินการวจิยัไปแล้วหรอืได้รายงานความก้าวหน้าไป
แลว้ควรเปิดโอกาสใหน้ักวจิยัเสนอโครงร่างงานวจิยัเรื่องใหม่ไดเ้พื่อใหง้านวจิยัมคีวามต่อเน่ือง 
และจะไดนํ้าเสนอผลงานอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดตอน  และมกีารประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง หรอื
งานวจิยับางเรื่องควรมกีารศกึษามาก่อนล่วงหน้า จะทําใหช้่วงดําเนินการจรงิจะไดไ้ม่มปีญัหา 
และเสรจ็ทนัตามกาํหนด 

ควรมโีครงการอบรมความใจกว้างเชงิวชิาการของฝ่ายพฒันาระบบ
กลไกสนับสนุนงานวจิยัสรา้งการยอมรบัในงานวจิยั และความเป็นอสิระจากระบบราชการและ
ระบบสายงานบงัคบับญัชาทีเ่ขา้มาปกครองโดยไมจ่าํเป็น  และแกป้ญัหาคา่นิยม   
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ควรพัฒนาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสัง่  หรือมาตรการที่ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการวิจัยทัง้ในคนและสัตว์ และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานของสถาบันหรือ
มหาวิทยาลยั ข้อบงัคบัควรมคีวามยดืหยุ่น เพื่อเอื้อต่อการดําเนินการวิจยัให้มาก ควรออก
กฎระเบยีบวา่ดว้ยการลางานไปทาํวจิยั ควรมกีารใหอ้าจารย ์นกัวจิยัลาพกัรอ้นไปทาํวจิยัไดบ้า้ง 
ไมค่วรมขีอ้กาํหนดหรอืคดิจะควบคุมคนทาํวจิยัมากเกนิไป ควรใหม้กีารสง่เสรมิกระตุน้ใหค้นทาํ
วจิยัมากกว่าคุมการทํา ยกเวน้มนีักวจิยัแย่งกนัทํางานวจิยัมากตลอดทุกปี จงึคุมเพื่อยกระดบั
คุณภาพ  อย่างไรก็ตามควรคุมโดยนักวจิยัมาเล่าประกอบเอกสารอย่างเป็นกนัเองแล้วช่วย
สนับสนุนแก้ปญัหาต่าง ๆ ร่วมกนั หากควบคุมเกินไปนักวจิยัจะไม่ทําวจิยั  ผู้บรหิารควรให้
ความสาํคญักบันกัวจิยัรุน่ใหม ่ควรไดร้บัการสนบัสนุน สง่เสรมิใหม้ากขึน้ 
  

4.6.3  การบริหารเม่ือเสรจ็ส้ินโครงการ (Post audit) 
4.6.3.1  ปญัหา อุปสรรคเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ  

1)  ดา้นคนหรอืผูว้จิยั (Man) 
นักวจิยัขาดทกัษะการเขยีนบทความวจิยั และบางคนไม่ยอมเขยีน

บทความวจิยัของตนเองนักวจิยัไม่กล้าเขา้ร่วมประชุมวชิาการทัง้รูปแบบ Poster /Oral 
Presentation ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิและนานาชาต ิ เน่ืองจากนกัวจิยัไมม่คีวามสามารถ
ทางภาษาองักฤษ ขาดความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ การแปล และการนําเสนอผลงาน  

2)  ดา้นงบประมาณและการเงนิ (Money) 
ขาดงบประมาณสนบัสนุนการนําเสนอผลงานวจิยัในระดบันานาชาต ิ
3)  ดา้นการจดัการ(Management)   
แหล่งเผยแพร่ผลงานมน้ีอยเกนิไป ขาดแหล่งนําเสนอเผยแพร่ตพีมิพ ์

และไมไ่ดร้บัขอ้มลูแหล่งในการนําเสนอ แหล่งตพีมิพแ์ละการเขยีนบทความวชิาการ   

การตพีมิพเ์ผยแพร่บทความวจิยั/บทความวชิาการทีไ่ดม้าตรฐาน ใน 
Journal ที่ไดม้าตรฐานค่อนขา้งยาก และล่าชา้ อกีทัง้การสนับสนุนแรงจูงใจในการเผยแพร ่
ตพีมิพง์านวจิยัน้อย 

การจัดงานประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่
ต่อเน่ืองการนําผลงานวจิยัไปสูก่ารเผยแพร ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ีการนําไปสูก่ารจดัการทรพัยส์นิ
ทางปญัญาค่อนขา้งตํ่าเมื่อเทยีบกบัจํานวนคณาจารยท์ัง้หมด การจดัทํารายงาน การจดัพมิพ์
รปูเล่ม การเผยแพร่งานวจิยั การจดัหาผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิรายงานวจิยั ใชร้ะยะเวลานานมาก                
ทางสถาบนัควรเรง่ใหม้กีารดาํเนินการทีก่ระชบัรวดเรว็มากขึน้ 

การนําผลงานการวิจัยนําไปใช้ ยังไม่มีการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้ เน่ืองจากงานวิจยัเสร็จล่าช้า และผลที่ได้รบัอาจนําไปใช้ไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควร 
สาํหรบักองทุนวจิยัทีใ่หทุ้นกบัอาจารยใ์นคณะ งานวจิยับางเล่มไมส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
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เน่ืองจากขาดคุณภาพของงานวิจยั อีกทัง้ยงัไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการขึ้นมาสงัเคราะห์
ประเมนิผลงานวจิยัเพือ่นําองคค์วามรูจ้ากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และเลอืกแหล่งตพีมิพ ์  

4.6.3.2  ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบ กลไกสนับสนุนเมื่อเสรจ็สิ้น
โครงการ  

1)  ดา้นคนหรอืผูว้จิยั (Man) 
ควรสนับสนุนใหน้ักวจิยัมปีระสบการณ์ในการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ

ระดับชาติ มีการจัดอบรมการเขียนบทความเพื่อการนําเสนอผลงานและตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ และให้รางวัลแก่นักวิจัยเมื่อนักวิจัยได้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทํา Poster/Oral 
Presentation จดัเวลาใหเ้หมาะสมตามกรอบงบประมาณหรอืโครงการแต่ละโครงการวจิยัเพื่อ
การวจิยั และควรพจิารณาหลกัเกณฑเ์พิม่ภาระงานในการทําวจิยัใหเ้พิม่ขึน้ตามความเหมาะสม 
และหรอืใกลเ้คยีงกบัภาระการสอน   

2)  ดา้นงบประมาณและการเงนิ (Money) 
มงีบประมาณสนับสนุนการตพีมิพเ์ผยแพร่หรอืการนําเสนองานวจิยัใน

ระดบันานาชาตทิีแ่น่นอนต่อเน่ือง เพื่อการสนับสนุนการนําเสนอและการเผยแพร่ผลงานวจิยัทุกปี 
เพิม่งบประมาณสาํหรบันกัวจิยัใหมท่ีส่ามารถไปตพีมิพห์รอืนําเสนอเวทนีานาชาต ิ  

3)  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ สิง่อาํนวยความสะดวก (Materials) 
การอาํนวยความสะดวกในการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา มหาวทิยาลยั

ควรจดัหน่วยงานหรอืบุคลากรในการประสานงานและรบัจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาโดยเรง่ด่วน  
และเจ้าหน้าที่ของสถาบนัฯ ควรเป็นผู้ที่มคีวามรอบรู้ในการบรหิารจดัการโครงการวิจยัและ
งานวจิยั รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลอืนกัวจิยัเท่าทีจ่ะทาํได ้โดยหาบุคลากรทีม่อีงคค์วามรู ้                    
มวีสิยัทศัน์ และจดัทมีในการชว่ยแปลเอกสาร 

4)  ดา้นการจดัการ (Management)   
ควรพฒันางานวจิยัใหม้คีุณภาพก่อนทีจ่ะนําไปตพีมิพเ์ผยแพร ่ โดยมี

การสมัมนาเล่าความกา้วหน้า รายงานสรุปผลการวจิยั และมกีารนําเสนอโดยมผีูท้รงคุณวุฒใิห้
ขอ้เสนอแนะเพือ่ประโยชน์ในการพฒันางานวจิยั แลว้นําขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อนสง่
รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ หลงัจากส่งเล่มรายงานวจิยัเรยีบรอ้ยแลว้ใหม้กีารตดิตามการตพีมิพ ์
มทีมีงานเก็บรวบรวม สงัเกตการณ์งานวจิยั และนํางานวจิยัไปสู่การตีพมิพ์เผยแพร่ มกีลไก
สนับสนุนการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั วารสารต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้การจด
ทรพัยส์นิทางปญัญา มรีางวลัสง่เสรมิการตพีมิพห์รอืนําเสนอบทความ   

มหาวทิยาลยัควรกําหนดและส่งเสรมิ สนบัสนุนการเผยแพรใ่หม้ากขึน้ 
โดยไม่ใชว้ธิกีารบงัคบั มกีารสนับสนุนหรอืหาแหล่งตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัที่มคีะแนนตาม
มาตรฐานการประกนัคุณภาพ มกีารประชาสมัพนัธ์แหล่งลงวารสาร เพิม่แหล่งตีพมิพ์และ
เผยแพร่รองรบัการนําเสนอผลงานวจิยั ได้แก่ การจดัประชุมวชิาการระดบันานาชาติ จดัทํา
วารสารวจิยัทีผ่่านมาตรฐานคุณภาพของ TCI เพื่อเป็นแหล่งพมิพผ์ลงานทีม่คีุณภาพเป็นที่
ยอมรบั จดัทําวารสารเผยแพร่งานวจิยัของหน่วยงานทุกระดบัอย่างเป็นรปูธรรม ตัง้แต่ระดบั
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คณะจนกระทัง้ถงึระดบัมหาวทิยาลยั มกีารสนับสนุนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใหม้กีารตพีมิพแ์ละ
เผยแพร่ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้มีระบบการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการให้ง่ายและรวดเร็ว และ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการวจิยัควรมผีูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์และสาขาที่นําเสนอ
หวัขอ้งานวจิยั รวมทัง้พจิารณาแก้ไขระเบียบการไปนําเสนอผลงานวจิยัตามสถานภาพของ
อาจารย ์ผศ. รศ และ ศ. ซึง่ไมค่วรใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนัหมด เพราะมขีอ้บงัคบัแตกต่างกนั 

ควรส่งเสรมิใหนํ้าผลงานวจิยัไปบูรณาการใหเ้กดิประโยชน์ไดจ้รงิ ควร
มกีารวเิคราะหส์งัเคราะหง์านวจิยัทุกสาขาวชิา เพือ่นําไปใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอน มกีาร
นําเขา้สู่บทเรยีนท้องถิ่นในโรงเรยีน นําไปต่อยอดวจิยัและทําผลงานวจิยัต่อเน่ือง ควรมกีาร
กํากับติดตามประเมินผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง มีการจดัตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาที่สอดคล้องกบัแหล่งที่ใช้ประโยชน์ มเีครอืข่ายความร่วมมอืพฒันางานวจิยัร่วมกนั
ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัหน่วยงานที่นําผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ และให้แหล่งที่ใช้
ประโยชน์มสี่วนร่วมในการประเมนิงานวจิยั ประเมนิผลจากการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์
และตพีมิพ ์ 

หากมหาวทิยาลยัมผีลการวจิยัที่สามารถจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา
มาก ควรจดัตัง้หน่วยงานหรอืบุคลากรในการประสานงานรบัจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา จดัการ
ผลประโยชน์ในเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญาระหว่างนกัวจิยั เจา้ของทุนและมหาวทิยาลยัใหม้คีวาม
ชดัเจน ควรมกีรรมการหรอืบุคลากรทีท่าํหน้าทีจ่ดัการทรพัยส์นิทางปญัญา การขยายผลงานวจิยั 
และการเผยแพร่ผลงานวิจยัทัง้ในและต่างประเทศ ควรจดัอบรมให้ความรู้ด้านการพฒันา
งานวจิยัในเชงิพาณชิย ์หรอือบรมเพือ่นําผลงานวจิยัสูก่ารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 

 



70 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงสภาพการบริหารงานวิจัยปัจจุบัน และความต้องการ

ในการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานวิจัยของนักวิจัยเพื่อให้ได้รับการขับเคลื่อนบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและนําไปเป็นแนวทางปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารจัดการ

งานวิจัยให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและครอบคลุมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดย

มีรายละเอียดของการศึกษาโดยสรุปดังนี้ 

 

5.1  วัตถุประสงค์ 
 

1) เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบัน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไกการ

บริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการวิจัย สภาพการ

บริหารจัดการงานวิจัย ที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 

3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

งานวิจัย 

 

5.2  สมมติฐานในการวิจัย 
 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย 

2) ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทําวิจัย มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการ

พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 

  3) สภาพการบริหารงานจัดการงาน มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา
ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 
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5.3  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 
ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิผสม (Mix Methods) ทัง้เชงิปรมิาณและ

คุณภาพใช ้Concurrent Strategy โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณและคุณภาพจากการสาํรวจ 
(Survey) ขอ้มูลเชงิปรมิาณจากคําถามปลายปิด (Close Questionnaires) และขอ้มูลเชงิ
คุณภาพจากคาํถามปลายเปิด (Open Questionnaires) และขอ้มลูเชงิคุณภาพจากเอกสาร และ
งานวจิยัต่าง ๆ ประชากรทีท่าํการศกึษาวจิยัครัง้น้ีคอื คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏั 40 แหง่ 
ใชจ้าํนวนตวัอยา่งทัง้สิน้ 390 คน สุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภูมสิองขัน้ (Two - Stage Stratified 
Sampling) ขัน้ที ่1 แบ่งมหาวทิยาลยัราชภฏัออกเป็น 5 ชัน้ภูม ิ(Strata) คอื ชัน้ภูมทิี ่1 
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือ  ชัน้ภมูทิี ่2 มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคกลาง  ชัน้ภูมทิี ่3 
มหาวิทยาลัย ร าชภัฏก ลุ่ มภาค ใต้   ชั ้นภู มิที่  4   มหาวิทยาลัย ร าชภัฏก ลุ่ มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือชัน้ภูมทิี ่5 มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มรตันโกสนิทร ์ สุ่มเลอืกตวัอย่างแบบ
งา่ย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก กลุ่มละ 4 มหาวทิยาลยั รวม 20 แหง่ ขัน้
ที ่2 สุม่อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏั โดยขนาดตวัอยา่ง (จาํนวนอาจารย)์ ในแต่ละมหาวทิยาลยั
ราชภัฏและจัดสรรขนาดตัวอย่างไปตามมหาวิทยาลัยที่สุ่มได้แบบเป็นสัดส่วนกับขนาด 
(Proportional – to – Size Allocation)  

 
5.4  สรปุผลการวิจยั 
 

การศกึษาแนวทางการพฒันาระบบ กลไก การบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั
ราชภฏั ผลของการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุไดด้งัน้ี 
 

5.4.1  ลกัษณะส่วนบคุคล 
 ตวัอยา่งทัง้หมด 390 หน่วยตวัอยา่ง พบว่าเป็นเพศชาย 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.64 
และเป็นเพศหญงิ 212 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.36 มอีายุระหว่าง 30-39 ปีมากทีสุ่ด จบการศกึษา
อยู่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นส่วนใหญ่  และครึ่งหน่ึงของหน่วยตัวอย่างมี
สถานภาพการทํางานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) รองลงมาเป็นข้าราชการ 
จาํนวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.41  
 

5.4.2  ประสบการณ์ในการทาํวิจยั 
ประสบการณ์ในการทําวิจัย พบว่าส่วนใหญ่ มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย ์             

คดิเป็นรอ้ยละ 69.49 รองลงมาเป็นผูช้่วยศาสตราจารย ์ คดิเป็นรอ้ยละ 23.33 มากกว่าครึง่
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ปฏิบัติงานสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.59 เฉลี่ยแล้ว
ปฏิบัติงานสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10.79 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทําวิจัย 
น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.54 รองลงมามีประสบการณ์ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.49  

เฉลี่ยแล้วมีประสบการณ์ในการทําวิจัย 7.05 ปี ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่                     
มีผลงานวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว 1-2 เรื่อง และเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยมี 1-2 เรื่อง แต่มัก
ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทีม หากพิจารณาผลงานวิจัยโดยรวมทั้งที่เป็นหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการวิจัยแล้วมีมากกว่า 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.03  

 

5.4.3  สภาพการบริหารจัดการงานวิจัยปัจจุบัน  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการงานวิจัยปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย
ของการบริหารงานวิจัย (Plan) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการ
บริหารงานวิจัย (Do) การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act)  
สรุปดังนี้ 

1) การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบริหาร

งานวิจัย (Plan) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเห็นว่าการกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนงาน เป้าหมายของการบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างชัดเจนและ
สอดคล้อง โดยมีการกําหนดนโยบาย แผนงานได้ค่อนข้างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกําหนดเป้าหมายได้ค่อนข้างสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้คุณภาพ และการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกล

ยุทธ์สนับสนุนการวิจัยค่อนข้างชัดเจน แต่ที่สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการวิจัย  

2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบริหาร
งานวิจัย (Do)  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเห็นว่าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย  ของการบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่สามารถปฏิบัติได้มากที่สุดคือ  การเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ รองลงมาคือการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้ให้ผู้วิจัย เช่น 
การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น ส่วนที่ยังสามารถปฏิบัติได้ระดับปานกลางคือ การมี
ห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ สนับสนุนการวิจัย การให้รางวัล ค่าตอบแทน
กับนักวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ การรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปเข้าใจ และการอํานวยความสะดวกในการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากการวิจัย  
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3) การตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Check) อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั
ราชภฏัมคีวามเหน็ว่าการตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมี
การดําเนินการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตังิานประจําปี มกีาร
ดําเนินการประเมนิตนเอง (SAR) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ตวับ่งชีป้ระกนัคุณภาพดา้นการ
บรหิารงานวจิยั ส่วนการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อระบุจุดเด่น จุดดอ้ย 
โอกาสและสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคมาปรบัปรุงกลยุทธใ์นการพฒันาคุณภาพการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพ
มกีารปฏบิตัใินระดบัมากเชน่กนัแต่ถอืวา่ยงัน้อยกวา่ดา้นอื่นๆ 

4) การปรบัปรุงแกไ้ข (Act) อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวามเหน็ว่ามี
การปรบัปรุงแก้ไขในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมกีารนําผลการประเมนิตนเองมาพฒันา
ปรบัปรุงแผนบรหิารงานวจิยั (Improvement plan) มกีารนําผลการประเมนิไปพฒันาปรบัปรุง
การบรหิารจดัการงานวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และนําผลการประเมนิไปพฒันาแผน
ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีในรอบปีต่อไปไดใ้นระดบัมาก  

 
5.4.4  ความต้องการเก่ียวกบัการพฒันาระบบ กลไกการบริหารจดัการงานวิจยัใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการพฒันาระบบ กลไกการบริหารจัดการ

งานวจิยั ในมหาวทิยาลยัราชภฏัแบ่งการนําเสนอเป็น 3 ขัน้ คอื 1) ขัน้ของการพฒันาขอ้เสนอ
โครงการวจิยั 2) ขัน้การดาํเนินการ และ3) ขัน้การบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ ซึง่ทุกขัน้
มีความต้องการในระดบัมาก โดยความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการบริหารจดัการ
งานวจิยัขัน้สุดทา้ยการบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ มคีวามต้องการมากทีสุ่ด ( X=4.27) 
รองลงมาคอืขัน้การดําเนินการวจิยั ( X=4.21) และขัน้ของการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั            
( X=4.20) โดยมผีลการวเิคราะหค์วามต้องการเกี่ยวกบัการพฒันาระบบ กลไกการบรหิาร
จดัการงานวจิยัในมหาวทิยาลยั ราชภฏัในแต่ละขัน้ ดงัน้ี 

1) ขัน้ของการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั (Pre Audit) อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั           
ราชภฏั มคีวามต้องการในการพฒันาระบบ กลไกพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัอยู่ในระดบัมาก  
โดยตอ้งการใหม้กีารพฒันากลไกมากกวา่ระบบ ( X=4.26) และ ( X=4.16) ตามลาํดบั  

เมื่อพจิารณาความตอ้งการในการพฒันาระบบการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั
รายดา้น พบว่า ควรสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้วจิยั เช่น ฐานขอ้มลูเพื่อ
การสืบค้นเป็นอนัดบัแรกเน่ืองจากมีความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือ ควรให้เวลาเพื่อทํา
ขอ้เสนอโครงการวจิยั  

เมื่อพจิารณาความตอ้งการในการพฒันากลไกการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั 
พบว่า ควรมงีบประมาณสนบัสนุนการวจิยั  เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากมคีวามตอ้งการมากทีสุ่ด
รองลงมาคอื ควรจดัทาํฐานขอ้มลูแหล่งทุนวจิยั  
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2) ขัน้การดาํเนินการวจิยั (Ongoing) อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัมคีวาม
ต้องการในการพฒันาระบบ กลไกสนับสนุนการดําเนินการวจิยัในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก       
( X=4.21) โดยมคีวามต้องการในการพฒันาระบบและกลไกใกล้เคยีงกนั ( X=4.20) และ           
( X=4.22) ตามลาํดบั 

เมื่อพจิารณาความต้องการในการพฒันาระบบสนับสนุนการดําเนินการวิจยั 
พบว่า ควรมรีะบบสนับสนุนการนําแนวคิดหรอืวิธีการใหม่ ๆ มาปรบัใช้ในการวิจยั มคีวาม
ต้องการ มากที่สุด รองลงมาคอื ควรใหอ้สิระในการดําเนินการวจิยั และมคีวามยดืหยุ่นในการ
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี 

เมื่อพจิารณาความต้องการในการพฒันากลไกสนับสนุนการดําเนินการวิจยั 
พบว่า ควรจดัหาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัต่อการวจิยั มคีวามตอ้งการมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ควร
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืครภุณัฑต่์างๆ เพือ่สนบัสนุนการวจิยั  

3) ขัน้การบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ (Post Audit) อาจารย์ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั มคีวามตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไก การบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้
โครงการในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X=4.27) โดยมคีวามตอ้งการในการพฒันาระบบและ
กลไกระดบัมากใกลเ้คยีงกนั ( X=4.27) และ ( X=4.28) ตามลาํดบั 

เมื่อพจิารณาความตอ้งการในการพฒันาระบบการบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้
โครงการ พบว่า ควรส่งเสรมิสรา้งแรงจูงใจในการตพีมิพเ์ผยแพร่ เช่น ใหค้่าตอบแทน ภาระงาน 
หรอืประกาศเกยีรตคิุณ มคีวามตอ้งการมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ควรจดัทาํวารสาร เพื่อการตพีมิพ์
ผลงานวจิยั และจดัประชุมวชิาการ การเสนอผลงานวจิยั  

เมื่อพจิารณาความตอ้งการในการพฒันากลไกการบรหิารงานวจิยั เมื่อเสรจ็สิน้
โครงการ พบว่า ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อการเผยแพร ่ตพีมิพผ์ลงานวจิยัใหก้บันกัวจิยั โดยมี
ความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือ ควรมีการจัดประชาสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์
ผลงานวจิยั  

 
5.4.5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการในการพฒันาระบบกลไกการบริหารงานวิจยั 
ในการวิเคราะห์ปจัจยัที่มีผลต่อความต้องการในการพฒันาระบบกลไกการบริหาร

งานวจิยั โดยทดสอบปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัเกี่ยวกบัประสบการณ์ในการวจิยั และสภาพการ
บริหารจัดการงานวิจยั ว่ามีอิทธิพลต่อความต้องการในการพฒันาระบบกลไกการบริหาร
งานวจิยัหรอืไม่และอย่างไร  โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) อย่างไรก็ดก่ีอนการวเิคราะห์การถดถอยพหุได้ทําการคํานวณค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ (Xj) ที่ใช้ในการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์กนัเอง
ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันซึ่งควรมีค่าไม่สูงมากจนอาจทําให้เกิดปญัหา Multicollinearity 
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาคอื ไม่เกนิ 0.80 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ (Xj) 
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ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหย์กเวน้ระดบัการศกึษาปรญิญาโท (X3 ) และระดบัการศกึษาปรญิญาเอก (X4 ) 
ซึ่งเป็นตวัแปร Dummy ของตวัแปรระดบัการศกึษา มคี่าไม่เกนิค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พจิารณา คอื 0.80 จงึถอืไดว้า่ความสมัพนัธก์นัเองระหวา่งตวัแปรอสิระดว้ยกนั มคี่าไมส่งูจนเขา้
ลกัษณะปญัหา Multicollinearity  อยา่งไรกด็รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน (X7 ) กบัอายุ (X2 ) มี
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์มากที่สุด 0.776 และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (X7 ) กบั
ประสบการณ์ในการทําวจิยั (X8 ) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 0.737 ผูว้จิยัจงึตดัตวัแปร
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (X7 ) ออก และนําตวัแปรทีเ่หลอืมาวเิคราะหถ์ดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลรวมทัง้ความสามารถในการอธบิายความ
ตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั จากตวัแปรหลายตวัไดค้่าผลการวเิคราะห์
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์ห ุคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยและค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณ
คา่ตวัแปร  ผลการวเิคราะหพ์บว่าความผนัแปรของความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไก
การบรหิารจดัการงานวจิยัในภาพรวมปจัจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์ในการทําวจิยัและความ
คดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัสามารถอธบิาย 8.1% (R2=0.081) โดยปจัจยัที่
มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัไดผ้ล
ดงัต่อไปน้ี  

1) ปจัจยัส่วนบุคคล ตวัแปรในกลุ่มปจัจยัน้ีมทีัง้หมด 4 ตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา และสถานภาพการทํางาน พบว่าระดบัการศกึษาของอาจารยน์ักวจิยัมอีทิธพิล
ต่อความต้องการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั ในภาพรวม ทีร่ะดบั
นยัสาํคญั 0.05 โดยอาจารยน์กัวจิยัทีจ่บปรญิญาโทและทีจ่บปรญิญาเอกมคีวามตอ้งการในการ
พฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัสูงกว่าผูท้ีจ่บปรญิญาตรโีดยเฉลี่ย 0.261 และ 
0.307 คะแนนตามลําดบั  ในขณะทีค่วบคุมใหต้วัแปรอสิระอื่นๆ ในสมการคงที ่จากขอ้คน้พบน้ี
จงึสามารถสรุปไดว้่าระดบัการศกึษาของอาจารยผ์ูว้จิยัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตอ้งการ
ดงักล่าว  

2) ปจัจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํวจิยั ตวัแปรในกลุ่มปจัจยัน้ีมทีัง้หมด 4 ตวั 
ไดแ้ก่ ตําแหน่งทางวชิาการ  ประสบการณ์ในการทาํวจิยั จาํนวนผลงานวจิยั  และสาขาวชิาหลกั
ที่ทําวิจยั พบว่า ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์นักวจิยัมอีทิธิพลต่อความต้องการในการ
พฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั ในภาพรวม ที่ระดบันัยสําคญั 0.10 โดย
อาจารย์นักวิจยัที่มีตําแหน่งทางวิชาการมคีวามต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยัตํ่ากวา่ผูท้ีไ่มม่ตีําแหน่งทางวชิาการโดยเฉลีย่ 0.149 คะแนน  

3) ปจัจยัดา้นสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั ตวัแปรในกลุ่มปจัจยัน้ีมทีัง้หมด 
4 ตวั ได้แก่ การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายฯ การปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์ นโยบายฯ                     
การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการปรบัปรงุแกไ้ข พบวา่ การตดิตาม ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน มอีทิธพิลต่อความต้องการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั 
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ในภาพรวม ทีร่ะดบันัยสําคญั 0.01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเท่ากบั 0.189 คอื เมื่อมกีาร
ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานมากขึน้ความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิาร
จดัการงานวจิยัจะมากขึน้โดยเฉลี่ย 0.189 คะแนน  จงึสรุปไดว้่าการตดิตาม ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตอ้งการดงักล่าว 

เมื่อพจิารณาจําแนกความตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั
เป็น 3 ขัน้ตอน พบว่า ค่าความผนัแปรของความต้องการในการพฒันาดา้นระบบ กลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั และหลงัเสรจ็สิน้โครงการวจิยั 
สามารถอธบิาย 12.3% (R2=0.123) และ 6.2% (R2=0.062) ตามลําดบั แต่การดาํเนินการวจิยั
ไมส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยสมการถดถอยผลดงัน้ี 

1)  การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย พบว่าปจัจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับ
การศึกษาของอาจารย์นักวิจยัมอีิทธิพลต่อความต้องการในการพฒันาด้านระบบ กลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 โดยอาจารย์
นักวิจยัที่จบปริญญาโทและที่จบปริญญาเอกมีความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยัสงูกว่าผูท้ีจ่บปรญิญาตรโีดยเฉลีย่ 0.269 และ 0.284 คะแนนตามลําดบั 
และสถานภาพการทาํงานของอาจารยน์กัวจิยัมอีทิธพิลต่อความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ 
กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 โดย
อาจารย์นักวจิยัที่เป็นขา้ราชการมคีวามต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการ
งานวจิยัสงูกว่าผูท้ีไ่มใ่ช่ขา้ราชการ โดยเฉลีย่ 0.177 คะแนน  ปจัจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํ
วจิยั ได้แก่ ตําแหน่งทางวชิาการของอาจารยน์ักวจิยัมอีทิธพิลต่อความต้องการในการพฒันา
ดา้นระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั  ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ทีร่ะดบันยัสาํคญั 
0.10 โดยอาจารยน์กัวจิยัทีม่ตีําแหน่งทางวชิาการมคีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ กลไก
การบรหิารจดัการงานวจิยัตํ่ากว่าผูท้ีไ่มม่ตีําแหน่งทางวชิาการ โดยเฉลีย่ 0.156  คะแนน ปจัจยั
ดา้นสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั ไดแ้ก่ การตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  การกําหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบายฯ และการปรบัปรุงแก้ไข มอีทิธิพลต่อความต้องการในการพฒันาด้าน
ระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั  ทีร่ะดบันัยสาํคญั 
0.01 0.05 และ 0.10 ตามลําดบั  โดยการตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการกําหนด
ยุทธศาสตร ์นโยบายฯ มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเท่ากบั 0.272 และ 0.106 สว่นการปรบัปรุง
แก้ไข มีค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยเท่ากับ -0.104 คือ เมื่อมีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏบิตังิานมากขึน้ความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัจะมากขึน้
โดยเฉลีย่ 0.272 คะแนน และเมื่อมกีารกําหนดยุทธศาสตร ์นโยบายฯ ไดส้อดคลอ้งชดัเจนมาก
ขึน้ความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัจะมากขึน้โดยเฉลีย่ 0.106 
คะแนน และหากมกีารปรบัปรุงแกไ้ขมากขึน้ความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิาร
จดัการงานวจิยัจะน้อยลงโดยเฉลีย่ 0.104 คะแนน  
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2)  หลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา
ของอาจารย์นักวิจัยมีอิทธิพลต่อความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ กลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัย หลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  และ 0.01 ตามลําดับ โดยอาจารย์

นักวิจัยที่จบปริญญาโทและที่จบปริญญาเอก มีความต้องการในการพัฒนาระบบ กลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยสูงกว่าผู้ที่จบปริญญาตรี  โดยเฉลี่ย 3.834 และ 5.208 คะแนน ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการทําวิจัย ได้แก่ ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์นักวิจัยมีอิทธิพลต่อความ
ต้องการในการพัฒนาด้านระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย หลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย            
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 โดยอาจารย์นักวิจัยที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีความต้องการในการพัฒนา

ด้านระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยต่ํากว่าผู้ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ โดยเฉลี่ย 2.288   
คะแนน ปัจจัยด้านสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย ได้แก่ การติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  มีอิทธิพลต่อความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
หลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 2.519  
คือ เมื่อมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานมากขึ้นความต้องการในการพัฒนาระบบ กลไก

การบริหารจัดการงานวิจัยจะมากขึ้นโดยเฉลี่ย 2.519  คะแนน  
 

5.4.6  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

งานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5.4.6.1  การบริหารการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย   
1)  ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  
คณาจารย์ไม่มีเวลาในการทําวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจด้านการสอน และงานอื่นๆ มาก จนทําให้ไม่มีเวลาในการอ่านเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อเขียนข้อเสนองานวิจัยน้อย  และคณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ยังไม่มี
ทักษะและประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ทําให้ไม่ค่อยกล้าเขียนโครงการวิจัย 
หรือการนําเสนอโครงการวิจัยใหม่ ๆยังมีน้อยเพราะขาดความเชี่ยวชาญ ไม่มีประเด็น/โจทย์วิจัย 
หรือเลือกหัวข้องานวิจัยที่ตนเองไม่ถนัด จะส่งผลให้งานวิจัยสําเร็จล่าช้าลง ไม่มีผู้ชี้แนะแนวทาง  

มีการพัฒนาโจทย์วิจัยน้อยเกินไป และไม่ตอบสนองต่อท้องถิ่น
เท่าที่ควร รวมทั้งการพัฒนาโจทย์วิจัยยังไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มีการสร้างเครือข่ายกับภายนอก
เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน ส่วนนักวิจัยรุ่นเก่ามักไม่เห็นความสําคัญ หรือสนใจที่
จะรับความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คิดว่ามีความรู้อยู่แล้ว ทําให้
คุณภาพของงานวิจัยไม่เท่ากันเนื่องจากพื้นฐานไม่เท่ากัน  ด้านงบประมาณมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณจํากัด ให้ทุนวิจัยต่อโครงการน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการวิจัย อีกทั้งระบบการ
เบิกจ่ายมีความล่าช้า ไม่เอื้อต่อการทําวิจัย  อีกทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่พร้อม ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการจัดทําโครงการ
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พัฒนาโครงการวิจัย และอุปกรณ์เฉพาะทาง ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านและผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบครบทุกด้านของวิจัย ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่จะให้คําแนะนําทางด้านภาษาอังกฤษในการเขียน Proposal จนถึงสรุปโครงการ อีกทั้ง
บุคลากรสายสนับสนุนที่รองรับการทํางานและสนับสนุนในการทําวิจัยของอาจารย์มีน้อยเกินไป 

2)  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการพัฒนา 
     ข้อเสนอโครงการวิจัย 
ควรลดภาระงานสอนให้น้อยลง ไม่ควรเกิน 10 คาบ/สัปดาห์หรือให้

เหมาะสม เพื่อให้สามารถทํางานวิจัยได้ และควรกําหนดให้อาจารย์ทุกคนมีงานวิจัยอย่างน้อย  
1 เรื่อง/ปี ควรสร้างแรงจูงใจโดยการให้ผลตอบแทน เช่น ความดีความชอบ อีกทั้งควรเปิดรับ
อาจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อกระจายภาระงาน   ควรจัดให้ให้มีพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือในการทําวิจัย  และ
มีผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คําปรึกษา และมีการจัดทํา Work Shop บ่อย ๆ รวมทั้งจัดอบรมในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย และสนับสนุนงบประมาณหลักแสนต่อ

งานวิจัยเพื่อจูงใจ และปรับปรุงระเบียบการวิจัยให้เอื้อต่อการเบิกจ่าย จัดเครื่องมือทํางานให้กับ
อาจารย์  อํานวยความสะดวกในการลงพื้นที่ เช่น การใช้รถราชการลงพื้นที่วิจัย จัดตั้งหน่วย
วิจัยเชิงบูรณาการ หรือจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้คณาจารย์
คิดค้นพัฒนางานวิจัย มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับ
คณาจารย์  หรือจัดทําหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยต้องกําหนดให้ผู้เข้ารับ

การอบรม ต้องเข้าร่วมทุกครั้ง มีการจัดทําตัวอย่างข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาการ มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยหลากหลายสาขาวิชา  และ
ควรเพิ่มบุคลากรสนับสนุนการวิจัยให้เพียงพอ 

ส่งเสริมให้นักวิจัยสํารวจความต้องการแก้ปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น                
ลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจริง มีการพัฒนาหางานวิจัยสู่ชุมชน หรือนําไปใช้ประโยชน์ ควรจัดให้มี

การประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้ได้มาก
ที่สุด มีการตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาเพื่อร่วมทํางานกับภาคประชาสังคม วางแผนงาน
ภาคสนามให้แก่อาจารย์มือใหม่หรืออาจารย์ที่ไม่ชํานาญงานชุมชน     

5.4.6.2  การบริหารระหว่างดําเนินการวิจัย 
1)  ปัญหา อุปสรรคระหว่างดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยทั้งโครงการวิจัยต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะได้

ผลสรุป แต่ภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดมาก
เกินไปไม่สามารถบริหารจัดการได้ไม่มีเวลาวิจัยและค้นคว้าอย่างเต็มที่ ขาดความต่อเนื่องใน
การดําเนินการวิจัย ทําให้การวิจัยล่าช้ากว่าแผนและเป้าหมายที่กําหนด  งบประมาณที่ได้รับใน
การดําเนินงานวิจัยน้อย และเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด ต้องปรับแผนบ่อยๆ  
ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการวิจัยและทดลองที่จําเป็น หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และเสียบ่อย 



79 

ทําให้การดําเนินการวิจัยล่าช้า ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ 
ทําให้ไม่สามารถทํางานวิจัยในเชิงลึกได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องมือจากมหาวิทยาลัยอื่น            
แต่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือก็มีน้อยเกินไป ไม่มีห้องปฏิบัติการวิจัยกลางที่สนับสนุนการ
ทําวิจัยที่มีความพร้อมตรงตามมาตรฐาน และทันสมัย อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย 
แหล่งค้นคว้า ระบบสืบค้นข้อมูลยังไม่มีความพร้อม  ขาดระบบพี่เลี้ยงที่จะช่วยให้คําปรึกษาใน
แต่ละสาขาวิชา ขาดผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลโครงการวิจัย  ขาดบุคลากรในการดูแล
งานวิจัย  และบุคลากรในการกํากับติดตามการสนับสนุนการวิจัย 

2) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการพัฒนา
ระหว่างดําเนินการวิจัย 

ควรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เสริมเข้าเป็นทีม มีนักวิจัยพี่เลี้ยงในด้านการ
ทําวิจัยในระหว่างการทําวิจัย ลดภาระงานด้านอื่นสําหรับนักวิจัย เพื่อจะได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นกับ
การทํางานวิจัยอย่างเต็มที่โดยมีภาระงานสอนตามเกณฑ์ เพื่อให้สามารถมีเวลาในการ
ดําเนินการวิจัยได้สําเร็จ มีการเพิ่มอัตราอาจารย์เพื่อลดภาระงานสอน และจัดหาบุคลกร
สนับสนุนการวิจัยดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา มีความรวดเร็วในการเบิกจ่าย จัด
งบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัยในทุกๆ ด้านให้เพียงพอต่อความต้องการ 
และมีการจัดงบประมาณสนับสนุนสําหรับการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกรณีฉุกเฉิน     

ควรมีบุคลากรสนับสนุนการวิจัย เช่น เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ เพื่ออํานวยความสะดวกต่อนักวิจัย และแต่งตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัย  มีการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการวิจัย ควรมี Central Lab เพื่อใช้เป็นหน่วยงาน
กลางในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําวิจัยได้สะดวกขึ้น มีเทคโนโลยีการสืบค้นจัดทํา
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย มีฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสตร์ต่างๆ มีการให้
ความรู้ด้านการวิจัยในลักษณะ KM มีการใช้สื่อที่ทันสมัยในการติดต่อประสานงานกับนักวิจัย                   
ควรมีหน่วยงาน/คณะบุคคลคอยกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัยแต่ละคน ติดตาม
ผลการดําเนินงานต่อเรื่องอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง มีการจัดประชุมสัมมนารายงานความก้าวหน้า
โดยนักวิจัยมาเล่าประกอบเอกสารอย่างเป็นกันเองแล้วช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
ติดตามผลงานให้รางวัลกับผู้ทําวิจัย มีการสนับสนุนต่อเนื่องจนกว่าจะทําเสร็จและทําเรื่องต่อไป   

5.4.6.3  การบริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
1)  ปัญหา อุปสรรคเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
นักวิจัยขาดทักษะการเขียนบทความวิจัย และไม่กล้าเข้าร่วมประชุม

วิชาการทั้งรูปแบบ Poster /Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  
เนื่องจากนักวิจัยไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
การแปล และการนําเสนอผลงาน  ขาดงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ  ไม่ได้รับข้อมูลแหล่งในการนําเสนอ แหล่งตีพิมพ์  และการเขียนบทความวิชาการ  
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้มาตรฐาน ใน Journal  ที่ได้มาตรฐาน
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ค่อนข้างยาก และล่าช้า  ส่วนการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังไม่ค่อยมี เนื่องจากงานวิจัย
เสร็จล่าช้า ขาดคุณภาพ และผลที่ได้รับอาจนําไปใช้ไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควร  อีกทั้งยังไม่มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสังเคราะห์ประเมินผลงานวิจัยเพื่อนําองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์และเลือกแหล่งตีพิมพ์ 

2)  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการพัฒนา 
     เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 

 ควรสนับสนุนให้นักวิจัยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มีการจัดอบรมการเขียนบทความเพื่อการนําเสนอผลงานและตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ และให้รางวัลแก่นักวิจัยเมื่อนักวิจัยได้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัย มีงบประมาณสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือการนําเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติที่แน่นอนต่อเนื่องทุกปี            
 ควรพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพก่อนที่จะนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี
การสัมมนาเล่าความก้าวหน้า รายงานสรุปผลการวิจัย และมีการนําเสนอโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
หลังจากส่งเล่มรายงานวิจัยเรียบร้อยแล้วให้มีการติดตามการตีพิมพ์ มีทีมงานเก็บรวบรวม 
สังเกตการณ์งานวิจัย และนํางานวิจัยไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ มีกลไกสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย วารสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการจดทรัพย์สินทางปัญญามี
รางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์หรือนําเสนอบทความ    
 ควรส่งเสริมให้นําผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ได้จริง มี
การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน มีการนําเข้าสู่
บทเรียนท้องถิ่นในโรงเรียน นําไปต่อยอดวิจัยและทําผลงานวิจัยต่อเนื่อง  มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาที่สอดคล้องกับแหล่งที่ใช้ประโยชน์ มีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนา
งานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานที่นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้
แหล่งที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการประเมินงานวิจัย ประเมินผลจากการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และตีพิมพ์  
 

5.5  อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้พบประเด็นน่าสนใจ ดังนี้ 
1) จากข้อมูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในการทําวิจัย พบว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเฉลี่ย 10.79 ปี แต่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยเฉลี่ย 7.05 ปี  
แสดงให้เห็นว่าต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและฝึกประสบการณ์อย่างน้อยประมาณ 3 ปี จึงจะ
สามารถทําวิจัยได้ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย             
(Pre Audit) ด้านทักษะความรู้ความสามารถของคณาจารย์ ที่พบว่านักวิจัยรุ่นใหม่ยังไม่มีทักษะ 
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และประสบการณ์ในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั ขาด Concept ในการทาํวจิยั  ทาํใหไ้มค่่อย
กลา้เขยีนโครงการวจิยั ทัง้น้ีหากตอ้งการพฒันาการวจิยัใหก้า้วหน้าอยา่งรวดเรว็ควรรบัอาจารย์
ที่มปีระสบการณ์ในการทําวิจยัมาก่อน และจดัอบรมเพิม่ความรู้ ทกัษะในการทําวิจยัให้กบั
นักวจิยัรุ่นใหม่ และจากขอ้มูลผลงานวจิยัในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่มผีลงานวจิยัเป็น
หวัหน้าโครงการวจิยัเดีย่วมากกว่าทํางานวจิยัแบบเป็นทมี ดงันัน้ควรสรา้งระบบกลไกส่งเสรมิใหม้ี
การทําวจิยัเป็นทมีโดยใหอ้าจารยร์ุน่ใหมม่ามสีว่นร่วมในโครงการวจิยักบันกัวจิยัรุน่เก่าเพื่อเป็น
การฝึกประสบการณ์เพิม่ศกัยภาพในการทําวจิยัใหก้บันักวจิยัรุ่นใหม่ และเพื่อใหส้อดคลอ้งตรง
ตามข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบ กลไกสนับสนุนการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั  
(Pre audit) ทีว่่าควรจดัใหใ้หม้พีีเ่ลีย้ง คอยช่วยเหลอืในการทําวจิยั และมผีูท้รงคุณวุฒคิอยให้
คาํปรกึษา 

2) จากการศกึษาสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัปจัจุบนั พบว่า การมสี่วนรว่มในการ
กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายเชงิกลยุทธส์นบัสนุนการวจิยัของคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั
ราชภฏัสามารถปฏบิตัไิดใ้นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการมสี่วนร่วมในการกําหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายเชงิกลยุทธใ์นการวางแผนพฒันาการวจิยัยงัอยู่แค่เพยีงบาง
กลุ่มไม่ได้มีส่วนร่วมในทุกระดับ จึงทําให้มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกัน 
(S.D=1.05)  ดังนัน้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกําหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายเชงิกลยทุธส์นบัสนุนการวจิยัใหม้ากขึน้  

เมื่อพจิารณาความสามารถในการปฏบิตัติามยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย
ของการบรหิารงานวจิยั พบวา่การมหีอ้งปฏบิตักิารวจิยั หน่วยวจิยั หรอืศนูยเ์ครือ่งมอื สนบัสนุน
การวิจยั การให้รางวลั ค่าตอบแทนกบันักวิจยัในการตีพิมพ์เผยแพร่ การรวบรวม คดัสรร 
วเิคราะหส์งัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัเพื่อเป็นองคค์วามรูใ้หค้นทัว่ไปเขา้ใจ และการอํานวย
ความสะดวกในการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาจากการวจิยั สามารถปฏบิตัไิดป้านกลาง ดงันัน้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงควรสนับสนุนประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้นเพื่อจะได้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบรหิารงานวจิยั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ
จากคณาจารยท์ี่ต้องการใหม้กีารจดัซื้อจดัหาวสัดุ เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่เพยีงพอต่อการวจิยั  
ม ีCentral Lab เพื่อใชเ้ป็นหน่วยงานกลางในการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ในการทําวจิยัได้
สะดวกขึน้ เสนอใหม้กีารอํานวยความสะดวกในการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา โดยมหาวทิยาลยั
ควรจดัหน่วยงานหรอืบุคลากรในการประสานงานและรบัจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาโดยเรง่ด่วน 
และมรีางวลัสง่เสรมิการตพีมิพห์รอืนําเสนอบทความ  

มกีารดาํเนินการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตังิานประจาํปี 
มกีารประเมนิตนเอง (SAR) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ตวับ่งชีป้ระกนัคุณภาพดา้นการบรหิาร
งานวจิยั และการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อระบุจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส
และสิ่งที่เป็นอุปสรรคมาปรบัปรุงกลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
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สามารถปฏบิตัิได้มาก เน่ืองจากมหาวทิยาลยัต้องดําเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 กบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ตามคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2553 สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (2554)  

มกีารนําผลการประเมนิตนเองมาพฒันาปรบัปรุงแผนบรหิารงานวจิยั (Improvement 
plan) มกีารนําผลการประเมนิไปพฒันาปรบัปรุงการบรหิารจดัการงานวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ และนําผลการประเมนิไปพฒันาแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีในรอบ
ปีต่อไปไดใ้นระดบัมาก ซึ่งเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2554) ได้
กําหนดตวับ่งชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน โดยใหม้กีารตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี ้
มกีารประเมนิผลการดาํเนินงาน และนําผลการพจิารรา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุแผน 

3) จากการวิเคราะห์ความต้องการในการพฒันาระบบ กลไกการบริหารงานวิจัย               
โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ พบว่า ขัน้สุดทา้ยของการวจิยั คอืเมื่อเสรจ็สิน้โครงการ อาจารยม์คีวาม
ต้องการใหม้กีารพฒันาระบบกลไกการบรหิารจดัการมากที่สุด ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึควรเร่ง
พฒันาในขัน้น้ีก่อนเพื่อตอบสนองความต้องการให้กบัอาจารย์ที่ทําผลงานวิจยัเสร็จแล้วได้
สามารถนําผลงานวิจยัไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจดัระบบ กลไกให้
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ปฏบิตัิ  ส่วนในขัน้ของการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั 
อาจารย์ในมหาวทิยาลยัราชภฏั มคีวามต้องการในการพฒันาระบบการพฒันาข้อเสนอ
โครงการวจิยัโดย ควรสนับสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้วจิยั เช่น ฐานขอ้มูล
เพื่อการสบืค้น เป็นอนัดบัแรก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของโรจนัจฉรยิ์ ด่านสวสัดิ ์และคณะ 
(2550: 5) ซึง่พบวา่ ประเดน็ทีม่คีวามสาํคญัเรง่ดว่น ทีค่วรเรง่ดาํเนินการปรบัปรงุ/พฒันา  ไดแ้ก่ 
ระบบสารสนเทศงานวจิยั  ส่วนกลไกการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั คอื ควรมงีบประมาณ
สนับสนุนการวจิยั  และควรจดัทาํฐานขอ้มลูแหล่งทุนวจิยั สว่นขัน้การดําเนินการวจิยั ควร
พฒันาระบบสนบัสนุน โดยการสนบัสนุนการนําแนวคดิหรอืวธิกีารใหม่ ๆ มาปรบัใชใ้นการวจิยั 
รองลงมาคอื ควรใหอ้สิระในการดาํเนินการวจิยั และมคีวามยดืหยุ่นในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ได้
อยา่งทนัท่วงท ีและพฒันากลไกสนบัสนุนการดาํเนินการวจิยัรายโดยจดัหาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ต่อการวจิยั ควรจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืครภุณัฑต่์าง ๆ เพือ่สนบัสนุนการวจิยั  

4)  จากการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัเพื่อทดสอบความสมัพนัธข์องปจัจยักบัความ
ตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั โดยอภปิรายผลการทดสอบดงัน้ี 

(1) ปจัจยัสว่นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการ
บรหิารงานวจิยัในภาพรวม พบว่า ระดบัการศกึษาของอาจารยน์ักวจิยั มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัความตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารงานวจิยั โดยอาจารยน์กัวจิยัทีจ่บปรญิญา
โทและทีจ่บปรญิญาเอกมคีวามตอ้งการในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัสูง
กว่าผู้ที่จบปริญญาตรี ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากอาจารย์นักวิจยัที่จบการศึกษาปริญญาโทและ
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ปรญิญาเอกมปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัจากการเรยีนทาํใหต้อ้งการพฒันาคน้ควา้งานวจิยัเพิม่
มากขึ้นและมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิจัยได้ ส่วนอาจารย์นักวิจยัในระดับปริญญาตรีใน
มหาวทิยาลยัถอืว่าเป็นสว่นน้อยซึง่อาจตอ้งการพฒันาดา้นความรูห้รอืศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้
มากกวา่ทีจ่ะสนใจหรอืตอ้งการทาํวจิยั 

(2) ปจัจยัเกี่ยวกบัประสบการณ์ในการทําวจิยัมคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการใน
การพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั พบว่า ตําแหน่งทางวชิาการมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบั
ความต้องการ โดยอาจารย์นักวจิยัที่มตีําแหน่งทางวชิาการมคีวามต้องการในการพฒันาดา้น
ระบบ กลไกการบริหารจดัการงานวิจยัตํ่ากว่าผู้ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการเน่ืองจากผู้ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการจะมีประสบการณ์ในการทําวิจยัมาแล้ว เพราะในการขอตําแหน่งทาง
วชิาการตอ้งมผีลงานวจิยัเป็นส่วนหน่ึงในการขอตําแหน่ง  และผูท้ีไ่ดต้ําแหน่งทางวชิาการตอ้ง
ทาํวจิยัและมผีลงานตพีมิพต์ามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูด้าํรง
ตําแหน่งอาจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(2552) ทีก่ําหนดให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องมีงานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กําหนดปีละหน่ึง
รายการ รองศาสตราจารยต์อ้งมงีานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพต์ามเกณฑ ์ก.พ.อ. กําหนด ปีละสอง
รายการ และศาสตราจารย์ต้องมีงานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ ตามเกณฑ ์
ก.พ.อ. กําหนด ปีละหน่ึงรายการ จงึทําให้ผู้ที่มตีําแหน่งทางวชิาการต้องมผีลงานวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการวิจยัอยู่แล้ว  ส่วนผู้ที่ไม่มตีําแหน่งทาง
วชิาการกต็อ้งทาํวจิยัตามภาระงานทีม่หาวทิยาลยักําหนด  อกีทัง้ยงัตอ้งทําผลงานวชิาการและ
ผลงานวจิยัเพื่อนําไปใชป้ระกอบในการขอตําแหน่งทางวชิาการซึง่ผูท้ีไ่มม่ตีําแหน่งทางวชิาการ
ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทําวิจัย  ทําให้มีความต้องการให้มหาวิทยาลัย
สนับสนุนและพฒันาระบบ กลไกการบรหิารงานวจิยัเพิม่ขึ้นเพื่อนําไปสู่การขอตําแหน่งทาง
วชิาการได ้

(3) สภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการในการพฒันา
ระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั พบว่า การตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิ
บวกกบัตวัแปรตาม คอื เมื่อมกีารตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานมากขึน้ความตอ้งการในการ
พฒันาระบบ กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัจะมากขึน้ดว้ย ทัง้น้ีเน่ืองจากหากมกีารตดิตาม 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของอาจารยม์ากขึน้ อาจารยก์ต็อ้งสรา้งผลงานผลติงานวจิยัใหไ้ดต้าม
เกณฑภ์าระงานทีม่หาวทิยาลยักําหนด สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554) และสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (2554) ทีว่ดัคุณภาพการศกึษาจากผลงานวจิยั และระบบ 
กลไกสนับสนุน ทําใหเ้มื่อมกีารตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานมาก จงึมคีวามต้องการให้
พฒันาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัยมากขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลืออาจารย์ให้
สามารถดาํเนินการวจิยัไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 
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5)  ปัญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดคือเรื่อง
ของเวลาและภาระงาน เนื่องจากคณาจารย์ไม่มีเวลาในการทําวิจัยและมีภาระงานอื่นมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา แซ่เซี้ย และคณะ (2551:  452) ซึ่งพบว่า อุปสรรคในการทําวิจัย
มากที่สุดคือ ไม่มีเวลาในการทําวิจัย และสอดคล้องกับการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวม
ของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2551) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย คือนักวิจัยมีภาระงานอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติมากทําให้ไม่มีเวลาสําหรับทําวิจัย   
                                                                                                                                          

5.6  ข้อเสนอแนะ 
 

5.6.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจ เพื่อ
เป็นข้อพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข และแนวทางในการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารงานจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของอาจารย์ 
ดังนึ้ 

1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเหมาะสมของภาระงานของอาจารย์ ให้
ความสําคัญกับการวิจัย โดยให้ภาระงานวิจัยที่เหมาะสม  และลดภาระงานสอนให้น้อยลง 
เพื่อให้สามารถศึกษา ค้นคว้า และทํางานวิจัยได้ ซึ่งสอดคล้องกับศรีสมภพ  จิตภิรมย์ศรี และ
คณะ (2550) ได้เสนอตัวแบบเชิงบูรณาการในการพัฒนางานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยให้แก้ปัญหาภาระงานสอนของอาจารย์เพื่อให้มีเวลาการพัฒนางานวิจัย 

องค์กรมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นที่จะต้องลดภาระงานด้านการสอนให้อยู่ในระดับที่สอดคล้อง
กับภาระงานในการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากร และจะต้องมีการคิดภาระงานเพื่อขอขยาย
อัตรากําลัง โดยอาศัยการวิเคราะห์ภาระงานการวิจัยด้วย ไม่ใช่การคํานวณจากการสอนอย่าง
เดียว 

2) มหาวิทยาลัยควรมีงบอุดหนุน หรือจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนใน

การทําวิจัยให้เพียงพอ และครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ 
Laura Leal (2010) Rosales ที่ศึกษาการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัย (RDF) พบว่า 
หากยังคงมีการสนับสนุนของกองทุนเพื่อพัฒนาวิจัยจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการวิจัยให้มี
ระดับสูงขึ้นต่อไปได้ โดยให้มีงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากร ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในกรณีฉุกเฉิน  รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติที่แน่นอนต่อเนื่องเพื่อการสนับสนุนการนําเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกปี  
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3) มหาวิทยาลัยควรอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย โดยจัดวัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทําวิจัยให้กับอาจารย์  มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร
สนับสนุนการวิจัย และอํานวยความสะดวกในการลงพื้นที่ เช่น การใช้รถราชการลงพื้นที่วิจัย มี 

Central Lab เพื่อใช้เป็นหน่วยงานกลางในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําวิจัย  มีการ
จัดตั้งหน่วยวิจัยเชิงบูรณาการ  หรือจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้น
ให้คณาจารย์คิดค้นพัฒนางานวิจัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นงานวิจัย มี
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสตร์ต่างๆ มีการจัด
หน่วยงานหรือบุคลากรในการประสานงานและรับจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

4) มหาวิทยาลัยควรมีประเด็น/โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น/เครือข่าย  และส่งเสริมให้

นักวิจัยสํารวจความต้องการจากปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น โดยลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น มีการประชุม

ร่วมกันเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับก้าน  
จันทร์พรหม  และคณะ (2550) ให้เน้นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น และจัดให้มีโครงการการสร้างโจทย์วิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ 

5) ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับ

คณาจารย์  หรือจัดทําหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มีการให้ความรู้ด้านการ
วิจัยในลักษณะ KM และกําหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องเข้าร่วมทุกครั้ง มีการจัดทําตัวอย่าง
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครอบคลุมสาขาวิชาการ และมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัยหลากหลายสาขาวิชา 

6) ควรมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน แหล่งทุนวิจัยตลอดทั้งปีและ

ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินการดําเนินงานและแหล่งทุนให้นักวิจัย Sharon Stewart Cole (2010) 
เสนอให้มีการใช้สื่อที่ทันสมัยในการติดต่อประสานงานกับนักวิจัยปรับปรุงการสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย  ศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มี
ผลจูงใจคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 

7) ควรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เสริมเข้าเป็นทีม  มีการแต่งตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัยใน

ระหว่างการทําวิจัย  มีการตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาเพื่อร่วมทํางานกับภาคประชาสังคม 
วางแผนงานภาคสนามให้แก่อาจารย์มือใหม่หรืออาจารย์ที่ไม่ชํานาญงานชุมชน   

8) ควรมีหน่วยงาน/คณะบุคคลคอยกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยของ
นักวิจัยแต่ละโครงการ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะทําเสร็จ มีการจัดประชุมสัมมนารายงาน
ความก้าวหน้าโดยนักวิจัยมารายงานประกอบเอกสารอย่างเป็นกันเองและช่วยสนับสนุน

แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน 
9) ควรพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพก่อนที่จะนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีการ

สัมมนารายงานความก้าวหน้า รายงานสรุปผลการวิจัย และมีการนําเสนอโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้
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ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย แล้วนําข้อเสนอแนะไปแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลังจากส่งเล่มรายงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้มีการติดตามการตีพิมพ์ 
มีทีมงานเก็บรวบรวม สังเกตการณ์งานวิจัยและนํางานวิจัยไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ มีกลไก

สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการจดทรัพย์สินทางปัญญา  
10) มีการสนับสนุนหรือหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคะแนนตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งลงวารสาร  เพิ่มแหล่งตีพิมพ์และ
เผยแพร่รองรับการนําเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดทํา
วารสารวิจัยที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพของ TCI เพื่อเป็นแหล่งพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ และจัดทําวารสารเผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่ระดับคณะจนกระทั้งถึง
ระดับมหาวิทยาลัย   

11) ควรส่งเสริมให้นําผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ได้จริง ควรมี
การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยทุกสาขาวิชา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือนําไปต่อยอดทํา
ผลงานวิจัยต่อเนื่อง มีการกํากับติดตามประเมินผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่สอดคล้องกับแหล่งที่ใช้ประโยชน์ มีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนา
งานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานที่นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้
แหล่งที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการประเมินงานวิจัย ประเมินผลจากการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และตีพิมพ์ 

12) ควรพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

การวิจัยทั้งในคนและสัตว์ และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อเอื้อต่อการดําเนินการวิจัย เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้คนทําวิจัย  
 

5.6.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาเจาะลึกในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกในการ
พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย และเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบ กลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยของระดับผู้บริหารเพื่อศึกษาประกอบในการพัฒนา 

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้เน้นการวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย เพื่อนําข้อ
แตกต่างมาพิจารณาเพิ่มศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ไม่เน้นการวิจัย 
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แบบสอบถามเลขที ่.............. 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง แนวทางการพฒันาระบบ กลไก การบริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
   

******************************* 
 

คาํช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นเครื่องมอืในการวจิยัเรื่อง แนวทางในการพฒันาระบบ กลไก 

การบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏั ซึง่เป็นวทิยานิพนธข์องนางสาวบุศรา  สาระ
เกษ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการวจิยัเพื่อการบรหิารจดัการ คณะสถติปิระยุกต ์สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์   

โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อวเิคราะหส์ภาพปจัจุบนั ความตอ้งการ ปญัหา และขอ้เสนอแนะ
ในการพฒันาระบบ กลไกการบรหิารงานวจิยั และปจัจยัที่มผีลต่อความต้องการในการพฒันา
ระบบ กลไก การบรหิารจดัการงานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ กลไก การบรหิาร
จดัการงานวจิยั ของมหาวทิยาลยัราชภฏั ซึง่แบ่งออกเป็น  3 ตอน คอื 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 สภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั 
ตอนที่ 3 ความต้องการ ปญัหา และข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบ กลไกการ

บรหิารงานวจิยั 
การตอบแบบสอบถามครัง้น้ีเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าและมคีวามสําคญัยิง่ต่อผลการศกึษา จงึ

ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความคดิเหน็ของท่านเพื่อความสมบูรณ์ใน
งานวจิยั ทางผูว้จิยัขอขอบคุณในความรว่มมอืทีด่ขีองท่าน โดยขอ้มลูจากแบบสอบถามดงักล่าว
จะถูกเกบ็เป็นความลบั และจะใชป้ระโยชน์เฉพาะการศกึษาวจิยัน้ีเท่านัน้ ขอความกรณุา
ส่งคืนผูวิ้จยัภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

 
     ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
      นางสาวบุศรา  สาระเกษ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 

 ชาย   หญิง 
 

2. อายุ....................... ปี 
 

3. ระดับการศึกษา 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 
4. สถานภาพการทํางาน 

 ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)  

 พนักงานราชการ(สายวิชาการ)  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................... 
 

5. ตําแหน่งทางวิชาการ  

 อาจารย์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์  
 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ....................... ปี 

 
7. ประสบการณ์ในการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ....................... ปี 
 
8. ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา ท่าน 
8.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว (ทําคนเดียว)  จํานวน .......................เรื่อง 

8.2 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทีม (มีผู้ร่วมวิจัย)  จํานวน .......................เรื่อง 
8.3  เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย  จํานวน .......................เรื่อง 
 

9. สาขาวิชาหลักที่ทําวิจัย 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ศึกษาศาสตร์ 

 เกษตรศาสตร์  

 มนุษยศาสตร์ 
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 สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

 อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 

 
10. ภูมิภาคที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ภาคกลาง   ภาคตะวันตก  ภาคใต้ 
 

ตอนที่ 2  สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย  

คําชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อคําถามต่อไปนี้แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า 

มหาวิทยาลัยของท่านมีการปฏิบัติในแต่ละประเด็น 

1. การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบริหารจัดการงานวิจัย  

(Plan) 

1.1 ระดับความชัดเจนของการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 

 ชัดเจน  ค่อนข้างชัดเจน   ปานกลาง  ชัดเจนน้อย     

 ไม่ชัดเจน  
 

1.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการ
วางแผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 มีส่วนร่วม  ค่อนข้างมีส่วนร่วม   ปานกลาง  มีส่วนร่วมน้อย    

 ไม่มีส่วนร่วม  

 
1.3 ระดับความสอดคล้องของนโยบาย แผนงานและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการวิจัย

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 สอดคล้อง  ค่อนข้างสอดคล้อง   ปานกลาง  สอดคล้องน้อย    

 ไม่สอดคล้อง 
  
1.4. ระดับความสอดคล้องของการกําหนดเป้าหมายกับมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 สอดคล้อง  ค่อนข้างสอดคล้อง   ปานกลาง  สอดคล้องน้อย    

 ไม่สอดคล้อง 
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2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 

เป้าหมาย  ของการบริหารจัดการงานวิจัย  (Do) 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

2.1 ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์การวิจัยให้รับทราบ 

      

2.2 กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนดําเนินการตามวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์การวิจัยที่กําหนดไว้ 

      

2.3 จัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้
การดําเนินการวิจัยบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ 

      

2.4 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหาร
งานวิจัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      

2.5 จัดทําระบบ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับในการวิจัย       

2.6 สนับสนุนให้ผู้ทําวิจัยมีความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งานโดยกําหนดมาตรฐานภาระงานในการทําวิจัย 

      

2.7 เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

      

2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ให้ผู้วิจัย 

เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

      

2.9 มีคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการให้

คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการวิจัย 

      

2.10 มีห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
สนับสนุนการวิจัย 

      

2.11 สนับสนุนแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการทํา

วิจัย เช่น จัดให้มีห้องสมุด ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 

      

2.12 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย แหล่งทุนวิจัย        

2.13 เปิดโอกาสหรือช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างนักวิจัยภายในหน่วยงานและภายนอก

หน่วยงาน 

      

2.14 รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปเข้าใจ 

      

2.15 ให้รางวัล ค่าตอบแทนกับนักวิจัยในการตีพิมพ์

เผยแพร่ 

      

2.16 ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์        

2.17 จัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการวิจัย เช่น จัด

ประชุมวิชาการ จัดแสดงนิทรรศการ 
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2.การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 

เป้าหมาย  ของการบริหารจัดการงานวิจัย  (Do) (ต่อ) 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

2.18 ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง/ชมเชย นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย ยอดเยี่ยม 

      

2.19 อํานวยความสะดวกในการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาจาก การวิจัย 

      

2.20 ส่งเสริมและควบคุมจรรยาบรรณของนักวิจัย        

 
3. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) 

 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

3.1 ดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 

      

3.2 ดําเนินการประเมินตนเอง (SAR) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพด้านการบริหาร

งานวิจัย 

      

3.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อ
ระบุจุดเด่น  จุดด้อย โอกาสและสิ่งที่เป็นอุปสรรคมา

ปรับปรุงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

      

 
4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

4.1 นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริหาร

จัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      

4..2 นําผลการประเมินตนเองมาพัฒนา ปรับปรุงแผน
บริหารงานวิจัย (Improvement plan) 

      

4.3 นําผลการประเมินไปพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปีในรอบปีต่อไป 
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ตอนที่ 3  ความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ กลไกการบริหาร   

                งานวิจัย 

คําชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อคําถามต่อไปนี้แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านมีความ

ต้องการให้สถานศึกษาของท่าน มีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด 
 
การบริหารการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  

(Pre Audit) 

ระดับความต้องการ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1. ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

1.1 ควรกําหนดยุทธศาสตร์ กรอบการวิจัย กลุ่ม
เรื่องวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับประเทศและ

ท้องถิ่น 

       

1.2 ควรมีนโยบายแผนงานในการส่งเสริมพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความ

ต้องการ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

       

1.3 ควรกําหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ ในการ
สนับสนุนทุนวิจัย ที่ชัดเจน 

       

1.4 ควรมีการจัดตั้งกองทุนวิจัย      

1.5 ควรมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกรอง
โครงการวิจัย 

       

1.6 ควรมีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อ

พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน 

       

1.7 ควรส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ      

1.8 ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 
และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น การจัด

อบรม 

       

1.9 ควรมีการจัดการความรู้ระหว่างนักวิจัยรุ่น
เก่า และรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย 

       

1.10 ควรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การค้นคว้าวิจัย เช่น ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 

       

1.11 ควรให้เวลาเพื่อการทําวิจัย      

1.12 ควรจัดหน่วยงานหรือบุคลากรในการ

สนับสนุนด้านการวิจัย 

       

1.13 อ่ืน ๆ 
(ระบุ)............................................................. 
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การบริหารการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  

(Pre Audit) (ต่อ) 

ระดับความต้องการ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

2. กลไกการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย        

2.1 ควรมีระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
หลักเกณฑ์ในการดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน และ

เอื้อต่อการวิจัย 

       

2.2 ควรมีระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการงานวิจัยที่

ชัดเจน 

       

2.3 ควรมีหน่วยงานกลางประสานงานแหล่งทุน
วิจัยรับข้อเสนอโครงการ เช่น สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

       

2.4 ควรจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือแหล่ง
เรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้

คณาจารย์คิดค้นพัฒนางานวิจัย 

       

2.5 ควรมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย       

2.6 ควรจัดทําฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย      

2.7 ควรมีการประสานนักวิจัยต่างสาขา สร้าง

เครือข่ายหรือภาคีในการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ 

       

2.8 ควรมีการติดตามผลการพิจารณาของแหล่ง
ทุนและแจ้งนักวิจัย 

       

2.9 อ่ืน ๆ 

(ระบุ)............................................................... 

       

3.  ปัญหา อุปสรรคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (Pre Audit) 

      

      

      

      

      

4.  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  

     (Pre Audit) 
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การบริหารระหว่างดําเนินการวิจัย 

(Ongoing) 

ระดับความต้องการ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1. ระบบการสนับสนุนการดําเนินการวิจัย 

1.1ควรให้อิสระในการดําเนินการวิจัย และมี
ความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง

ทันท่วงที 

       

1.2 ควรมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือวิธีการ
ต่าง ๆ ในการวิจัยได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

กําหนดไว้ 

       

1.3 ควรมีระบบการจัดทําสัญญา      

1.4 ควรมีระบบผู้เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษา 

พี่เลี้ยงในการทําวิจัย 

       

1.5 ควรมีระบบสนับสนุนการนําแนวคิดหรือ
วิธีการใหม่ ๆ  มาปรับใช้ในการวิจัย 

       

1.6 ควรมีการดูแลเรื่องภาษีรายได้ของนักวิจัย          

1.7 ควรมีกระบวนการการกํากับดูแล ติดตาม 

ความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

       

1.8 ควรมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมิน
ผลการวิจัย และการตรวจรับงานงวดให้มี

คุณภาพ 

       

1.9 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................          

2. กลไกสนับสนุนการดําเนินการวิจัย        

2.1 ควรมีข้อกําหนด ประกาศหลักเกณฑ์ในการ

ดําเนินการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน 

       

2. 2 ควรจัดห้องปฏิบัติการหรือศูนย์เฉพาะทาง
ในการทําวิจัย 

       

2.3 ควรจัดหาบุคลากรสนับสนุนการวิจัย เช่น 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ 

       

2.4 ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์

ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย 

       

2.5 ควรจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการวิจัย          

2.6 ควรมีหน่วยงานและบุคลากรในการทํา
หน้าที่ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

       

2.7 ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจรับงานงวด          

2.8 อ่ืน ๆ  (ระบุ)...........................................           
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3. ปัญหา อุปสรรคระหว่างดําเนินการวิจัย (Ongoing) 

      

      

      

      

      

      

4.  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนระหว่างดําเนินการวิจัย (Ongoing) 

      

      

      

      

      

      

 
การบริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

(Post Audit) 

ระดับความต้องการ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1. ระบบการสนับสนุนการบริหารงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

1.1 ควรมีนโยบายหรือกําหนดกฎเกณฑ์ในการนํา

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 

     

1.2 ควรมีการประเมินยุทธศาสตร์ วิเคราะห์
สังเคราะห์งานวิจัย 

     

1.3 ควรมีการสนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้

และจัดการความรู้จากงานวิจัย 

     

1.4 ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัย และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

     

1.5 ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

     

1.6 ควรส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์

เผยแพร่ เช่น ให้ค่าตอบแทน ภาระงาน หรือ
ประกาศเกียรติคุณ 

     

1.7 ควรมีการจัดประชุมวิชาการ การเสนอ

ผลงานวิจัย 

     

1.8 ควรจัดทําวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย      
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การบริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

(Post Audit)  (ต่อ) 

ระดับความต้องการ 

1.9 ควรอํานวยการในการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

     

1.10 อ่ืน ๆ 
(ระบุ)................................................................... 

     

2. กลไกสนับสนุนการบริหารงาน      

2.1 ควรมีระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการหลักเกณฑ์
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ 

     

2.2 ควรมีระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการหลักเกณฑ์

ในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

     

2.3 ควรจัดหน่วยงานหรือบุคลากรในการ
ประสานงานและรับจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

     

2.4 ควรมีการจัดประชาสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

     

2.5 ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการเผยแพร่ 
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัย 

     

2.6 อ่ืน ๆ 

(ระบุ)...................................................................
. 

     

3.  ปัญหา อุปสรรคเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post Audit) 

      

      

      

      

4.  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post Audit) 

      

      

      

      

      

 
-ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม- 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุ ฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง    
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
3. นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย 
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์ 

อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
 

 

 



ประวติัผูเ้ขียน 
 

ช่ือ  ช่ือสกลุ นางสาวบุศรา  สาระเกษ 
 
ประวติัการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2546 
 
ประสบการณ์ทาํงาน พ.ศ. 2546 - 2547   
 เจา้หน้าทีก่ารศกึษาต่อเน่ือง 
 บรษิทั สมติเิวชจาํกดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2547 
 เจา้หน้าทีก่ารตลาด 
 บรษิทัซเีนียร ์คอมพวิเตอร ์  
 พ.ศ. 2548 
 นกัวชิาการศกึษา 
 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

พ.ศ. 2549 - ปจัจุบนั  
 เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป (รกัษาการหวัหน้าสาํนกังาน) 

 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี
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