บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคในการทําวิจยั ของบุคลากรและ
ตัวบงชีท้ สี่ ง ผลตอความสําเร็จในการทําวิจยั ของบุคลากร
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
1.1 ประชากรที่ใชในการสัมภาษณ เปนผูบริหารที่ดูแลรับผิดชอบการทําวิจัยของ
หนวยงานภายในสถาบัน จํานวน 15 คน
1.2 ประชากรที่ใชในการแจกแบบสอบถาม เปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)
สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข , ค) ที่เปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานครและปราจีนบุรี จํานวน
1,339 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบ Stratified Random Sampling จําแนกตามหนวยงานและ
ประเภทของบุคลากร ขนาดของกลุมตัวอยางมีคาความเชื่อมั่น 95 % ไดกลุมตัวอยาง 307 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ นามสกุล
อายุ ตําแหนงทางบริหาร ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด อายุราชการและระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนงในปจจุบัน
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกีย่ วกับสถานภาพการทําวิจยั ภายในหนวยงานจํานวน 7 ขอ
2.2 แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 12 ขอ
เปนแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับสภาพปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจยั จํานวน 15 ขอ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย 4 ดาน
จํานวน 45 ขอ
ตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด ใหผตู อบแบบสอบถามไดเสนอแนะความคิดเห็น
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาการทําวิจัยของบุคลากรของสถาบัน
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกับ
ประชากร จํานวน 15 คน ดวยตนเอง และการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสง
แบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยางของหนวยงานภายในสถาบัน
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
และแบบสอบถาม ดังนี้
4.1 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธี Content Analysis และ
สรุปผลเปนรายขอ แลวนําเสนอการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบบรรยาย (Descriptive Analysis)
4.2 ขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0
ซึ่งใชวิธีทางสถิติ ดังนี้
4.2.1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละของแตละขอ แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมทั้งแปลผลดวยการบรรยาย
4.2.2 ขอมูลสภาพปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจยั วิเคราะหขอ มูลโดยการหา
คาเฉลีย่ (Mean : x) , สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการเปรียบเทียบ
ระหวางกลุม ตัวอยางโดยการใชสถิตทิ ดสอบ t แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคําบรรยาย
ประกอบ โดยมีเกณฑในการแปลผล ดังนี้
4.2.2.1 แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัย แปล
ความหมายของคาเฉลี่ย (Mean : x) ของคะแนน ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีปญหานอยที่สุดหรือไมมีเลย
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีปญหาบางเล็กนอย
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีปญหาพอสมควร
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีปญหาคอนขางมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีปญหามากที่สุด
4.2.2.2 แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ตัวบงชี้ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํา
วิจัย แปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean : x) ของคะแนน ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีปญหานอยที่สุดหรือไมมีเลย
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีปญหาบางเล็กนอย
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีปญหาพอสมควร
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีปญหาคอนขางมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีปญหามากที่สุด
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4.3 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เปนคําถามปลายเปด (Open-ended Questions) เพือ่ พัฒนา
การทํางานวิจัยของบุคลากรในสถาบัน วิเคราะหขอมูลโดยวิธี Content Analysis และสรุปผล
เปนรายขอ จําแนกตามความถี่และรอยละ
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิจยั ครัง้ นีม้ บี คุ ลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทีเ่ ปนกลุม ตัวอยางทัง้ สิน้
จํานวน 210 คน สวนใหญบคุ ลากรเปนสายสนับสนุนวิชาการสังกัดหนวยงานสํานักงานอธิการบดี
มีอายุระหวาง 31-37 ป บุคลากรของสถาบันสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท โดย
บุคลากรสายวิชาการสวนใหญมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาโท สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุการทํางานในสถาบัน 20 ปขึ้นไป ซึ่งสวนใหญ
บุคลากรสายวิชาการเคยทําวิจยั มากสุด สวนสายสนับสนุนวิชาการสวนใหญไมเคยทําวิจยั มาก
ที่สุด โดยสวนใหญจะทําวิจัยไมเกิน 5 เรื่องและทําวิจัยเปนแบบทําเปนคณะ ทุนในการทําวิจัย
สวนใหญมาจากงบประมาณเงินรายไดของสถาบัน และการเผยแพรผลงานวิจัยสวนใหญเปน
แบบเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการและการพิมพผลงานวิจัยลงในวารสาร
สาเหตุของการทําวิจัยของบุคลากรสวนใหญมาจากความสนใจใครรู ซึ่งสาเหตุของ
ความสนใจในการทําวิจัยเนื่องจากตองการทําผลงานขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ สวนสาเหตุ
ของความไมสนใจในการทําวิจยั เนือ่ งจากขาดความรูแ ละประสบการณ และไมมเี วลาในการทําวิจยั
ตอนที่ 2 ขอมูลสภาพปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัยของบุคลากรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในภาพรวม พบวา บุคลากรไมสามารถทํางานวิจยั ในเวลา
ปฏิบัติงานประจําไดมากที่สุด เมื่อจําแนกตามประเภทของบุคลากร พบวา สภาพปญหา
อุปสรรคในการทํางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คือ ไมมีผูชวยในการทํางานวิจัยมากที่สุด
เชน พนักงานหาขอมูล พนักงานเก็บขอมูล พนักงานพิมพขอมูล เปนตน สวนสภาพปญหา
อุปสรรคในการทํางานวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คือ ไมสามารถทํางานวิจยั ในเวลา
ปฏิบตั งิ านประจําได
ตอนที่ 3 ขอมูลตัวบงชี้ที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้ที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยของบุคลากรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในภาพรวม พบวา ดานการสนับสนุนจากหนวยงานเปน
ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานบรรยากาศการวิจัย
ดานความรูเกี่ยวกับการวิจัย และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ เมื่อจําแนกตาม
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ประเภทของบุคลากร พบวา ตัวบงชีท้ สี่ ง ผลตอความสําเร็จในการทําวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ
คือ ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน รองลงมาไดแก ดานบรรยากาศการวิจยั ดานความรูเ กี่ยวกับ
การวิจัย และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คือ
ดานบรรยากาศการวิจัย ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน ดานความรูเกี่ยวกับการวิจัย และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
เมื่อพิจารณาตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยในภาพรวม มีผลการวิเคราะห
ขอมูลในแตละดาน ดังนี้
1. ดานบรรยากาศการวิจัย พบวา ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย ในภาพ
รวมดานบรรยากาศการวิจัยอยูในระดับคอนขางมาก โดยเรียงลําดับตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดดังนี้
(1) มีแหลงคนควาเอกสาร/ตํารา/วารสาร/บทความ/ทฤษฎีที่เกี่ยวของและรายงาน
การวิจัยที่ทันสมัยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
(2) มีแหลงขอมูลพื้นฐานเพียงพอและเชื่อถือได
(3) การกําหนดนโยบายและแนวทางการทํางานวิจัยของสถาบันที่ชัดเจน
(4) มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญและชํานาญการทําวิจัยในการใหคําปรึกษา
(5) การสงเสริมใหทํางานวิจัยใหเหมือนกับการทํางานปกติ(งานประจํา)
(6) การสงเสริมจัดใหมีการรวมกลุมทําวิจัยตามสาขาวิชา
(7) การสงเสริมใหบุคลากรรวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตาง ๆ
(8) การกําหนดใหทํางานวิจัยเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
(9) มีการติดตามและประเมินผลงานวิจัยเปนระยะอยางตอเนื่อง
(10) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร วารสารวิชาการดานการวิจัย
(11) การจัดประชุม ฝกอบรม สัมมนา เสวนาทางการวิจัย
(12) การประชุมระหวางนักวิจัยและผูบริหารสถาบันเพื่อใหเกิดความเขาใจสอด
คลองกันระหวางการทํางานวิจัย
(13) การพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเขาใจเกี่ยวกับการทํางาน
วิจัยระหวางนักวิจัยกับผูบริหารสถาบัน
2. ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน พบวา ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย
ในภาพรวมดานการสนับสนุนจากหนวยงานอยูในระดับคอนขางมาก โดยเรียงลําดับตัวบงชี้ที่มี
คาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้
(1) การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับทุนวิจัย
(2) การใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
(3) การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและประสบการณในการทํางานวิจัย
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(4) การใหความสําคัญในการสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยจากผูบังคับบัญชา
ทุกระดับ
(5) การเปดโอกาสใหบุคลากรรวมทําวิจัยกับหนวยงานอื่น
(6) การลดภาระงานดานอื่นสําหรับบุคลากรที่กําลังทํางานวิจัยเพื่อใหทํางานวิจัย
อยางเต็มความสามารถ
(7) การกําหนดแนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนไดตลอดป
(8) การกําหนดแนวทางหัวขอการวิจัยที่เปนปญหาและตองการคําตอบจากการ
วิจัยของสถาบัน
(9) การนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึ้น
(10) การนําผลงานวิจัยของบุคลากรมาใชในการอางอิงหรือใชประโยชนในการ
บริหารจัดการหรือตัดสินใจของผูบริหาร
(11) การกําหนดใหการทํางานวิจัยเปนภาระงานสวนหนึ่งของงานประจํา
(12) การจัดใหมกี ารประกวดและเผยแพรเกียรติคณ
ุ ของบุคลากรทีม่ ผี ลงานวิจยั ดีเดน
3. ดานความรูเกี่ยวกับการวิจัย พบวา ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย ใน
ภาพรวมดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตัวบงชี้ที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้
(1) การตั้งปญหา/หัวขอการวิจัย
(2) การวางแผนการวิจัย
(3) การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(4) การนําเสนอผลงานวิจัย
(5) การรายงานผลการวิเคราะหขอมูล
(6) วิธีการศึกษาเอกสารและวรรณคดีที่เกี่ยวของ
(7) การอานผลการวิเคราะหขอมูล
(8) หลักการสรางและการเลือกใชเครื่องมือวิจัย
(9) การเลือกใชเทคนิคทางสถิตใิ นการนําเสนอขอมูล
(10) การอานรายงานวิจัย
(11) หลักการและวิธีการสุมตัวอยาง
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย ใน
ภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตัวบงชี้ที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้
(1) การจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ อยางกวาง
ขวาง
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(2) การบริการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
(3) การบริการใหคําปรึกษาดานการวิจัย
(4) การใหบริการงานธุรการเกีย่ วกับการวิจยั เชน การใหบริการ/การพิมพรายงาน/
ถายเอกสาร/เขารายงาน
(5) การจัดสถานที่ใหผูทําวิจัยศึกษาคนควาภายในสถาบัน
(6) การบริการผูชวยคนควาหาสารสนเทศจากแหลงความรู
(7) การเปดหองทดลอง/ปฏิบัติการวิจัยตลอด 24 ชั่วโมง
(8) การใหบริการใชเครื่องคอมพิวเตอรตลอด 24 ชั่วโมง
(9) การใหบริการหองสมุดตลอด 24 ชั่วโมง
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการทํางานวิจัยของบุคลากรในสถาบัน
ขอเสนอแนะเพือ่ พัฒนาการทํางานวิจยั ของบุคลากรในสถาบัน จากบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ พบวา สวนใหญบคุ ลากรใหความเห็นวา ควรกําหนดใหการทํางานวิจยั
เปนภารกิจหลักมากที่สดุ รองลงมาไดแก ควรจัดใหมีการอบรม เพิ่มพูนความรูดานการทําวิจัย
แกบุคลากร ควรสงเสริมงบประมาณใหเพียงพอในการทํางานวิจัย ควรมีการทําวิจัยกลุมและ
มีผเู ชีย่ วชาญเปนทีป่ รึกษา ควรสงเสริมใหบคุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการไดทํางานวิจยั ใหมากขึน้
ควรมีสถานที่ อุปกรณและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั โดยเฉพาะการทดลองทางวิทยาศาสตร ควรมี
วารสารเพื่อการวิจัยสําหรับตีพมิ พผลงานวิจยั ใหเพียงพอ ควรมีการสนับสนุนใหบคุ ลากรในการ
ทํางานวิจยั ควรสรางแรงจูงใจใหบคุ ลากรในการทํางานวิจยั ควรจัดหาเอกสารอางอิงทางวิชาการ
เพื่องานวิจัยดานสังคมศาสตรเพิ่มขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธแหลงทุนจากหนวยงานตางๆ
ใหบุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน
เมื่อแยกตามประเภทของบุคลากร พบวา บุคลากรสายวิชาการมีขอเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการทํางานวิจัยของบุคลากรในสถาบันวา ควรกําหนดใหการทํางานวิจัยเปนภารกิจหลัก
มากที่สุด สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการทํางานวิจัยของ
บุคลากรในสถาบันวา ควรจัดใหมีการอบรม เพิ่มพูนความรูดานการทําวิจัยแกบุคลากรมากที่สุด
ตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณผบู ริหารทีด่ แู ลรับผิดชอบการทําวิจยั ของหนวยงานภายในสถาบัน
1. นโยบายการดําเนินงานดานการวิจัยของหนวยงาน
ทุกหนวยงาน มีนโยบายการดําเนินงานดานการวิจัยดวยการสงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรใหทําวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต โดยเฉพาะการวิจัยที่สามารถนําไป
ใชประโยชนทั้งในการจัดการเรียนการสอนและเชิงพาณิชย โดยมีการจัดสรรทุนอุดหนุนดวยเงิน
รายไดของหนวยงานแกบคุ ลากรใหทําวิจยั ประเภทตางๆ นอกจากนีย้ งั ใหทนุ สําหรับการนําเสนอ

64
ผลงานทางวิชาการและสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ
2. การบริหารจัดการ การทําวิจัยภายในหนวยงาน
ทุกหนวยงานมีหนวยงานหรือบุคคลหรือคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบการบริหารจัดการ
การทําวิจัยเพื่อทําหนาทีพ่ จิ ารณาใหทนุ อุดหนุนการวิจยั ของหนวยงานและการติดตามประเมินผล
การวิจัย รวมถึงการจัดทุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกใหแกบุคลากร
3. แนวทางการสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัย
3.1 แนวทางการสนับสนุนบุคลากรของหนวยงานในการทําวิจยั ไดแก การจัดสัมมนา
และฝกอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัย การใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยตามความสนใจ การกําหนด
สัดสวนภาระงานสอนกับการวิจัยอยางเหมาะสม การกําหนดใหนําผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
การทําผลงานทางวิชาการ ลดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย จัดหาเครื่องมืออุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการวิจยั สงเสริมใหนาํ ผลงานวิจยั ตีพมิ พในวารสารทางวิชาการ และใหรางวัล
แกผูมีผลงานวิจัยดีเดน
3.2 แนวทางในการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทําวิจัย ไดแก การจัดใหมีการ
พบปะระหวางนักวิจยั หรือการประชุมกลุม คลัสเตอร การสงเสริมการทําวิจยั กลุม การมีผชู ว ยวิจยั
และพี่เลี้ยงวิจัย
4. ปจจัย/สาเหตุที่เปนอุปสรรคของบุคลากรในการทําวิจัยในหนวยงาน ไดแก
การใหทุนอุดหนุนการทําวิจัยอยางเพียงพอ มีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาทําวิจัย ไมมี
บรรยากาศการวิจัยในหนวยงาน บุคลากรไมมีความรูในการทําวิจัย ขาดผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบงานวิจัยเชิงคุณภาพ
5. ปจจัยที่สงผลใหบุคลากรในหนวยงานทําวิจัยไดสําเร็จตามเปาหมาย ไดแก
ความมุงมั่นและความรับผิดชอบของนักวิจัย ความรูความเขาใจในการทําวิจัย บรรยากาศการ
ทําวิจัย แรงจูงใจหรือผลประโยชนที่ไดจากการทําวิจัย มีทุนอุดหนุนการทําวิจัยอยางเพียงพอ
และการติดตามประเมินผลการทําวิจัย
6. ความตองการของหนวยงานที่ตองการใหสถาบันสนับสนุนการทําวิจัย ไดแก
การสงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยมากขึ้นทั้งในดานเวลาและทุนอุดหนุนการวิจัย ควรจัดใหมีการ
รวมกลุมนักวิจัยเฉพาะทางระหวางหนวยงานมากขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้
1. สภาพปญหาอุปสรรคในการทําวิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ผลการวิจัยในภาพรวม บุคลากรไมสามารถทํางานวิจัยในเวลาปฏิบัติงานประจํา
ไดมากที่สุด โดยบุคลากรสายวิชาการมีปญหาอุปสรรคในการทําวิจัย คือ ไมมีผูชวยในการ
ทํางานวิจัยมากที่สุด สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีปญหาอุปสรรคในการทําวิจัย คือ ไม
สามารถทํางานวิจัยในเวลาปฏิบัติงานประจําได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชฐและคณะ
(2546) ทีว่ า ปญหาทีเ่ ปนอุปสรรคตอการทําวิจยั ของมหาวิทยาลัยสวนใหญเกิดจาก ดานโครงสราง
และความคิดเชิงระบบ ดานนโยบายวิจัย ดานขอจํากัดของทุนสนับสนุน ดานโครงสรางและ
การบริหารงานวิจยั ในมหาวิทยาลัย ดานบุคลากรวิจยั และดานความเชือ่ มโยงงานวิจยั กับองคกร
ตาง ๆ และสอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหารที่ดูแลรับผิดชอบการทําวิจัยของหนวยงาน
ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่ไดใหความเห็นในเรื่องปจจัย/สาเหตุที่
เปนอุปสรรคของบุคลากรในการทําวิจยั ทีว่ า บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) มีภาระงานสอนมาก
ทําใหไมมีเวลาในการทําวิจัย สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไมมีเวลาในการทํางานวิจัย
เนื่องจากงานประจํา/งานในหนาที่ที่ตองใหบริการแกนักศึกษา จึงเปนสาเหตุที่ทําใหบุคลากร
สวนใหญในสถาบันขาดความสนใจในการทําวิจัยอยางมาก
2. ตัวบงชีท้ สี่ ง ผลตอความสําเร็จในการทําวิจยั ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ผลการวิจัยในภาพรวม ดานการสนับสนุนจากหนวยงานเปนตัวบงชีท้ มี่ ผี ลตอ
ความสําเร็จในการทําวิจยั มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ดานบรรยากาศการวิจัย ดานความรูเกี่ยวกับ
การวิจัย และดานสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถวิเคราะหผลการวิจัยไดดังนี้
2.1 ดานการสนับสนุนจากหนวยงานเปนตัวบงชีท้ มี่ ผี ลตอความสําเร็จในการทําวิจยั
มากที่สุด ซึ่งตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยในดานนี้สูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก การ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับทุนวิจัย การใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น การสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและประสบการณในการทํางานวิจัย และการใหความสําคัญในการ
สงเสริมใหบคุ ลากรทํางานวิจยั จากผูบ งั คับบัญชาทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะชาติ
(2533) ที่วา ความตองการองคประกอบในการทําวิจัยทั้งของอาจารยและนักวิชาการในระดับ
มาก คือ การสงเสริมสนับสนุนในการทําวิจัยจากผูบังคับบัญชาอยางจริงจังและการเห็นความ
สําคัญของการวิจัยจากบุคลากร แสดงใหเห็นวา ตัวบงชี้ดานการสนับสนุนจากหนวยงานมีความ
สําคัญในการทําวิจัยของบุคลากรในสถาบันมากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้น สถาบันจึงควร
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยมากขึ้น
2.2 ดานบรรยากาศการวิจัย ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยในดาน
บรรยากาศการวิจัยสูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก การมีแหลงคนควาเอกสาร/ตํารา/วารสาร/
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บทความ/ทฤษฎีที่เกี่ยวของและรายงานการวิจัยที่ทันสมัยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
การมีแหลงขอมูลพื้นฐานเพียงพอและเชื่อถือได การกําหนดนโยบายและแนวทางการทํางาน
วิจยั ของสถาบันทีช่ ดั เจน และการมีนกั วิจยั ทีเ่ ชีย่ วชาญและชํานาญการทําวิจยั ในการใหคําปรึกษา
ซึง่ สอดคลองกับคํากลาวของ จรัส (2545) ทีว่ า ปจจัยในดานบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการวิจัยมีความ
สําคัญที่จะทําใหเกิดการวิจัยที่ดีไดทั้งดานบทบาทของผูบังคับบัญชาที่มีสวนอยางมากในการ
สนับสนุนการวิจัย ดานระบบงานและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เอื้อตอการทํางานวิจัย และดาน
เพื่อนรวมงาน ที่มีสวนชวยในการสรางบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยไดดี และสอดคลอง
กับงานวิจัยของสํานักพัฒนาการฝกหัดครู สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544) ที่วา ตองการ
ใหมีแหลงคนควาเอกสาร ตํารา ทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ แสดงให
เห็นวา แหลงคนควาเอกสาร/ตํารา/วารสาร/บทความ/ทฤษฎีที่เกี่ยวของและรายงานการวิจัยมี
สวนชวยใหการทําวิจัยประสบผลสําเร็จ หนวยงานที่จะสงเสริมการวิจัยจึงตองมีการพัฒนาดาน
แหลงคนควาเอกสารเพื่อทําวิจัยดวย
2.3 ดานความรูเกี่ยวกับการวิจัย ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยใน
ดานความรูเ กีย่ วกับการวิจยั สูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก การตัง้ ปญหา/หัวขอการวิจยั การวางแผน
การวิจยั การเขียนขอเสนอโครงการวิจยั และการนําเสนอผลงานวิจยั ซึง่ บุคลากรสายวิชาการมี
ความเห็นวา เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการวิจัยมากกวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่ง
ขัดแยงกับงานวิจัยของ ปยะชาติ (2533) ที่วา นักวิชาการมีความตองการองคประกอบในการ
ทํางานวิจัยสูงกวาอาจารยในเรื่องความสามารถในการวิเคราะหปญหา ความสามารถในการ
แสวงหาแนวทางปญหา หรือหัวขอที่ทําวิจัย ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะห
ขอมูล เทคนิคการเขียนรายงานการวิจยั ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากปจจุบนั บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู
ความสามารถในการวิจัยมากขึ้น ประกอบกับการทําวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของสถาบัน
สวนใหญเปนไปทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการ
ตั้งปญหา/หัวขอการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เปนปจจัยที่มี
ความสําคัญมากกวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยในดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกสูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก การจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของ
บุคลากรในรูปแบบตางๆ อยางกวางขวาง การบริการวิเคราะหขอ มูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
การบริการใหคําปรึกษาดานการวิจัย การใหบริการงานธุรการเกี่ยวกับการวิจัย เชน การให
บริการการพิมพรายงาน/การถายเอกสาร/การเขาเลมรายงาน หรือการจัดสถานที่ใหผูทําวิจัย
ศึกษาคนควาภายในสถาบัน ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ สุธรรม อารีกลุ และคณะ (2543) พบวา
ปญหาและอุปสรรคทีน่ กั วิจยั ประสบในปจจุบนั ไดแก ขาดผูช ว ยวิจยั และการตีพมิ พเผยแพร
ผลการวิจัย ทั้งนี้เพราะผูทําวิจัยไมสามารถทํางานวิจัยในเวลาปฏิบัติงานประจําไดมากที่สุด โดย
เฉพาะบุคลากรสายวิชาการมีความเห็นวา ไมมีผูชวยในการทําวิจัย เชน พนักงานหาขอมูล
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พนักงานเก็บขอมูล พนักงานพิมพขอมูลมากที่สุด สําหรับตัวบงชี้เรื่องการจัดใหมีการเผยแพร
ผลงานวิจยั ของบุคลากรในรูปแบบตางๆ อยางกวางขวางนัน้ เนือ่ งมาจากปจจุบนั การตีพมิ พเผยแพร
ผลงานวิจยั มีความสําคัญตอผูท าํ วิจยั มาก เพราะสามารถนําผลการวิจยั ไปใชในการขอตําแหนงทาง
วิชาการได รวมถึงแสดงใหเห็นวาผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรแลวเปนงานวิจัยที่มี
คุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการทํางานวิจัยของบุคลากรในสถาบัน
1.1 สถาบันควรกําหนดใหการทํางานวิจัยเปนภารกิจหลัก
1.2 สถาบันควรจัดใหมีการอบรมและเพิ่มพูนความรูดานการทําวิจัยแกบุคลากร
1.3 สถาบันควรสงเสริมงบประมาณใหเพียงพอในการทํางานวิจัย
1.4 สถาบันควรสงเสริมใหมีการทําวิจัยกลุมและมีผูเชี่ยวชาญคอยเปนที่ปรึกษา
1.5 สถาบันควรสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดทํางานวิจัยมากขึ้น
1.6 สถาบันควรจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ
ในการทําวิจัย โดยเฉพาะการทดลองทางวิทยาศาสตร
1.7 สถาบันควรมีวารสารการวิจัยสําหรับตีพิมพผลงานวิจัยอยางเพียงพอและ
ทันสมัย
1.8 สถาบันควรมีการสนับสนุนใหบุคลากรเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
1.9 สถาบันควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในการทํางานวิจยั
1.10 สถาบันควรมีเอกสารที่ใชในการอางอิงงานวิจัยทางดานสังคมศาสตรมากขึ้น
และควรมีการประชาสัมพันธขาวสารดานงานวิจัย แหลงทุนใหไดรับทราบอยางทั่วถึง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การทําวิจัยเรื่องนี้ควรดําเนินการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในเชิง
ปริมาณควรมีการดําเนินการเก็บขอมูลการทําวิจยั ของบุคลากรในสถาบันตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั
เพือ่ ดูแนวโนมของการทํางานวิจยั ของบุคลากรในสถาบัน
2.2 การทําวิจัยเรื่องนี้ควรมีการเปรียบเทียบการดําเนินการในการทําวิจัยจาก
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อดูสัดสวนการทําวิจัยของสถาบันในภาพรวม
2.3 การทําวิจัยเรื่องนี้ควรแยกประเภทสาขาวิชาการของการทําวิจัยเพื่อจะไดเห็น
สภาพการทําวิจัยในแตละสาขาวิชาการมากขึ้น

