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Abstract 
 The purpose of this research was to develop and empirically validate the causal model of 
research utilization of university faculty members. In the present study, a causal relationship 
model was employed. The sample consisted of 500 faculty members selected from 17 
government universities. The research variables consisted of 4 latent variables: contextual 
factors, research factors, individual factors, and research utilization. All latent variables were 
measured by 13 observable variables. The survey data were collected by using a five-point  
Likert scale questionnaire, which contained 43 items. Descriptive analysis was performed by 
using a statistical package. The conceptual model was empirically validated by using structural 
equation modeling with LISREL. The research finding was the causal model of research 
utilization of university faculty members fit the data well, as indicated by excellent fit indices, 

2 (17, N = 500) = 12.956; p = 0.739; GFI = 0.996; AGFI = 0.979; RMR = 0.008. As mediated by 
individual factors, the contextual factor had a significant indirect effect on research utilization. 
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การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย1 

ศิวะพร  ภู่พันธ์2 
ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ3 

สุวิมล  ว่องวาณิช4 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์
งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ 
อาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 17 แห่ง จํานวน 500 คน ตัวแปรที่ใช้  
ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร คือ ตัวแปรปัจจัยเชิงบริบท ตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัย 
ตัวแปรปัจจัยเชิงบุคคล และตัวแปรการใช้ประโยชน์งานวิจัย ตัวแปรแฝงทั้งหมดวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 43 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล          
ด้วยการวิเคราะห์สถิติบรรยายโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 (17, N=500)=12.956; p=0.739; GFI=0.996;        
AGFI=0.979; RMR = 0.008) ปัจจัยเชิงบุคคลส่งอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย และปัจจัยเชิงบริบท ส่งอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ผ่านปัจจัยเชิงบุคคล 

 
คําสําคัญ: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การใช้ประโยชน์งานวิจัย 
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บทนํา 
สถาบันอุดมศึกษาไทยนับว่าเป็นแหล่งความรู้

ที่สําคัญของประเทศ มีหน้าที่สอนและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียน ควบคู่กับการทํา
หน้าที่รวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้าง และ
เผยแพร่ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย ผลที่
สังคมจะได้รับจากมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพ สามารถเข้าสู่
ชีวิตการทํางาน เป็นพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลาทาง
สังคมและวัฒนธรรมมาเป็นอย่างดี ส่วนความรู้และ
องค์ความรู้ที่เป็นผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจาก
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงทางเศรษฐกิจแล้ว ยังจะนําพาสังคมไปสู่
ความเป็นอารยประเทศอย่างย่ังยืนอีกด้วย  

อนาคตของการศึกษาไทย โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาจะต้องมีแนวคิดและองค์ความรู้ 
เป็นของเราเอง มีความสมดุลในการศึกษา คือ 
เรียนรู้ของต่างประเทศแล้วมีองค์ความรู้ของเรา ใน
กระบวนการเรียนการสอนจึงต้องเป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกการวิจัยค้นคว้าตลอดเวลา 
ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงแนวคิดเรื่องการวิจัยกับการสอน
เข้าด้วยกัน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2551) ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย
ควรจัดหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย
ให้กับผู้เรียน และมีการนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนทุกระดับ (ปรัชญา เวสารัชช์, 
2546) สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย การวิจัยและ
การสอนจึงนับว่ามีความสําคัญเท่าเทียมกัน 

แนวทางการใช้การวิจัยในการเรียนการสอน
หรือการใช้ประโยชน์งานวิจัยในการเรียนการสอน 
นับว่าเป็นแนวทางที่สามารถเช่ือมโยงการวิจัยกับการ
สอนเข้าด้วยกัน และสามารถยกระดับคุณภาพของ
อุดมศึกษาไทย ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น
และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัย

ของประเทศสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มีขีด
ความสามารถระดับโลก (World-class university) 
การใช้ประโยชน์งานวิจัยถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่
หลายฝ่ายควรตระหนัก เน่ืองจากการใช้ประโยชน์
งานวิจัยเป็นกระบวนการใช้ความรู้หรือข้อค้นพบที่ได้
จากการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็นความรู้หรือข้อค้นพบ
จากผลการวิจัย และความรู้หรือข้อค้นพบเก่ียวกับ
กระบวนการวิจัย เพ่ือนําไปใช้ในการเปลี่ยนแปลง
การ เ รี ยนการสอน ใ ห้ เ กิ ดการ พัฒนาอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Horsely และคณะ 1983; Titler, 
1994; Estabrooks, 1999a, 2004; Jones, 2000; 
Stetler, 2001 และ Bennett, 2002) 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวกับการใช้
ประโยชน์งานวิจัยที่ผ่านมาทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ พบว่า มีการศึกษาวิจัยไว้ในลักษณะ
ต่างๆ กลุ่มแรก เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษา
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์งานวิจัย กลุ่มที่สอง เป็น
งานวิจัยที่ พัฒนาเครื่องมือวัดการใช้ประโยชน์
งานวิจัย กลุ่มที่สาม เป็นงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัย นอกจากน้ี         
ยังพบว่า งานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาการใช้
ประโยช น์ งาน วิ จั ย ในสาขาการพยาบาล  ซึ่ ง
ทําการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการใช้
ประโยชน์งานวิจัย ต่อมาเร่ิมมีงานวิจัยที่มุ่งศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรหลายๆ ด้าน
กับการใช้ประโยชน์งานวิจัย ทั้งน้ี ในการแสวงหา
ข้อสรุปเก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่น่าเช่ือถือ
ที่สุดและดีที่สุด คือ การวิจัยเชิงทดลอง เพราะเป็น
การค้นหาความจริงที่มีการจัดกระทํากับตัวแปรต้น 
มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเพ่ือให้ผลที่เกิดขึ้นมา
จากตัวแปรต้นเท่าน้ัน และขจัดตัวแปรที่ไม่ต้องการ
ศึกษาออกไป รวมท้ังขจัดความคลาดเคล่ือนของผล
การทดลอง การออกแบบการวิจัยจะเน้นความตรง
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ภายในและความตรงภายนอกเป็นหลัก เพ่ือนําไปสู่
ผลการวิจัยที่ตรงตามความจริง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2550) แต่การวิจัยเชิงทดลองในทางการศึกษา
พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ค่อนข้างจะมี
ข้อจํากัดในเรื่องการจัดให้เป็นการทดลองอย่าง
แท้จริงและใช้หลักการสุ่มอย่างสมบูรณ์ ต่อมาได้มี
การพัฒนารูปแบบการหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่
เหมาะสมสําหรับการวิจัยทางการศึกษาพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎีแล้วสร้ าง เ ป็นโมเดลที่ แสดงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งผู้ วิจัยสามารถ
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลที่สร้าง
ขึ้นได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนํามาตรวจสอบ
ระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรน้ัน ซึ่งการ
ตรวจสอบว่าโมเดลการวิจัยที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่น้ัน วิธีวิทยาการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง คือ การวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมลิสเรล (LInear Structural RELationship 
model = LISREL model or structural equation 
model) โมเดลลิสเรลมีลักษณะเด่นที่ทําให้ผลการวิจัย
มีความน่าเช่ือถือ สามารถใช้ศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุได้ทั้งการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองและ
การวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโมเดลลิสเรลครอบคลุมเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเกือบทุกประเภท อีก
ทั้ง ยังใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทฤษฎีที่
ผู้วิจัยต้องการศึกษาทั้งในด้านการตรวจสอบความ
ตรง เชิงโครงสร้างและการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลได้อีกด้วย นอกจากน้ี ข้อตกลงเบ้ืองต้นของ
โมเดลลิสเรลน้ัน มีการผ่อนคลายมากกว่าข้อตกลง
ของการวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์
อิทธิพลเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทําให้ข้อมูลสอดคล้อง

กับข้อตกลงทางสถิติได้ดีย่ิงขึ้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2542) 

จากแนวคิด ทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่
เก่ียวข้อง แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้
ประโยชน์งานวิจัย ทั้งน้ี งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์งานวิจัยในสาขา การ
พยาบาล สิ่งที่ยังไม่ปรากฏในการศึกษาเก่ียวกับการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัยในอดีต คือ งานวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรหลายๆ ด้าน 
กับการใช้ประโยชน์งานวิจัยในสาขาการศึกษา 
ประกอบกับวิวัฒนาการในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
ด้วยโปรแกรมลิสเรล ที่มีความเหมาะสมในการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย
ทางการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นการบ่งช้ีว่ามีตัวแปรใดบ้างที่เป็นสาเหตุของ
การใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ีรูปแบบของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ ไ ด้จากการศึกษาครั้ ง น้ี  จะทําให้ไ ด้ผลสรุปที่
น่าสนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์เล็งเห็น
ความสําคัญของการใช้ประโยชน์งานวิจัยในการเรียน
การสอน และนําไปสู่การนํางานวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
จากการศึกษาเอกสาร  ซึ่ งประกอบด้วย          

1) แนวคิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยของ Estabrook 
(1999a) ซึ่งแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
ออกเป็น การใช้ประโยชน์โดยตรง (Direct research 
utilization) การใช้ประโยชน์โดยอ้อม (Indirect 
research utilization) 2) แนวคิดที่อธิบายปัจจัยที่
ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงบุคคล ของ 
Stetler (1994) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (environmental inputs) ปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล (internal throughputs) 3) ทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation 
Theory) ของ Rogers (1983) และ 4) งานวิจัยที่
ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
ได้แก่ Cummings และคณะ (2007) Estabrooks 
(1999b) Estabrook และคณะ (2003) Estabrooks 
และคณะ (2007) Meijers และคณะ (2006) Midodzi 
และคณะ (2007) Milner และคณะ (2005)Milner 
และคณะ (2006) Olade (2003) การพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ยังรวมถึงข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้พัฒนา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์
งานวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร 
คือ (1) ตัวแปรปัจจัยเชิงบริบท วัดจากตัวแปรสังเกต
ได้ 3 ตัว คือ นโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงาน 
การสนับสนุนของหน่วยงาน และบรรยากาศการวิจัย
ของหน่วยงาน (2) ตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะ
งานวิจัย วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ คุณภาพ
ของงานวิจัย ความทันสมัยของงานวิจัย และความ
สอดคล้องของงานวิจัยกับรายวิชาที่สอน สําหรับตัว
แปรแฝงภายใน   2 ตัวแปร คือ (1) ตัวแปรปัจจัยเชิง
บุคคล วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว คือ เจตคติเชิง
บวกต่องานวิจัย ความเป็นผู้มีใจเปิดกว้าง ความเป็น

ผู้มีความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการ ความสนใจใน
การศึกษางานวิจัย และความสนใจในจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (2) ตัวแปรการใช้
ประโยชน์งานวิจัย วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คือ 
การใช้ประโยชน์งานวิจัยทางตรง  และการใช้
ประโยชน์งานวิจัยทางอ้อม ทั้งน้ีผู้วิจัยได้นําเสนอ
สมมติฐานการวิจัยและโมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในโมเดล           แทน  ตัวแปรสังเกตได้,               แทน ตัวแปรแฝง,           แทน ความสัมพันธ์ที่เป็นสาเหตุหรือผล ตัวแปรที่ปลายลูกศรทําให้  
                                      เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรง (สาเหตุ) ตัวแปรที่หัวลูกศร (ผล) 

หมายเหตุ  1 หมายถึง Rogers (1983)  2 หมายถึง Champion และ Leach (1989) 3 หมายถึง Cumming และคณะ (2007) 
 4 หมายถึง Estabrook (1999b)  5 หมายถึง Estabrook และคณะ (2003) 6 หมายถึง Milner และคณะ (2005) 

 7 หมายถึง Meijers และคณะ (2006) 8 หมายถึง Milner และคณะ (2006) 9 หมายถึง Olade (2003) 
 10 หมายถึง ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้
ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

1.1 ปัจจัยเชิงบริบท ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
งานวิจัย และปัจจัยเชิงบุคคลส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจัย 

1.2 ปัจจัยเชิงบริบท ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจัย โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงบุคคล 

1.3 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัย ส่ง
อิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย โดย
ส่งผ่านปัจจัยเชิงบุคคล 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (Causal relationships) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้น กับข้อมูลเชิง
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คุณภาพของงานวิจัย 

ความทันสมัยของงานวิจัย 

เจตคติเชิงบวกต่องานวิจัย 

การใช้ประโยชน์งานวิจัย
ทางตรง 

ความเป็นผู้มีใจเปิดกว้าง  

ความเป็นผู้มีความอยากรู้
อยากเห็นทางวิชาการ 

การใช้ประโยชน์งานวิจัย
ทางอ้อม 

ความสนใจในการศึกษา
งานวิจัย 

ความสนใจในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชว้ิจัยเป็น

ความสอดคล้องของ
งานวิจัยกับรายวิชาที่สอน 

บรรยากาศการวิจัยของ
หน่วยงาน 
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ประจักษ์ โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
data) ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในคร้ังน้ี คือ อาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปิดสอนทั้งในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จํานวน 17 สถาบัน 
คัดเลือกด้วยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน (Stratified random sampling) โดย
กําหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling 
unit) แล้วทําการจําแนกมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม 
คื อ  ก ลุ่ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ สั ง กั ด ท บ ว ง 
มหาวิทยาลัยเดิม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุ่ม     
อย่างง่าย (Simple random sampling) เลือก
มหาวิทยาลัย จากทั้ง 3 กลุ่มมหาวิทยาลัย ผลการสุ่มได้
มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 17 สถาบัน 
ประกอบด้วย  กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐสั ง กัด
ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม จํานวน 11 สถาบัน         
คือ (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 44 คน         
(2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 46 คน  
(3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 34 คน       
(4) มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 42 คน (5) มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จํานวน 30 คน (6) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จํานวน 31 คน (7) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 
25 คน (8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จํานวน 29 คน 9) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 25 คน (10) มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 22 
คน และ (11) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 
30 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จํานวน 3 สถาบัน 
คือ (1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จํานวน 35 คน (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 34 คน และ 
(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จํานวน 26 คน และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จํานวน 3 สถาบัน คือ (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต จํานวน 15 คน (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จํานวน 18 คน และ (3) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ จํานวน 14 คน 

เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์
โมเดลลิสเรล ซึ่งจําเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่พอสมควร ด้วยสาเหตุน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Hair และ
คณะ (1998) ที่ได้เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 
โดยพิจารณาจากขนาดของโมเดล ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้
ผู้ตอบจํานวน 10 - 20 คน ต่อค่าพารามิเตอร์ที่
ต้องการประมาณค่า 1 ตัว ทั้งน้ี ในโมเดลการวิจัยมี
จํานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า จํานวน 
33 ค่า ดังน้ัน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตาม
แนวคิดของ Hair และคณะ (1998) ควรมีจํานวน 
330 – 660 คน ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จํานวน 
980 ฉบับ ซึ่งคิดเป็น 3 เท่าของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือชดเชยกรณีที่อัตราการตอบแบบสอบถามไม่ครบ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 500 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบ
กลับร้อยละ 51.02 ดังน้ัน จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี มีจํานวน 500 
คน ซึ่งถือว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี 
มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรล 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดทํา
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เสนอไปยังคณบดีของคณะที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 17 สถาบัน เพ่ือขออนุญาตและขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย และเริ่ม
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ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังที่ได้รับการ
อนุญาตจากคณบดีของคณะน้ันๆ แล้ว ซึ่งการส่ง
แบบสอบถามและการรับคืน ผู้วิจัยดําเนินการใน 2 
วิธี วิธีที่หน่ึง คือ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและรับคืน
ด้วยตนเอง โดยขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่าง
ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการส่งแบบสอบถาม
คืน วิธีที่สอง คือ ผู้ วิจัยขอความอนุเคราะห์จาก
เจ้าหน้าที่ภาควิชาของแต่ละคณะ เป็นผู้ดําเนินการ
ส่งแบบสอบถามให้คณาจารย์ทุกท่าน และรวบรวม
แบบสอบถามเพ่ือให้ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เอกสารและการสัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัย
เก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย มาใช้ในการสร้างข้อคําถาม
และพัฒนาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลและสภาพความเป็นจริง
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระยะเวลาการ
ทํางานตําแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ประสบการณ์และจํานวนงานวิจัยที่เคยทําใน
อดีตถึงปัจจุบัน ลักษณะการทําวิจัย แบบสอบถาม
ตอนน้ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
จํานวน 6 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เ ก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์
งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) จํานวน 43 ข้อ 
ให้ผู้ตอบเลือกตอบในระดับที่ตรงกับการรับรู้ของตน
มากท่ีสุด แบบสอบถามตอนน้ีจําแนกออกเป็น 4 
ด้าน ดังน้ี  

ปัจจัยเชิงบริบท หมายถึง สิ่งที่เป็นคุณลักษณะ
ขององค์กรที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย วัดได้
จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 3 ตัวแปร คือ 1) นโยบาย
ด้านการวิจัยของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของท่านมี
นโยบายและการบริหารงานวิจัยสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย 2) การสนับสนุนของหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน
ของท่านจัดบริการแหล่งข้อมูลในการสืบค้น เช่น 
ตํารา เอกสารงานวิจัย วารสารวิชาการ (Hard copy) 
และระบบฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร และ 3) บรรยากาศการวิจัยของหน่วยงาน 
เช่น คณาจารย์ในคณะของท่านมีการผลิตผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบ
(Impact) เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัย หมายถึง สิ่งที่
เป็นคุณลักษณะของงานวิจัยที่ส่งผลต่อการ ใช้
ประโยชน์งานวิจัย วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 
3 ตัวแปร คือ 1) คุณภาพของงานวิจัย เช่น ร้อยละ
ของจํานวนงานวิจัยที่ท่านใช้อยู่ทุกวันน้ี ดําเนินการ
วิจัยถูกต้องตามแบบแผนวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย       
2) ความทันสมัยของงานวิจัย เช่น ร้อยละของจํานวน
งานวิจัยที่ท่านใช้อยู่ทุกวันน้ี มีความทันสมัย นําเสนอ
สาระความรู้ในมุมมองใหม่ ไม่ซ้ํากับองค์ความรู้ที่มีอยู่
เดิม 3) ความสอดคล้องของงานวิจัยกับรายวิชาที่
สอน เช่น ร้อยละของจํานวนงานวิจัยที่ท่านใช้อยู่ทุก
วันน้ี สอดคล้องกับเน้ือหาสาระและกิจกรรมใน
รายวิชาที่สอน 

ปัจจัยเชิงบุคคล หมายถึง สิ่งที่เป็นคุณลักษณะ
ของบุคคลในด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมส่วน
บุคคลท่ีส่งผลต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย วัดได้จาก
ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) เจตคติ
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เชิงบวกต่องานวิจัย เช่น ท่านคิดว่ากับการนําข้อ
ค้นพบ องค์ความรู้ นวัตกรรม จากงานวิจัยมาใช้
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหว 
(Dynamic) ทางวิชาการ 2) ความเป็นผู้มีใจเปิด
กว้าง เช่น ท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนํามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 3) ความเป็นผู้มีความ
อยากรู้อยากเห็นทางวิชาการ เช่น ท่านค้นหาความรู้
และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา 
4) ความสนใจในการศึกษางานวิจัย เช่น ท่านอ่าน
และสืบค้นงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ เช่น 
เอกสารงานวิจัย วารสารวิชาการ และระบบฐานข้อมูลวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5) ความสนใจใน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เช่น ท่าน
อ่านงานวิจัยและนําผลการวิจัย/กระบวนการวิจัย มาใช้
ประกอบเน้ือหาสาระที่สอน หรือนํามาประยุกต์ใช้ใน
เน้ือหาสาระที่สอน เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ 

การใช้ประโยชน์งานวิจัย หมายถึง ลักษณะ
การใช้ข้อค้นพบจากผลวิจัยและกระบวนการวิจัย ใน
การจัดการเรียนการสอน การเขียนตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน การเขียนรายงานการวิจัย และ
การวิจัยต่อยอด วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 2 
ตัวแปร 1) การใช้ประโยชน์งานวิจัยทางตรง เช่น ท่าน
ไ ด้ นํ าความ รู้ /ข้ อค้ นพบจากผลการ วิจั ยและ
กระบวนการวิจัย มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน 2) การใช้ประโยชน์งานวิจัยทางอ้อม เช่น 
ท่านรู้สึกว่า แม้ว่าท่านอาจจะยังไม่ได้ใช้ความรู้ใน
ขณะนั้น แต่การศึกษาค้นคว้าความรู้/ข้อค้นพบจาก
ผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจของตนเองให้ดีขึ้น และเปลี่ยน
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) ของ
เครื่องมือ ซึ่งประเมินจากสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า 

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.545 ถึง 0.714 ทั้งน้ี ผลการ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของตัวบ่งช้ี (R2) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าความ
เที่ยงอยู่ระหว่าง 0.058 ถึง 1.000  

สําหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันโมเดล การวัดของตัวแปรแฝง ทั้ง 4 โมเดล คือ 
โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงบริบท โมเดลการวัด
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะงานวิจัย โมเดลการวัด
องค์ประกอบปัจจัยเชิงบุคคล และโมเดลการวัด
องค์ประกอบการใช้ประโยชน์งานวิจัย พบว่า มี
โมเดลการวัด จํานวน 2 โมเดล คือ โมเดลการวัด
องค์ประกอบเชิงบริบท โมเดลการวัดองค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะงานวิจัย ที่มีตัวบ่งช้ีที่เป็นตัวแปร
สังเกตได้อยู่ 3 ตัวแปร ดังน้ัน โมเดลการวัดทั้ง 2 
โมเดลนี้ จึงเป็นโมเดลระบุความเป็นได้ค่าเดียวได้
พอดีหรือโมเดลระบุพอดี (Just-identified model) 
คือ  มีจํ านวนสมการโครงสร้ าง เท่ า กับจํ านวน
พารามิเตอร์หรือค่าสัมประสิทธ์ิที่จะประมาณ โมเดล
เช่นน้ีเป็นโมเดลที่กลมกลืนกับข้อมูลโดยอัตโนมัติ          
ไม่สามารถทดสอบความกลมกลืนของโมเดลได้ 
(df=0) ดังน้ัน ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดค่าคงที่ให้กับ
ค่าสัมประสิทธ์ิค่าใดค่าหน่ึงจึงจะสามารถทําให้ 
โมเดลน้ีมี df เท่ากับ 1 นอกจากน้ี ยังพบว่าโมเดล
การวัดองค์ประกอบการใช้ประโยชน์งานวิจัย มีตัว
แปรสังเกตได้เพียง 2 ตัวแปร โมเดลน้ีจึงเป็นโมเดล
ระบุความเป็นได้ค่าเดียวไม่พอดี (under-identified 
model) คือ มีจํานวนสมการโครงสร้างน้อยกว่า
จํานวนพารามิเตอร์หรือค่าสัมประสิทธ์ิที่จะประมาณ 
โมเดลประเภทน้ีจะไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์
ได้ และ df จะมีค่าติดลบ ดังน้ัน ผู้วิจัยได้ทําการ
กําหนดค่าคงที่ให้กับค่าสัมประสิทธ์ิ จํานวน 2 ค่า  
จึงจะสามารถทําให้โมเดลน้ีมีค่า df เท่ากับ 1 
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ภายหลั ง ก า ร กํ าหนดค่ า ค ง ท่ี ใ ห้ กั บค่ า
สัมประสิทธ์ิบางค่า ของทั้ง 3 โมเดล พบว่า ในผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล การวัด
ของตัวแปรแฝง ทั้ง 4 โมเดล คือ โมเดลการวัด
องค์ประกอบเชิงบริบท โมเดลการวัดองค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะงานวิจัย โมเดลการวัดองค์ประกอบ
ปัจจัยเชิงบุคคล และโมเดลการวัดองค์ประกอบการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัย เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์ และ
ความเที่ยงของตัวบ่ง ช้ีแต่ละโมเดล  (Indicator 
reliability) พบว่า โมเดลการวัดทั้ง 4 โมเดล มี
ฟังก์ชันความกลมกลืนแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ี เมื่อ
พิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมด 
พบว่า นํ้าหนักองค์ประกอบของ ตัวแปรทั้งหมดมีค่า
เป็นบวก มีขนาดต้ังแต่ 0.241–1.000 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว แสดงว่า ทั้ง 4 โมเดล       
มีความตรงเชิงโครงสร้างตามกรอบแนวคิด ผู้วิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพร้อมกับการเสนอ
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยด้าน
ความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha Coefficient) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าความเที่ยงและค่าความตรงเชิงโครงสร้าง 

ตัวแปร/ตัวบ่งชี ้
จํานวน

ข้อ 

ค่าความเที่ยง 
น้ําหนัก

องคป์ระกอบ 
ค่าความตรงเชิงโครงสร้าง สัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค 
สัมประสิทธิ์ความ

เที่ยงของตัวบ่งชี้ (R2) 
1. ปัจจัยเชิงบริบท 9     

2 (1, N=500) = 0.008;  
p = 0.927; GFI = 1.000;  
AGFI = 1.000; RMR = 0.001 

1.1 นโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงาน 3 0.714 0.900 0.949** 
1.2 การสนับสนุนของหน่วยงาน 3 0.546 0.900 0.949** 
1.3 บรรยากาศการวิจัยของหน่วยงาน 3 0.579 0.303 0.551** 

2. ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัย 9     
2 (1, N=500) = 1.024;   

p = 0.311; GFI = 0.999;  
AGFI = 0.992; RMR = 0.013 

2.1 คุณภาพของงานวิจัย 3 0.519 0.900 0.948** 
2.2 ความทันสมัยของงานวิจัย 3 0.689 0.058 0.241** 
2.3 ความสอดคล้องของงานวิจัยกับ

รายวิชาที่สอน 
3 0.545 0.900 0.950** 

3. ปัจจัยเชิงบุคคล 15     
2 (1, N=500) = 0.104;  

p= 0.747; GFI = 1.000;   
AGFI = 0.999; RMR = 
0.002 

3.1 เจตคติเชิงบวกต่องานวิจัย 3 0.644 0.427 0.654** 
3.2 ความเป็นผู้มีใจเปิดกว้าง 3 0.611 0.468 0.684** 
3.3. ความเป็นผู้มีความอยากรู้อยากเห็น

ทางวิชาการ 
3 0.617 0.345 0.588** 

3.4 ความสนใจในการศึกษางานวิจัย 3 0.697 0.574 0.758** 
3.5 ความสนใจในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
3 0.662 0.647 0.804** 

4. การใช้ประโยชน์งานวิจัย 10     
2 (1, N=500) = 0.608; 

 p = 0.438; GFI = 0.999; 
 AGFI = 0.996; RMR = 0.011 

4.1 การใช้ประโยชน์งานวิจัยทางตรง 5 0.661 0.811 0.901** 
4.2 การใช้ประโยชน์งานวิจัยทางอ้อม 5 0.613 1.000 1.000** 

หมายเหตุ  * หมายถึง p < .05   ** หมายถึง p < .01 



Journal of Behavioral Science Vol. 20 No. 2 July 2014       ISSN 1686-1442 

 

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2557  127  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จาก

การศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จํานวน 500 คน 
พบว่า อาจารย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี 
เป็นเพศหญิงและเพศชายพอๆ กัน โดยเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย (285 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00) 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาทํางาน 16 ปีขึ้นไป (154 คน  
คิดเป็นร้อยละ 30.80) ส่วนใหญ่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ ในตําแหน่งอาจารย์ (304 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.80) ส่วนใหญ่มีจํานวนงานวิจัยที่เคยทําในอดีตถึง
ปัจจุบัน จํานวน 3-5 เรื่อง (186 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.20) อาจารย์ส่วนใหญ่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติ (343 คน คิดเป็นร้อยละ 68.60) 
และอาจารย์ส่วนใหญ่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ (161 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20) 
อาจารย์มีลักษณะการทําวิจัยคนเดียวและการทํา
วิจัยเป็นทีมพอๆ กัน โดยมีลักษณะการทําวิจัยคน
เดียวมากกว่าการทําวิจัยเป็นทีม (375 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00) 

2. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์
งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย ภายหลังการ
ปรับโมเดล พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า ( 2 (17, N=500)=12.956; 
p=0.739; GFI=0.996; AGFI=0.979; RMR=0.008) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตัวแปรปัจจัยเชิง
บุคคล และตัวแปรการใช้ประโยชน์งานวิจัย มีค่า
เท่ากับ 0.434 และ 0.736 ตามลําดับ แสดงว่า     
ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรปัจจัยเชิงบุคคล และความแปรปรวนของ    
ตัวแปรการใช้ประโยชน์งานวิจัย ได้ร้อยละ 43.40 
และ 73.36 ตามลําดับ ซึ่งผลการประมาณค่าใน
แบบจําลอง พบว่า 

2.1 ปัจจัยเชิงบริบท มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัยในทิศทางบวก มีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล เท่ากับ 0.090  

2.2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัย มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยในทิศทางลบ มี
ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ 0.160  

2.3 ปัจจัยเชิงบุคคล มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัยในทิศทางบวก มีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล เท่ากับ 0.897 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

2.4 ปัจจัยเชิงบริบท ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจัย โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงบุคคล 
มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ 0.316 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.5 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัย ส่ง
อิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย โดย
ส่งผ่านปัจจัยเชิงบุคคล มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
เท่ากับ 0.295 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการประมาณค่าในโมเดล มีรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย  

ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร R2 น้ําหนักองค์ประกอบ SE t 

ปัจจัยเชิงบริบท     

นโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงาน 0.630 0.626** 0.044 14.357 
การสนับสนุนของหน่วยงาน 0.287 0.489** 0.060 8.208 
บรรยากาศการวิจัยของหน่วยงาน 0.439 0.584** 0.046 12.566 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัย     

คุณภาพของงานวิจัย 0.247 0.331** 0.043 7.767 
ความทันสมัยของงานวิจัย 0.547 0.617** 0.056 10.967 
ความสอดคล้องของงานวิจัยกับรายวิชาท่ีสอน 0.123 0.234** 0.057 4.072 

ปัจจัยเชิงบุคคล     

เจตคติเชิงบวกต่องานวิจัย 0.464 0.461 - - 
ความเป็นผู้มีใจเปิดกว้าง 0.416 0.341** 0.029 11.884 
ความเป็นผู้มีความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการ 0.402 0.378** 0.033 11.526 
ความสนใจในการศึกษางานวิจยั 0.657 0.546** 0.042 12.883 
ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 0.582 0.513** 0.038 13.551 

การใช้ประโยชน์งานวิจัย     

การใช้ประโยชน์งานวิจัยทางตรง 0.717 0.605 - - 
การใช้ประโยชน์งานวิจัยทางอ้อม 0.676 0.543** .0032 16.926 

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ปรับแก้แล้ว 

ตัวแปรผล 

ตัวแปรสาเหตุ 

ปัจจัยเชิงบุคคล (R2 = 0.434) การใช้ประโยชน์งานวิจยั (R2 = 0.736) 
อิทธิพลรวม

(TE) 
อิทธิพล

ทางอ้อม(IE) 
อิทธิพล

ทางตรง(DE) 
อิทธิพลรวม

(TE) 
อิทธิพล

ทางอ้อม(IE) 
อิทธิพลทางตรง

(DE) 

1. ปัจจัยเชิงบริบท 0.352** - 0.352** 0.409** 0.316** 0.090 

 (0.136)  (0.136) (0.118) (0.119)  

2. ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจยั 0.328* - 0.328* 0.134 0.295* -0.160 

 (0.150)  (0.150) (0.132) (0.141)  

3. ปัจจัยเชิงบุคคล - - - 0.897** -   0.897** 

    (0.090)  (0.090) 

ค่าสถิติ Chi-square = 12.956, df = 17, p = 0.739, GFI = 0.996, AGFI = 0.979,  RMR = 0.008,  RMSEA = 0.000 

หมายเหตุ  * หมายถึง p<.05;   ** หมายถึง p<.01; R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ความเที่ยง; ตัวเลขในวงเล็บ = ค่า standard error 
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แผนภาพที่ 2 โมเดลเชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

*p<.05   **p<.01   ตัวเลขในโมเดลแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (standardize score) 

0.566

0.264 

0.617**

0.331** 0.328**

0.090 

0.352**

0.513**

0.546**

0.378**

0.341**

0.461

0.543**0.234**

ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
งานวิจัย 

-0.160 

0.489** 

0.584** 

0.626**

ปัจจัยเชงิบริบท 

การใช้ประโยชน์
งานวิจัย R2 = 0.736 

นโยบายด้านการวิจัยของ
หน่วยงาน 

การสนับสนุนของหน่วยงาน 

คุณภาพของงานวิจัย 

ความทันสมัยของงานวิจัย 

การใช้ประโยชน์งานวิจัยทางตรง 

ความเป็นผู้มีใจเปิดกว้าง  

ความเป็นผู้มีความอยากรู้อยาก
เห็นทางวิชาการ 

การใช้ประโยชน์งานวิจัย
ทางอ้อม 

ความสนใจในการศึกษางานวิจัย 

ความสนใจในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ความสอดคล้องของ
งานวิจัยกับรายวิชาที่สอน 

บรรยากาศการวิจัยของ
หน่วยงาน 

ปัจจัยเชงิบคุคล 
R2 = 0.434 

0.897**

0.777

0.837

0.958

0.969

0.898

0.992

0.737

0.697

0.813

0.754

0.916  7,10  

0.909

0.886เจตคติเชิงบวกต่องานวิจัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1) จากการพัฒนาและตรวจสอบโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย พบว่า โมเดลโดยภาพรวม
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งภายหลังการปรับแบบโมเดล พบว่า 
เส้นทางความสัมพันธ์ในโมเดลสมการโครงสร้างส่วน
ใหญ่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยตามที่กําหนด 
ทั้งน้ี เพราะการวิจัยครั้งน้ี ได้คัดเลือกตัวแปรต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาเป็นโมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ตามทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม
ของ Rogers (Rogers, 1983) แนวคิดที่อธิบายปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงบุคคลของ 
Stetler (Stetler, 1994) และงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย (Cummings และ
คณะ, 2007; Estabrooks, 1999b; Estabrook และ
คณะ, 2003; Estabrooks และคณะ, 2007; Meijers 
และคณะ, 2006; Midodzi และคณะ, 2007; Milner 
และคณะ, 2005; Milner และคณะ, 2006; Olade, 
2003) รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์
มหาวิทยาลัย จึงทําให้โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

2) เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง พบว่า ปัจจัย
เชิงบริบทและปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัยไม่ส่ง
อิทธิพลทางตรงต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย มีเพียง
ปัจจัย เ ชิ ง บุคคลส่ ง อิท ธิพลทางตรงต่อการใ ช้
ประโยชน์งานวิจัยอย่างมีนัยสําคัญ โดยองค์ประกอบ
ที่สําคัญที่สุด คือ ความสนใจในการศึกษางานวิจัย 
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญ ได้แก่ ความสนใจ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
เจตคติเชิงบวกต่องานวิจัย ความเป็นผู้มีความอยากรู้
อยากเห็นทางวิชาการ และความเป็นผู้มีใจเปิดกว้าง 

เน่ืองจากตัวแปรการใช้ประโยชน์งานวิจัย ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรปัจจัยเชิงบุคคล สูงกว่า 
อิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านคุณลักษณะงานวิจัย 
และปัจจัยเชิงบริบท ดังน้ัน ปัจจัยเชิงบุคคลจึงเป็น
ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ควรให้
ความสําคัญต่อคุณลักษณะของบุคคล คือ ความ
สนใจในการศึกษางานวิจัยมากที่สุด ดังน้ัน การท่ี
อาจารย์จะนํางานวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  อาจาร ย์จะ ต้อง เ ป็นผู้ ที่ มี ความสนใจใน
การศึกษางานวิจัยสูง  

3) ปัจจัยเชิงบริบทส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัย โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงบุคคล 
องค์ประกอบที่สําคัญที่สุด คือ นโยบายด้านการวิจัย
ของหน่วยงาน องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญ 
ได้แก่ บรรยากาศการวิจัยของหน่วยงาน และการ
สนับสนุนของหน่วยงาน ทั้งน้ี อาจารย์มหาวิทยาลัย
ให้ ความสํ าคัญ ต่อนโยบาย ด้ านการ วิจั ยของ
หน่วยงานมากที่สุด ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัยเชิง
บริบทไปกระตุ้ น ให้อาจารย์ นํ างาน วิจัยมาใ ช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน จึงสามารถ
สรุปได้ว่า ปัจจัยเชิงบริบท ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย
ด้านการวิจัยของหน่วยงาน บรรยากาศการวิจัยของ
หน่วยงาน และการสนับสนุนของหน่วยงาน ส่งผลต่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ดังน้ัน การท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยจะนํางานวิจัยมา
ใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องมีนโยบาย
ด้านการ วิจัยที่ ชัด เจน  นอกจาก น้ี  ปัจจัย ด้าน
คุณลักษณะงานวิจัย เ ป็นตัวแปรที่คาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงบุคคล 
องค์ประกอบที่สําคัญที่สุด คือ ความทันสมัยของ
งานวิจัย คุณภาพของงานวิจัย และความสอดคล้อง
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ของงานวิจัย กับรายวิชาที่ สอน  อย่างไรก็ตาม 
อาจารย์มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อความทันสมัย
ของงานวิจัยมากที่สุด หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัย
ด้านคุณลักษณะงานวิจัยไปกระตุ้นให้อาจารย์นํา
งานวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน การ
ที่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะนํางานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
งานวิจัยน้ันจะต้องมีความทันสมัยมาก 

4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ขอ งก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ ง าน วิ จั ย ขอ งอ าจ า ร ย์
มหาวิทยาลัย พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2) ของ ตัวแปร ปัจจั ย เ ชิ ง บุคคล  และการ ใ ช้
ประโยชน์งานวิจัย มีค่าเท่ากับ 0.434 และ 0.736 
ตามลําดับ แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรปัจจัยเชิงบุคคล ได้ร้อย
ละ 43.40 และอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
การใช้ประโยชน์งานวิจัย ได้ร้อยละ 73.60 แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรที่ผู้วิจัยนํามาศึกษาในครั้งน้ีอาจจะยัง
ไม่ครอบคลุมปัจจัยเชิงบุคคล ซึ่งอาจจะต้องมีการ
เพ่ิมตัวแปรสังเกตได้ตัวอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้นํามาศึกษาใน
การวิจัยครั้งน้ี 

5) การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และการ
สัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเก่ียวกับปัจจัยเชิง
สาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย มาใช้ในการสร้างข้อคําถามและพัฒนา
เป็นเคร่ืองมือวิจัย ทําให้ได้ข้อคําถามที่ตรงกับบริบท
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย มีการทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง และได้มีการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
ความตรงตามโครงสร้างและความเที่ยง พบว่า ดัชนี
ความสอดคล้อง(IOC) ทุกข้อคําถามผ่านเกณฑ์ แสดง
ให้เห็นว่าเคร่ืองมือมีคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา 
และเมื่ อ นํา ไปทดลองใ ช้  แล้ ว นําไป วิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลกรอบแนวคิด 
พบว่า มีโมเดลการวัด จํานวน 2 โมเดล เป็นโมเดล
ระบุความเป็นได้ค่าเดียวได้พอดีหรือโมเดลระบุพอดี 
(Just-identified model) และมีโมเดลการวัด 1 
โมเดล เป็นโมเดลระบุความเป็นได้ค่าเดียวไม่พอดี 
(Under-identified model) ทําให้ต้องทําการ
กําหนดค่าคงที่ให้กับค่าสัมประสิทธ์ิ ภายหลังการ
กําหนดค่าคงที่ให้กับค่าสัมประสิทธ์ิบางค่า ของทั้ง 3 
โมเดล พบว่า ในผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันโมเดลการวัดของตัวแปรแฝง ทั้ง 4 โมเดล มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Mclntire และ Miller (2007 อ้างถึง
ใน โชติกา ภาษีผล, 2555) กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นการแสดงหลักฐานความ
ตรงเชิงโครงสร้าง โดยหลักฐานที่แสดงน้ันเป็นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล หาก
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลแสดงว่าเครื่องมือ
น้ันมีความตรงเชิงโครงสร้าง 

อย่างไรก็ตาม การหาค่าความเที่ยงด้วย
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค โดยพิจารณาราย
องค์ประกอบ พบว่า มีค่าปานกลางอยู่ระหว่าง 
0.545 ถึง 0.714 ประกอบกับการตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างของทั้ง 4 องค์ประกอบ พบว่า 
ความเท่ียงของตัวบ่งช้ี (R2) ส่วนใหญ่มีค่าค่อนข้างตํ่า 
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.058 ถึง 1.000 จึงกล่าวได้ว่า 
แบบสอบถามการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ที่หาค่าความเที่ยงในภาพรวมและค่า
ความเที่ยงในด้านองค์ประกอบย่อย มีค่าความเที่ยง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาในการศึกษาคร้ังน้ี ยังมีคุณภาพไม่
ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนา ข้อคําถาม
เพ่ิมเติมต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยที่ได้จากการพัฒนาและตรวจสอบ

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์
งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยพบประเด็นที่
น่าสนใจสําหรับนําเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และการนําผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการ
ทําวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อ เสนอแนะเ ชิ งนโยบายและการนํ า
ผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลวิจัยที่พบว่า อิทธิพลทางอ้อมของ
ปัจจัยเชิงบริบทต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย อยู่ใน
ระดับที่สูงกว่า อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยด้าน
คุณลักษณะงานวิจัยต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ กําหนดนโยบายหรือผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องทุกระดับ ควรเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ตระหนักถึงผลทางบวกของนโยบายด้านการวิจัยของ
หน่วยงาน  การสนับสนุนของหน่วยงาน  และ
บรรยากาศการวิจัยของหน่วยงาน โดยกําหนดนโยบาย
ด้านการวิจัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย และควรเร่งส่งเสริมสนับสนุน
ความพร้อมและความครอบคลุบของการจัดบริการ
แหล่งข้อมูลในการสืบค้น การจัดบริการระบบ
ฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวิจัยของบุคลากร นอกจากน้ี ควรสร้างสรรค์
บรรยากาศการวิจัยของหน่วยงาน และเร่งส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือในการทําวิจัยระหว่างภาควิชา 
หรือระหว่างสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาทาง
วิชาการ หรือการจัดอาศรมความคิดอย่างต่อเน่ือง  

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการศึกษาการใช้

ประ โยช น์ ง าน วิจั ย ในกา รสอนของอาจาร ย์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการศึกษาในพันธกิจการสอน
เพียงพันธกิจเดียว ดังน้ัน การวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรมี
การศึกษาการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 พันธกิจ คือ การสอน การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะทําให้ได้ข้อค้นพบที่มี
ประโยชน์และมีความครอบคลุมพันธกิจหลักของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย 

2. ในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์คณะ       
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เท่าน้ัน ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษา
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย เมื่อกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน เช่น 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ จะทําให้ได้ข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยที่ละเอียดลึกซึ้ง สามารถอธิบาย
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์
งานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้ชัดเจนขึ้น 

3. ในการวิจัยครั้งน้ี ตัวแปรในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรปัจจัยเชิงบุคคล ได้
ร้อยละ 43.40 และอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการใช้ประโยชน์งานวิจัย ได้ร้อยละ 73.60 
ดังน้ัน โมเดลสมมุติฐานวิจัยน้ีควรได้รับการพัฒนา
และทดสอบต่อไป ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีตัว
แปรอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อปัจจัยเชิงบุคคลและการใช้
ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่
นอกเหนือจากการศึกษาคร้ังน้ี ดังน้ัน การศึกษาครั้ง
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ต่อไป จึงควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึง
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาพัฒนา
โมเดลให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยได้
ชัดเจนและเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

4. ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า มีตัวแปรที่ส่งผล
ต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยที่น่าสนใจ 2 ตัวแปร คือ 
ปัจจัยเชิงบุคคลและปัจจัยเชิงบริบท ซึ่งสามารถจัด
กลุ่มตัวแปรเป็นระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน 
ดังน้ัน การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับของการใช้ประโยชน์
งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย จะทําให้ได้ข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยที่ละเอียดลึกซึ้ง สามารถอธิบาย
การใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
ระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน 
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