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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปัจจัยการพัฒนาหัวข้อวิจัยและ
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ความสอดคล้องของกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2/df= 1.046, GFI = .997, AGFI = .975, RMSEA = .014, CFI =
1.000) และ 3) ปัจจัยทางชีวจิตสังคม เจตคติที่ดีต่อการทํางานวิจัย และคุณลักษณะพี่เลี้ยงร่วมกันอธิบายความ
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Abstract
The objective were 1) to study the condition of research proposal writing and research
dissemination, 2) to investigate the congruency of the causal relationship model among bio-psychosocial factors, attitude toward doing research, qualification of the mentor with the research proposal
writing and research dissemination. This study employed the mixed research method comprising
qualitative and quantitative research methodologies. The research sample for the quantitative study
consisted of 6 0 mentors. Data for qualitative study were collected via the use of interviews and
analyzed using the content analysis. The quantitative study consisted of 250 University instructors.
The employed data collecting instruments were the self-administered questionnaires. Research data
were analyzed using the path analysis with the LISREL program. Research finding were as follows:
1. The condition of research proposal writing and research dissemination is researcher
characteristics, supporting agency, funding and technology.
2. The model fitted with the empirical data (χ2/df= 1.046, GFI = .997, AGFI = .975, RMSEA
= .014, CFI = 1.000). Consequently, three causal variables could demonstrate the variance of the
research proposal writing and research dissemination at 82.9 and 24.8 percent respectively.

Keywords Research proposal writing, Research dissemination, Bio-Psycho-Social Factors,
attitude toward doing research, qualification of the Mentor
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
จากผลการจั ดล าดับ มหาวิทยาลั ยไทยตาม Webometrics Ranking of World University ใน
เดือนมกราคม 2560 พบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ลาดับ 13 ของมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมดแต่
เมื่อเทียบกับผลการจัดลาดับในปี 2558 ที่ผ่านมาอยู่ลาดับที่ 6 และจากผลการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้ วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน ของ อังศินันท์ อินทรกาแหงและคณะ (2557: 19-34) ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผลิตในปี พ.ศ. 2551-2554 จานวน 749 เรื่อง พบว่า 1) เป็นงานวิจัยใน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร้อยละ 44.1 โดยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่มีผู้วิจัยทาคนเดียว คือมี
จานวนผู้ร่วมวิจัยเฉลี่ย 1.87 คน/เรื่อง มีจานวนหน้าไม่รวมภาคผนวกเฉลี่ย 51.77 หน้า ศึกษาจานวนตัว
แปรน้อยมาก โดยเฉลี่ยเพียง 1.22 ตัว และการออกแบบงานวิจัยไม่มีความซับซ้อนเป็นงานวิจัยขนาดเล็ก
2) ผลประเมินคุณภาพด้านความตรงภายในภายนอกของงานวิจัย ส่วนใหญ่ พบว่า 2.1) ไม่ระบุวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 59.5 และสุ่มโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นตามการเลือกแบบเจาะจง ร้อยละ 21.7 2.2) ไม่
ระบุวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยร้อยละ 40.9 2.3) ใช้สถิติเชิงพรรณาร้อยละ 56.7 และ การทดสอบค่า
ทีร้อยละ 21.4 2.4) การนาไปใช้ประโยชน์อยู่ในวงแคบในระดับพัฒนางานตนเองเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ
57.1
ประกอบกับผลการดาเนินงานของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในช่วงปี พ.ศ.2556 – 2558 ซึ่งมี
บทบาทในการพิจารณาข้อเสนอโครงการของนักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน
งบประมาณแผ่ น ดิ น ผลการพิ จ ารณาพบปั ญ หาว่า การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการและมั ก จะไม่ ไ ด้ รั บทุน
สนับสนุนด้วยเหตุผลที่ว่า มีการคลาดเคลื่อนในประเด็นการวิจัยที่ไม่พบองค์ความรู้ใหม่ มีความซ้าซ้อนกับ
งานวิจัยในอดีต มีการทบทวนวรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องจานวนมาก ขาดการเขียนเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์
ส่วนการอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยมีความไม่ถูกต้อง ประสบการณ์ความรู้พื้นฐานในอดีตของผู้วิจัย
หรือในทีมวิจัยไม่ตรงกับประเด็นวิจัยที่ศึกษา การเขียนกรอบแนวคิดไม่ถูกต้อง เช่น เขียนเป็นลักษณะ
ขั้นตอนวิจัยและมีการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายในกรอบแนวคิดไม่ตรงตามหลักสากล เป็นต้น มีการ
อ้างอิงไม่ถูกต้อง ทบทวนวรรณกรรมไม่เพียงพอ การเขียนความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
ยาวเกินไป อ้างงานวิชาการที่เก่าเกินไป จนไม่เห็นประเด็นปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ตรง
หรือไม่ตอบสนองการแก้ปัญหาหลักและปัญหารองของการวิจัย การออกแบบงานวิจัยไม่เข้มแข็ง ใช้สถิติไม่
เหมาะสม ตั้งงบประมาณไม่ตรงกับกิจกรรมมีความซ้าซ้อน บางรายการไม่จาเป็นต้องเบิก ขาดรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น และจากผลการดาเนินงานของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2559 ได้ทาการ
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ประเมิน ข้อเสนอโครงการวิจัย ของหน่ วยงานที่เสนอผ่ านระบบ NRPM ยังพว่า มี ปัญหาด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิ จั ย คื อ ประเด็น ปั ญหาการวิจั ย ไม่ ชัด ขาดการเชื่ อ มโยงระหว่า งองค์ ความรู้ ที่ มี อ ยู่
วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วนมักนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเป็นวัตถุประสงค์ ขอบเขต
การวิจัยไม่ครอบคลุ ม ทบทวนวรรณกรรมไม่ห นักแน่นไม่ชัดเจนไม่เพียงพอที่จะมาเป็นกรอบการวิ จัย
แนวคิดไม่ถูกต้อง การกาหนดตัวอย่างไม่น่าเชื่อถือ ตัวแปรการศึกษา เครื่องมือและสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
ไม่เหมาะสมไม่ตอบโจทย์การวิจัยไม่มีการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ วิธีดาเนินการวิจัยไม่สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ไม่ตอบวัตถุประสงค์ ไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง การออกแบบงานวิจัยไม่เหมาะสม
จากสภาพปัญหาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยซึ่งมีการแข่งขันสูง จึงมีความจาเป็นที่อาจารย์นักวิจัยจะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น ใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ มีความน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างและคุ้มค่าที่จะ
ได้รับทุน และเมื่องานวิจัยได้รับทุนโดยเฉพาะแหล่งทุนภายนอกที่มีโอกาสได้รับงบประมาณในการทาวิจัยที่
สูงขึ้น พอเพียงกับการบริหารโครงการวิจัยให้มีคุณภาพพร้อมที่ผลการวิจัย จะสามารถนาไปเผยแพร่ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติได้ หรือมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเกิดนวัตกรรมที่สามารถนาไปจดสิทธิบัตรได้
จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ สานักยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้เห็นความสาคัญของกระบวนการทางานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ จึงได้มีการ
ดาเนินโครงการหลายโครงการเพื่อแก้ปัญหานี้ เช่น การพัฒนาหัว ข้อวิจัย การเขียนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ สถิติเพื่อการวิจัย เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ในแต่ละปีไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมโดยตรงให้
ได้ครอบคลุมอาจารย์ทุกคนหรือทุกกลุ่มสาขา พราะความบกพร่องในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยการจัดฝึกอบรมเพียงวิธีเดียว จึง มีแนวคิดใหม่ว่าถ้า
สามารถคัดเลือกพี่เลี้ยงที่ดี หรือในที่นี้คือ หัวหน้าศูนย์ความเลิศ ทีม่ ีคุณสมบัติถูกต้องก็จะกากับดูแลศูนย์ใน
ลักษณะ Mentoring Center จะทาให้การแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยที่จะส่งผ่านเพื่อขอรับทุนได้ผลสมบูรณ์ ได้
ข้อเสนอโครงการที่ดีขึ้น ได้บทความวิจัยที่ดี ดังนั้น ในการดาเนินการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ในครั้งนี้ ถือว่าเป็น
แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์
เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ และแนวทางนี้ยังสอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของสานักยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะจะเป็น
ประโยชน์ ทาให้การดาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ผลเร็วและดีขึ้น

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสาเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัยทางด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรม
ในภารกิจด้านการพัฒนาหัวข้อวิจัยในการขอทุนภายนอกและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพี่เลี้ยง
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ผลลัพธ์ที่ได้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของหน่วยวิจัย ทางด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมที่ได้มาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือจดสิทธิบัตรได้
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทาข้อเสนอการวิจัยที่ตอบยุทธศาสตร์ทุกระดับผ่านหน่วยวิจัย
3. เพื่อสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับชีวจิตสังคมและพฤติกรรมการดารงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดี
4. เพื่อสร้างชุดเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะทางกาย จิต สังคมที่ดีของคนไทย
5. เพื่อสร้างเทคนิคต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่ดีของคนไทย
6. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยในวงวิชาการและเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์สู่สังคม
7. เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดให้นิสิต คณาจารย์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
Phase 1

วิจัยเชิงคุณภำพ-กำรสนทนำกลุ่ม

คุณลักษณะของกำรเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยที่ดี
คุณวุฒิการศึกษา,ประสบการณ์ทดี่ ี, ความรู้และทักษะด้านการวิจยั , ทักษะ
การสื่อสารการทางานเป็นทีม, การทางานวิจัยข้ามศาสตร์, ความรับผิดชอบ

เงื่อนไขทำงจิตและสังคม
เจตคติทดี่ ีต่อการทางานวิจยั
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

สภำพปัญหำในกำรพัฒนำหัวข้อวิจัยและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
คุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย
ผลผลิตงานวิจัยและการเผยแพร่

Phase 2

วิจัยเชิงปริมำณ – กำรวิเครำะห์เชิงสหสัมพันธ์
กลุ่มตัวแปรปัจจัยด้ำนทำงสังคม
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

กลุ่มตัวแปรด้ำนจิต เจตคติที่ดตี อ่ การทางานวิจัย
(ความคิด ตั้งใจ ความรูส้ ึกที่ดตี ่อการทาวิจัย)

คุณลักษณะที่ดีของการเป็นพี่เลีย้ งนักวิจัย
สภาพปัญหาการพัฒนาหัวข้อวิจัยทางชีวจิตสังคม
และพฤติกรรม

การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางชีวจิตสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ (จานวนเรื่อง -คาถามข้อ 6 )

ภำพประกอบ 1.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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บทที่ 2
กำรทบทวนวรรณกรรม
กำรทบทวนเอกสำร (Literature Review) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำที่ทำกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรม
ศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี คณะวิจัยได้มีการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะวิจัยได้นามาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

สถำนกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยไทย
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น กลไกหลั ก ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้ความองค์รู้ด้านวิชาการที่มาจากการศึกษา
หรือการวิจัยเป็นฐาน เพราะกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการค้นคว้าและพัฒนาความรู้ ใน
ศาสตร์ทุกแขนง ทาให้มนุษย์รู้จักกระบวนการคิด การค้นหาความจริง สามารถมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุและปัจจัยของคาตอบ ซึ่งเป็นรากเหง้าของความคิดจินตนาการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่นาพาวิถี
ชีวิตก้าวไปสู่ ความเจริ ญ ทางวิทยาการต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดความมั่ นคงทั้ งทางเศรษฐกิจ และทางสั ง คม
นอกจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต่างพัฒนาบทบาททางด้านการวิจัยของตนและวางเป้าหมาย
ที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกับการทาวิจัย เพื่อเป็นการ
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะทางด้ า นการวิ จั ย ให้ แ ก่ บุ ค ลากรและนั ก วิ จั ย และมี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การค้ น คว้ า วิ จั ย ตลอดจนให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการท าวิ จัย แก่
นักวิชาการ อาจารย์ หรือนักวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ Apple (1973) ทีไ่ ด้เสนอว่า การวิจัยนับว่าเป็นภารกิจที่
สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการที่จะนาไปสู่การบุกเบิกและ
แสวงหาความรู้ที่มีคุณค่าต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการทาวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตรงตามความต้องการของประเทศ นอกจากนั้น วิจารณ์ พานิช (2540) ได้เสนอว่า การที่จะทาให้การวิจัย
ในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและเจริญก้าวหน้านั้นขึ้นอยู่กับองค์กรในมหาวิทยาลัยที่ทางานวิจัยสามารถสะสม
องค์ความรู้ ความสามารถและทางานวิจัยได้อย่างจริงจัง โดยเชื่อมโยงกั บการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกได้
ส่วนนักวิจัยใหม่ๆ จะต้องสร้างทีมงานวิจัยกับนักวิจัยที่เก่ง โดยเข้าไปฝึกกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์และมี
ความสามารถ ต้องยึดหลักคุณภาพ ส่วนด้านการวิจัยนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมองการวิจัยในภาพที่
ผสมผสานไปกับการสอนและภารกิจอื่นๆ ของสถาบันด้วย สาหรับการวิจัยในอนาคตควรเป็นการวิจัยที่
ครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระของสถาบัน
ความร่วมมือกับท้องถิ่น และชุมชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเพิ่มพูนคุณภาพของ
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บัณฑิตในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการวิจัยจึงนับว่าเป็นบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ดังที่ จรัส สุวรรณเวลา (2545) ได้เสนอบทบาทของการวิจัยในประเทศไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1) การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่เป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่จาเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาประเทศ ความรู้เ ป็นปัจจัยสาคัญในการแก้ปัญหาและในการพัฒนาในหลายแง่มุมการรู้สาเหตุของ
ปัญหาและลาดับความสาคัญของปัญหาแต่ละด้าน การรู้ทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหา ข้อดีข้อเสียของ
แต่ละทางเลือก การปฏิบัติในการแก้ปัญหาให้เป็นผลการแก้ปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ การประเมินผล
การปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการในการแก้ปัญหา
2) การวิจัยเพื่อจัดการความรู้ ปัจจุบันความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความรู้
ยังมีลักษณะคล้ายมีชีวิต คือ เกิดขึ้นใหม่ ใช้งานได้ และดับได้ ความรู้บางอย่างที่ใช้ได้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งจะ
กลายเป็นสิ่งที่ไม่จริง ไม่ใช่ความรู้และใช้ไม่ได้ในเวลาต่อไป ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการย่อยความรู้และปรับ
ให้อยู่ในรูปที่ใช้ได้ง่ายและกระบวนการย่อยความรู้ต้องอาศัยกระบวนการวิจัยทั้งการวิจัยเอกสารหรือวิจัย
ข้อมูล
3) การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างสมรรถนะในการใช้ความรู้ การสอนทั้งในระดับพื้น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา ไม่ใช่วิธีหลักที่ผู้เรียนเพียงฟัง จด และท่องจา แต่ต้องสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันความรู้
การเรียนด้วยตนเองที่อาศัยการสืบสอบและค้นคว้านอกตาราเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือใน
การค้นหา ตีค่าและเลือกเชื่อการศึกษาด้วยการวิจัยเป็นฐานจะช่วยทาให้ได้บุคคลที่มีวิจารณญาณ สามารถ
คิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมได้เมื่อไป
ปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถติดตามและใช้ความรู้ที่ทันสมัยได้
4) การวิ จั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งพลั ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ ต่ า งๆ หากเรี ย นรู้ แ ละใช้
กระบวนการวิจัยก็จะสามารถประเมินงานของตนเอง มีความคิดริเริ่มและนวัตกรรมในการปรับปรุงงานของ
ตนเอง เป็นพลังในการทาให้สามารถปฏิบัติงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
5) การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล หากประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่ดีใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างทรัพยากรบุคคลให้
เป็นผู้มีปัญญาและความสามารถตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้งสรรค์และนวัตกรรม มีองค์กรที่เรียนรู้ มีการ
วิจัยและพัฒนา สร้างผลผลิตที่มีความใหม่ มีคุณภาพดีขึ้นกว่าผลผลิตเดิมมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สามารถใช้และสร้างเทคโนโลยีขั้นสูง และใช้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ในการผลักดันการวิจัยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา
ประเทศและทาหน้าที่พัฒนากาลังคนรุ่นใหม่ให้สนองความต้องการของประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
ในการสร้างอนาคตของประเทศไทย
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หน่วยวิจัยด้ำนชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศำสตร์
ควำมหมำยของหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัย (Research Unit) หมายถึง กลุ่มงานวิจัยทางวิชาการที่มีอาจารย์หรือนักวิจัยที่
มีความชานาญในการทาวิจัยหรือมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการร่วมกันดาเนินงาน โดยมีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ และอาจารย์ หรือนักวิจัยเป็นสมาชิกในศูนย์ โดยไม่นับ
รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมีผลงานวิจัย ตารา บทความวิชาการ นวัตกรรมในสาขาของ
หน่วยวิจัยนั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี ผลงานวิชาการสาขาที่เป็น Excellent ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
แหล่งที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี 3) มีการนาผลงานวิชาการสาขาที่เป็น Excellent ไปใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี และ 4) มีการนาผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ที่สาคัญไปเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่ดาเนินการด้านเดียวกัน (Bebchmarking) เพื่อแสดงถึงแนวทางการ
พัฒนาสู่ความเป็น Best Practice แนวทางในการพัฒนาหน่วยวิจัยประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย การ
พัฒนาโจทย์วิจัย การพัฒนานักวิจัยและคุณภาพการวิจัย การบริหารการวิจัย การแสวงหาแหล่งทุนและ
เครือข่ายการวิจัย และการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

กำรพัฒนำหัวข้อวิจัยและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
กำรพัฒนำหัวข้อวิจัย
การวิจัยเป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ และเป็นขั้นตอนของการหาข้อเท็จจริง
โดยอาศัยวิธีการทางวิธีทางวิทยศาสตร์ เพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบและนาเอาแนวคิด
เดิมที่มีอยู่ผสมผสานกับผลของการวิเคราะห์ สรุปผลออกมาให้ได้คาตอบที่ถูกต้อง และในการกาหนด
ปัญหาหรือการเลือกหัวข้อสาหรับการทาวิจัยเพื่อค้นหาคาตอบนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นมาก ใน
การเลือกหัวข้อเพื่อทาการวิจัยนั้น นักวิจัยจะต้องทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเองเสียก่อนว่า มี
ความสนใจในปัญหาหรือหัวข้ออะไร การทราบความต้องการที่แท้จริงของตนเองในปัญหาหรือหัวข้อที่จะ
ทาการศึกษานั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยทาให้นักวิจัยมองเห็นทิศทางและเป้าหมายของงานวิจัยนั้นได้
นอกจากนั้นปัญหาหรือหัวข้อการวิจัยนั้นควรจะเป็นเรื่องที่อยู่ในสาขาของตนเองจะต้องเป็นเรื่องที่
นักวิจัยมีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง หากนักวิจัยมีความรู้ในหัวข้อนั้นน้อยหรือไม่รู้จริงก็อาจจะมีผลเสียหายต่อ
การทาการวิจัย อาจจะทาให้การวิจัยนั้นหยุดชะงักเสียกลางคันก็เป็นได้ ในการกาหนดหัวข้อนั้น อย่า
กาหนดหัวข้อที่ยากและเป็นความเพ้อฝันมากเกินไปนั้น บางครั้งจะเกินขีดความสามารถของนักวิจัยและทา
ให้ ง านวิ จั ย นั้ น ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ไ ด้ ว างไว้ อย่ า งไรก็ ต ามในการก าหนดหั ว ข้ อ นั้ น นั ก วิ จั ย ควรจะ
ทาการศึกษาค้นคว้าอย่างคร่าวๆ ก่อนว่า ปัญหาหรือหัวข้อที่จะทาการศึกษานั้นมีข้อมูลเพียงพอที่ใช้ในการ
วิเคราะห์หรือไม่ ถ้าวิเคราะห์จะเลือกใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติอย่างไร การวางแผนการวิจัยก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจึงนับว่าเป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจากการวางแผนที่ไม่รัดกุม ทาให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้อ าจจะ
นามาใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าหรือไม่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ทาให้เกิดการสูญเปล่า นอกจากนั้นหัวข้อ
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หรือปัญหาที่เลือกมาทาการศึกษานั้น ควรจะเป็นหัวข้อที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์เป็นที่สนใจตามสมัยนิยม
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ การพัฒนาหัวข้อวิจัย พบว่า 1)
การสนับสนุนจากสถาบันส่งผลต่อ การพัฒนาหัวข้อวิจัย ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ดังเช่น การศึกษาของ
นาฎอนงค์ สุวรรณจิตต์ (2548) ได้เสนอว่า การสนับสนุนจากสถาบันในการวิจัย เช่น ผู้บริหารสร้างระบบ
และกลไกการบริ ห ารจั ด การในงานด้ านๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับ การสนั บสนุ น การทาวิ จัย ของอาจารย์ และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศในการทาวิจัยให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้อาจารย์สามารถ
พัฒนาหัวข้อวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ ภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ และคณะ (2558) พบว่า
การสนับสนุนจากหน่วยงานส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยในหน่วยงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยผ่านคณะ
นั กวิจั ย พี่เลี้ ย งที่มีป ระสบการณ์ในการทาวิจัย เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของบุคลากรในหน่ว ยงาน 2)
คุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยงส่งผลต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย ของอาจารย์มหาวิทยาลั ย เนื่องจากนักวิจัยพี่
เลี้ยงเป็นนักวิจัยที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะทางสูง มีภาระหน้าที่สาคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ ทาให้มีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและ
ระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การศึกษาของ วราณี สัมฤทธิ์ และคณะ (2558) ได้ทาการศึกษาการ
พัฒนาความสามารถในการผลิตผลงานวิจั ยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จานวน 315 คน อาจารย์พี่เลี้ยงจานวน 10 คน พบว่า อาจารย์ผู้รับการดูแลภายใต้
ระบบพี่เลี้ยงที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยอยู่ในระดับดีมากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเทียบก่อนการทดลอง และสอดคล้องกับ บัวดา แสงคาคุดลาวงษ์ และคณะ
(2557) ที่พบว่า ภายหลังการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ ส.ป.ป. ลาว โดยการจัดให้มี
ระบบพี่เลี้ยงให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ จานวน 27 คน พบว่า ความสามารถในการเขียนเค้าโครงฉบับร่างของผู้
เข้าอบรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 ในขณะที่ มาเรียม เพราะสุนทร และอารีย์
วรรณ อ่วมตานี (2551) พบว่า คุณสมบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงในการเป็นผู้แนะนา ให้คาปรึกษาจะประสบ
ความสาเร็จได้ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่ ธานี กล่อมใจและคณะ
(2542) พบว่า ปั จ จั ย ด้านเจตคติต่อการปฏิบัติเชิงวิชาชีพมีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงของ
พยาบาลประจาการ ดังนั้น การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย เจตคติที่ดีต่อการวิจัย และคุณสมบัติ
ของนักวิจัยพี่เลี้ยงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
การเผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย เป็ น ขั้นตอนส าคัญ ขั้นตอนหนึ่ง ในการทาวิจัย โดยทั่ว ไปการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่นิยม ได้แก่ การเขียนรายงานการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งประเภทปากเปล่ า หรื อ
โปสเตอร์ เพื่อนาผลการค้นพบไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับนักวิจัยอื่นๆ ใน
การเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป การเตรียมและนาเสนอผลงานควรมีเนื้อหาสาระสาคัญ ประกอบด้วย
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ชื่อเรื่อง รายละเอียดผู้เขียน บทคัดย่อ บทนา วิธีการ ผลการวิจัย อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรมประกาศ
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก โดยเนื้อหาควรมีความกะทัดรัด ความชัดเจน ความซื่อสัตย์ ความสมบูรณ์
และความแม่นยา การนาเสนอด้วยปากเปล่าหรือโปสเตอร์ ควรมีเทคนิคที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้สนใจ
ติดตามตลอดการนาเสนอ
การทางานวิจัยจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าผลของการวิจัยจะได้รับการเผยแพร่ในรูปรายงาน แม้จะมี
ความแตกต่างระหว่างความยาวของรายงาน วัตถุประสงค์ และผู้อ่านรายงาน แต่หัวข้อในการเขียนรายงาน
ก็จะคล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ บทนา วิธีการ ผลการวิจัย และอภิปรายผลที่ได้จาก
การวิจัย และบทสรุป เกณฑ์คุณภาพของวารสารสามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติและวารสารวิชาการระดับชาติ (คณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
2551)
วารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล
ISI Web of Science ( Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของ สกว. และ สกอ.
หลั กเกณฑ์คุ ณภาพวารสารวิช าการ กลุ่ มสาขาวิช ามนุ ษยศาสตร์และสั ง คมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2552 เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้ทาหน้าที่เป็นแหล่งกลาง
ในการเผยแพร่งานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษา ให้มีมาตรฐานเคียงกับระดับนานาชาติ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึ งกาหนดเกณฑ์
คุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ ดังนี้ (สานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ,
2552)
1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศ ต้องมีศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผ ลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทางานวิจัย และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่น ที่มิใช่สถาบันที่
จัดทาวารสารนั้น ไม่น้อยกว่า 10% ของจานวนบทความทั้งหมด ในอนาคต ควรมีการเพิ่มจานวนบทความ
ประเภทดังกล่าว ให้ถึง 25% ของบทความทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการของประเทศ
4. บทความที่เขีย นโดยนั กวิช าการในสถาบันที่จัดทาวารสารนั้น ต้องมีผู้ ประเมินจากสถาบัน
ภายนอกไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของผู้ประเมินทั้งหมด
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5. กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
6. บทความแต่ละบทความ ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษในกรณีที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ
ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
7. วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง
8. วารสารต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
9. วารสารควรต้องมีการตีพิมพ์ บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นครั้งคราว
นอกจากนั้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่พบบ่อยอีก 2 วิธี คือ การนาเสนอด้วยวาจา ซึ่งต้องมีการ
วางแผนและเตรียมการ โดยละเอียด เนื่องจากใช้เวลาน้อย คือ ประมาณ 10-15 นาที ที่จะสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
และการซักถาม ส่วนการนาเสนอโปสเตอร์ แม้จะไม่มีการจากัดเวลาในการชม แต่ก็ควรนาเสนอด้วยเทคนิค
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย พบว่า
1) เจตคติต่อการวิจัยส่งผลต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเจตคติที่ดีต่อการ
วิจัยทาให้อาจารย์เกิดกาลังใจในการสร้างสรรค์ผลิตผลงานทางวิชาการจนถึงขั้นตีพิมพ์เผยแพร่ ดังเช่น
การศึ ก ษาของ จตุ ร งต์ เหมรา (2560) ที่ พ บว่ า เจตคติ ต่ อ การวิ จั ย มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การเผยแพร่
ผลงานวิจัยเท่ากับ 0.41 อย่างมีระดับสาคัญทางสถิติ .05 ในขณะที่ อภิญญา หิรัญวงษ์ (2547) พบว่า การ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ได้แก่ ทุนวิจัย แหล่งเอกสารวัสดุอุปกรณ์ การร่วมมือระหว่างนักวิจัยมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อผลิตภาพการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านปัจจัยเจตคติต่อการวิจัย 2) คุณสมบัติของ
นักวิจัยพี่เลี้ยงส่งผลต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย ดังเช่นการศึกษาของ พอล และ
คณะ (Paul, et al., 2002) ทีศ่ ึกษาบทบาทของระบบพี่เลี้ยงในการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์กิจกรรมบาบัด ทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์ อาวุโสในสหรัฐอเมริกา จานวน 350 คน ผลการศึกษา
พบว่า อาจารย์ที่ได้รับการดูแลภายใต้ระบบพี่เลี้ยงมี ปริมาณงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่มากกว่าอาจารย์ในกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (2551) พบว่าปัจจัยที่ทาให้
อาจารย์ไม่ส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เนื่องจากไม่มีทักษะในการเขียนผลงานวิ จัย
ภาษาต่างประเทศ และขาดที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการเขียนผลงานวิชาการภาษาต่างประเทศ สอดคล้อง
กับ ภาคภูมิ ทะนุ ดี (2557) พบว่ า ปั ญ หาในการเผยแพร่ ผ ลงานวิจัย ของอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ
เชียงใหม่ คือ ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาในการจัดทาผลงานทางวิชาการ และในอดีตยังพบปัญหาเพื่อน
ร่ ว มงานไม่มีความกระตือรื อร้ น ในการผลิ ตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่มากนัก ดังนั้น การ
สนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย เจตคติต่อการวิจัย และคุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยงมีอิทธิพลต่อการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหัวข้อวิจัยและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
1) กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัยเพื่อกำรวิจัย
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คาว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การสื่อสารอย่างหนึ่งที่บุคคลได้รับข้อมูลที่ทาให้
รับรู้ว่าตนเองมีบุคคลอื่นคอยให้ ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า และยังรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน (Cobb, 1976) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด (Thoits, 1982) ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support)
เป็นการช่วยให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 2) การ
ได้รับการสนับสนุนด้านข่าวสาร เป็นการที่บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งได้รับคาแนะนาและข้อมูล
ย้อนกลับ 3) การได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร เป็นการได้รับความช่วยเหลือด้ านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์
สิ่ งของ เงิน ทอง ทาให้ บุ คคลที่ได้รั บ ความช่ว ยเหลือนั้นสามารถดารงบทบาทหรือหน้าที่รับผิ ดชอบได้
ตามปกติ
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
ส่ ง ผลต่ อ การท าวิ จั ย ดั ง เช่ น การศึ ก ษาของทิ พ วรรณ บุ ณ ย์ เ พิ่ ม (2548) พบว่ า ปั ญ หาอุ ป สรรคของ
นักวิจัยไทย คือ งบประมาณ อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก ระบบข้อมูลสารสนเทศและแหล่งค้นคว้ามี
น้อย เมื่อเทียบแนวโน้นการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยและญี่ปุ่น นอกจากนั้นในการศึกษาของนาฎ
อนงค์ สุวรรณจิตต์ (2548) เรื่องปัญหาอุปสรรคการทาวิจัยของอาจารย์ประจาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชลบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการสนับสนุนด้านการเงิน ลดขั้นตอนต่างๆ ทางระเบียบราชการ
จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพให้มีแหล่งวิชาการเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า จัดห้องทางานที่เอื้อต่อการ
ทาวิจัย ปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูล รวมตลอดถึงลดภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอน ดังนั้น ใน
การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในหน่วยงานนั้นจาเป็นต้องมีการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการทาวิจัยให้มากที่สุด เช่น โครงสร้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์ข้อมูลที่ดี พร้อมที่จะนามาใช้งาน การมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเพียงพอต่อการทาวิจัย มีอุปกรณ์ เครื่อง
อานวยความสะดวกถึงการมีทุนให้อย่างเพียงพอ รวมถึงการมีช่องทางเครือข่ายสาหรับเผยแพร่และติดต่อ
2) เจตคติที่ดีต่อกำรทำวิจัย
คาว่า เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า Attitude มาจากคาว่า Aptus ในภาษาลาติน
โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญัติศัพท์ว่า เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึก
ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 321) นักจิตวิทยาสังคมได้สรุปองค์ประกอบของเจต
คติไว้แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ (McGuire, 1969) โดยแต่ละองค์ประกอบมีความหมาย ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านความรู้เชิงประมาณค่า (Cognitive Component) หมายถึงการ
ที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าดี มีประโยชน์หรือไม่ดีมากน้อยเพียงใด
2) องค์ป ระกอบด้านความรู้สึ ก (Affective Component) หมายถึงความรู้สึ กของ
บุ ค คลในลั ก ษณะที่ ช อบหรื อ ไม่ ช อบ พอใจหรื อ ไม่ พ อใจต่ อ สิ่ ง หนึ่ง สิ่ ง ใด โดยถ้ า บุ ค คลเชื่อ ว่า สิ่ ง ใดดีมี
ประโยชน์ บุคคลนั้นจะชอบและพอใจ ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่าสิ่งนั้นเลวหรือมีโทษบุคคลก็ จะไม่
ชอบไม่พอใจสิ่งนั้น
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3) องค์ประกอบด้านความพร้อมกระทา (Action Tendency Component) หมายถึง
การที่บุคคลมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบหรือพอใจ และพร้อมที่จะทาลาย
หรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือไม่พอใจ เป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นภายหลัง เมื่อบุคคลมีความรู้เชิง
ประเมิน ค่า และมีความรู้ สึ กชอบหรือ ไม่ช อบสิ่ งนั้นแล้ ว โดยความพร้อมกระทาจะปรากฎออกมาเป็น
พฤติกรรมหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะอื่นๆ ของบุคคลอละสถานการณ์
เจตคติเป็นพฤติกรรมภายในที่มีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่
การศึกษาเจตคตินั้นสามารถกระทาการวัดได้โดยการสร้างแบบวัดเจตคติเพื่อถามความรู้สึกต่อสิ่งเร้าในรูป
ของความชอบหรือไม่ชอบ แบบวัดเจตคติที่นิยมใช้มีอยู่ 3-4 วิธี (สุวิทย์ บุญช่วย และคณะ, 2541) ได้แก่
1. วิธีลิเคิรอ์ทสเกล (Likert Scale) เป็นวิธีที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เริ่ม
ด้วยการรวบรวมหรือเรียบเรียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการศึกษาให้ความหมายสิ่งที่ต้องการจะ
วัดให้แน่นอน ชัดเจน และครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการวัดทั้งหมด และข้อความที่สร้างขึ้นต้อง
ประกอบไปด้วยข้อความที่สนับสนุนและต่อต้านในเรื่องที่ต้องการจะวัด กล่าวคือ มีข้อความที่เป็นบวกและ
ลบคละกันไปและนาข้อความที่รวบรวมได้ไปลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะทาการศึกษา โดยกาหนด
คาตอบของแต่ละข้อความให้เลือกตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง การให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อความว่าเป็นข้อความที่เป็นด้านบวกหรือด้านลบ คะแนน
ของผู้ตอบแต่ละคนในแบบวัดเจตคติ คือ ผลรวมของคะแนนทุกข้อในแบบวัดเจตคติ ซึ่งลิเคร์ทถือว่าผู้ที่มี
เจตคติที่ดีต่อสิ่งใดย่อมมีโอกาสที่จะตอบเห็นด้วยกับข้อความที่สนับสนุนสิ่งนั้นมาก และในทานองเดียวกันผู้
ที่มีเจตคติไม่ดีต่อสิ่งใดนั้นโอกาสที่จะเห็นด้วยกับข้อความที่สนับสนุนสิ่งนั้นก็มีน้อยและโอกาสที่จะตอบเห็น
ด้วยกับข้อความที่ต่อต้านสิ่งนั้นจะมีมาก คะแนนรวมของทุกข้อจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงเจตคติของผู้ตอบใน
แบบวัดเจตคติของแต่ละคน
2. วิธีเทอร์สโตน สเกล (Thurstone Scale) เน้นปัหาด้านการมีช่วงเท่ากันมากกว่าการ
วัดแบบอื่น ซึ่งในทางปฏิบัติ หมายถึง วิธีการให้น้าหนักหรือคะแนนแต่ละข้อความที่ประกอบขึ้นมาเป็น
สากล ข้อความแต่ละข้อความจะมีน้าหนักในแต่ละช่วงเท่ากัน โดยคุณลักษณะใดๆ ในความรู้สึกของคนเรา
นั้นจะมีตั้งแต่เห็นด้วยน้อยที่สุดไปจนถึงเห็นด้วยมากที่สุด โดยจะแบ่งช่วงความรู้ สึกออกเป็น 11 เท่าๆกัน
ความคิดเห็นแต่ละข้อความจะมีน้าหนักค่าเจตคติต่างกันไปจะอยู่ในช่วงไหนนั้นก็แล้วแต่ข้อความคิดเห็นนั้น
3. วิธีกัทแมน สเกล (Guttman Scale) จากข้อบกพร่องเทอร์สโตนสเกลและลิเคร์ทส
เกลในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของคะแนนและความเป็นมิติเดียวกันตลอดจนความสามารถในการนา
คะแนนมาสร้างเป็นสเกลใช้แก้ข้อบกพร่องที่กัทแมนให้ความสนใจและคิดหาวิธีสร้างสเกลที่มีคุณสมบัติเด่น
4. วิธีการหาความแตกต่างของความหมาย (Semantic Deferential) เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับความคิดรวบยอด (Charles E. Osgood) และผู้ร่วมงาน เป็นการศึกษาถึ งความหมายของสิ่งต่างๆ
ตามความคิดเห็นของกลุ่มที่จะศึกษา โดยการให้ประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการวัด อาจจะเป็น
สถานที่ บุคคล เหตุการณ์ การประมาณค่านั้นใช้คาศัพท์ ซึ่งตรงกันข้ามและมีลาดับของความมากน้อยจาก
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ด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งรวมทั้งหมด 7 อันดับ ในการที่จะให้ผู้ตอบประเมินค่ามากหรือน้อยนี้ทาให้เชื่อว่า
แบบวัดนี้สามารถใช้วัดเจตคติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อสิ่งต่างๆ ได้ และสามารถเปรียบเทียบเจตคติที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของกลุ่มต่างๆ ได้
นั กวิช าการหลายท่านได้ศึกษาเจตคติที่ดีต่อการทาวิจัยส่งผลต่อการทาวิจัย ดังเช่น
การศึกษาของ ดวงดาว พันธิตพงษ์ (2542) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทาวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า อาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อการทาวิจัยอยู่ในระดับสูงและเชื่อ
ว่าการทาวิจัยนั้นจะก่อให้เกิดความภาคภูมิและขณะเดีย วกันก็ช่วยให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์มากขึ้น
ด้วย นอกจากนั้นในการศึกษาของ อัจนา สุวรรณรัตน์ (2543) ที่ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการในการ
พัฒนาการวิจัยและเจตคติของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า อาจารย์มีความต้องการในการ
พัฒนาการวิจัยด้านความรู้ ทักษะการวิจัยและเจตคติทุกด้านในระดับมาก อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับที่
ต่างกัน วิชาที่สอน และประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ส่วน
การศึกษาของพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2545) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการทาวิจัยและผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการทาวิจัยและผลงานวิจัยของ
อาจารย์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การพัฒนาเจตคติที่ต่อการทาวิจัยของอาจารย์และการพัฒนาในระดับ
สถาบันเพื่อให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาวิจัยของอาจารย์ และการศึกษาของอังคณา
นุตยกุลและขนิษฐา ปาลโมกข์ (2554) พบว่า เจตคติต่อการวิจัยมีความสัมพันธ์กับสภาพการทาวิจัยในชั้น
เรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

นิยำมเชิงปฏิบัติกำร
คุณลักษณะที่ดีของกำรเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย หมายถึง ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่
เกี่ย วข้องกับ ชีว จิ ต สั ง คมและพฤติ ก รรมศาสตร์ และมีต้องการมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาการท าวิ จั ย ใน
มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ เป็ น ผู้ ที่ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องด้านการวิจัยระดั บสถาบั น
ระดับชาติ หรือนานาชาติ มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทาวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
มากกว่า 5 ปี และการทางานแบบร่วมมือหรือทางานเป็นทีมได้ดี
การวัดคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
16 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับจากน้อยที่สุดให้ 1 คะแนนจนถึงมากที่สุดให้ 5
คะแนน ซึ่งเป็นข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนลักษณธตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง
กว่าแสดงเป็นผู้ที่รับรู้คุณลักษณะที่ดีของการเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
สภำพปัญหำในกำรพัฒนำหัวข้อวิจัย หมายถึง ประเด็นการวิจัยที่ไม่พบองค์ความรู้ใหม่ ไม่ตรง
กับ ทิศทางการพัฒ นาประเทศ ประสบการณ์ความรู้พื้นฐานในอดีตของผู้วิจัยหรือในทีมวิจัยไม่ตรงกับ
ประเด็นวิจัยที่ศึกษา การเขียนความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัยยาวเกินไปจนไม่เห็นช่องว่าง
ของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ชัดเจน มีการทบทวนวรรณกรรมอ้างอิง และกรอบแนวคิดที่ไม่
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ถูกต้องและเหมาะสม การออกแบบวิธีดาเนินการวิจัยไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและไม่ตอบโจทย์การ
วิจัย การตั้งงบประมาณไม่ตรงกับกิจกรรม
การวัดสภาพปัญหาในการพัฒนาหัวข้อวิจัย โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 22
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับจากน้อยที่สุดให้ 1 คะแนนจนถึงมากที่สุดให้ 5 คะแนน
ซึ่งเป็นข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนลักษณธตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้คะแนนสู งกว่า
แสดงเป็นผู้ที่รับรู้การสภาพปัญหาในการพัฒนาหัวข้อวิจัยมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
กำรสนับสนุนทำงสังคม หมายถึง การที่อาจารย์ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยหรือคณะใน
การทาวิจัย ทั้งนี้การสนับสนุนทางสังคมวัดจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกาหนดนโยบาย หมายถึง
การที่อาจารย์ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยหรือคณะโดยกาหนดแนวทางในการออานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการทาวิจัย เช่น วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทค มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และมี
การกาหนดภาระงานไว้อย่ างชัดเจน 2) โอกาสก้าวหน้าและพัฒ นา หมายถึง การที่อาจารย์ได้รับ การ
ส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยในการเลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หรื อผลตอบแทนจากการทางานวิจัย
3) การยอมรับ หมายถึง การที่อาจารย์ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยโดยการเห็นคุณค่า ให้ความสาคัญ
ตลอดจนการยกย่องให้เกียรติอาจารย์ที่ทางานวิจัยหรือเห็นว่าอาจารย์ที่ทาวิจัยเป็นการทาประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัย
การวัดการสนับสนุนทางสังคม โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดยดัดแปลงมาจาก แบบสอบถาม
ของปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) ซึ่งนามาปรับภาษาและสร้างข้อคาถามเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกั บ
บริบท ประกอบด้วย 14 ข้อคาถาม จาแนกออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การกาหนดนโยบาย จานวน 5
ข้อ การได้รับโอกาสก้าวหน้าและพัฒนา จานวน 5 ข้อ และการได้รับการยอมรัยอม จานวน 4 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 6 ระดับจากน้อยที่สุดให้ 1 คะแนนจนถึงมากที่สุดให้ 6 คะแนน ซึ่งเป็น
ข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนลักษณธตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงเป็นผู้
ที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
เจตคติที่ดีต่อกำรทำวิจัย หมายถึง สภาพพร้อมทางจิตต่อการทางานวิจัย ทั้ง 1) ด้านความรู้เชิง
ประมาณค่า (Cognitive Component) หมายถึงการที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยว่าดี มีประโยชน์
หรือไม่ดีมากน้อยเพียงใด เช่น ความเชื่อในการค้นคว้าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ความคิดเห็นว่า
นักวิจัยต้องมีจรรยาบรรณในการทาวิจัยที่เคร่งครัด ความคิดเห็นว่าการเป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์งาน
หรื อ วิ ธี ก ารท างานใหม่ ๆ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของนั ก วิ จั ย เป็ น ต้ น 2) ด้ า นความรู้ สึ ก (Affective
Component) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจต่อการทาวิจัย
เช่น ความรั กที่จ ะแสวงหาความรู้ ด้ว ยการทดลองใช้วิธี ก ารใหม่ ๆ ตามหลั กการวิจัย เป็นต้น และ 3)
องค์ประกอบด้านความพร้อมกระทา (Action Tendency Component) หมายถึง การที่บุคคลมีความ
พร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมในการทาวิจัย เช่น ความตั้งใจที่จะทุ่มเทเวลาทางานวิจัย การยินดี
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ร่วมมมือในการให้ข้อมูลในงานวิจัยของผู้อื่น เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนร่วม ความพร้อมที่จะเข้าร่วมที่จะเข้า
ทีมวิจัยอย่างเต็มที่ตามความสามารถ เป็นต้น
การวัดเจตคติที่ดีต่อการทาวิจัย โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดยดัดแปลงมาจาก แบบสอบถาม
ของอังศินันท์ อินทรกาแหง และทัศนา ทองภักดี (2549) ซึ่งนามาปรับภาษาและสร้างข้อคาถามเพิ่มขึ้นให้
เหมาะสมกับบริบท ประกอบด้วย 9 ข้อคาถาม จาแนกออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้เชิง
ประมาณค่า จานวน 5 ข้อ ด้านความรู้สึก จานวน 1 ข้อ และด้านความพร้อมกระทา จานวน 3 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 6 ระดับจากน้อยที่สุดให้ 1 คะแนนจนถึงมากที่สุดให้ 6 คะแนน ซึ่งเป็น
ข้อคาถามเชิงบวก สาหรับข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนลักษณธตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงเป็นผู้
ที่มีเจตคติที่ดีต่อการทาวิจัยมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสานวิธี ที่ใช้ทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตอบคาถามการ
วิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะ ความเป็นมา วิธีดาเนินการวิจัย
หลากหลายรูปแบบ สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย 2 รูปแบบหลักได้แก่
1. กำรศึกษำเฉพำะกรณี
การศึกษาเฉพาะกรณีกาเนิดมาจากศาสตร์หลากหลายสาขาและใช้การวิจัยทางสังคมศาสตร์แทบ
ทุกแขนง (ชาย โพธิสิตา, 2554:151) โดยมีผู้ให้คานิยามการศึกษาเฉพาะกรณี เช่น เกียรติสุดา ศรีสุข (2552)
ให้คานิยามไว้ว่า เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาถึงรายละเอียดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของบุคคล กลุ่มคน หน่วยทาง
สังคม หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิหลัง สถานภาพ และปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่วนในทัศนะของ ชาย โพธิสิตา (2554:152) เห็นว่า เป็นการยากที่จะนิยามการศึกษา
เฉพาะกรณีให้ชัดเจน เห็นว่าความยากในการนิยามให้ชัดเจนอยู่ที่ หนึ่ง การกาหนดว่าอะไรเป็นอะไรไม่เป็น
กรณี และสอง จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์กรณีศึกษาค่อนข้างจะหลากหลาย ในขณะที่ Creswell มอง
วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี เป็นวิธีการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อศึกษา “กรณีที่มีขอบเขตชัดเจน” โดยกรณีที่นา
มาศึกษานั้นเป็นหน่วยที่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองทั้งในแง่ของเนื้อหา เวลาและสถานที่หรือบริบท
ส่วน Stake ได้เสนอความหมายง่าย ๆ ของวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีว่า คือวิธีการวิจัยที่เน้นการศึกษากรณีที่
เฉพาะเจาะจง จุดเน้นอยู่ที่สิ่งที่ถูกศึกษา (case) ซึ่งต้องมีลักษณะเจาะจง มีขอบเขตที่กาหนดได้ชัดเจน มี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ได้เน้นวิธีการศึกษา (method) วิธีการศึกษาไม่ได้ต่างจากวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานทั่วไป กล่าวคือ เทคนิคมาตรฐานใดๆ ที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้ สามารถนำมาใช้กับการวิจัยแบบกรณีศึกษาได้ทั้งสิ้น หัวใจสาคัญของ
การศึกษาเฉพาะกรณีอยู่ที่การศึกษาให้ได้ทั้งแนวกว้างและแนวลึกของกรณีที่เลือกมาศึกษานั้นๆ วิธีที่จะให้
ได้ทั้งแนวกว้างและแนวลึกของกรณีที่เฉพาะเจาะจงเช่นนี้ ในทางปฏิบัติก็คือการใช้ข้อมูลหลายชนิดจาก
หลายแหล่ง ด้วยวิธีการหลายแบบในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน
กำรเลือกกรณีตัวอย่ำง
Stake (2000, อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2554:154) ได้จำแนกกรณีที่นักวิจัยเลือกมาศึกษาออกเป็น
3 ประเด็น คือ 1) Intrinsic cases เป็นกรณีที่เลือกมาศึกษาเพื่อสนองความอยากรู้ ในสิ่งนั้นเป็ นหลัก เป็น
กรณีที่น่ารู้และสมบูรณ์ในตัวเอง นักวิจัยเลือกศึกษากรณีนั้น เพราะความสนใจอยากรู้อยากทาความเข้าใจ
อยากเปิดเผยรายละเอียดของกรณีนั้น ไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่น 2) Instrumental cases เป็นกรณีที่ใช้เพื่อ
แสดงหรือสนับสนุนข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งของนักวิจั ย นักวิจัยเลือกกรณีนี้เพราะเห็นว่ากรณีนั้นเป็น

การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยวิจยั ด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

16

ตัวอย่างหรือเป็นตัวแทนของกรณีอื่นๆ และนักวิจัยต้องการใช้กรณีนั้นเพื่อแสดงเป็นตัวอย่างของเรื่องที่
กาลังนาเสนอ หรือเป็นตัวอย่ างเพื่อสนับสนุนข้อสรุปหรือข้อโต้แย้งอย่างใดอย่างหนึ่งของตน และ 3)
Collective cases นักวิจัยเลือกศึกษาหลาย ๆ กรณีเพื่อใช้สนับสนุนเรื่องเดียวกัน กรณีที่ศึกษาในการวิจัย
นี้ เลือกทาตามแบบ การทากรณีศึกษาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องอื่นทาเพื่อเสริมหรือแสดงเป็น
ตัวอย่างของสิ่งที่นักวิจัยนาเสนอในงานวิจัยนั้น ต้องการใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงหรือสนับ สนุนประเด็นหลักที่
นักวิจัยต้องการเน้นหรือชี้ชัด

รูปแบบของกำรวิจัยแบบกำรศึกษำเฉพำะกรณี
Yin (1993, อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2554:156) ได้จาแนกการวิจัยแบบกรณีศึกษา ได้ 3 รูปแบบ
และในแต่ละรูปแบบนักวิจัยจะเลือกกรณีมาศึกษาเพียงกรณีเดียวหรือหลายกรณีก็ได้ ดังนี้
1) การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) มุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมทั้งบริบทอย่างสมบูรณ์ของ
ปรากฏการณ์ที่เลือกมาศึกษา นักวิจัยนาเสนอเนื้อหาด้วยเทคนิคการบรรยาย สิ่งสาคัญของแบบนี้อยู่ที่การ
ให้รายละเอียด พร้อมด้วยบริบทของกรณีศึกษา ไม่เน้นการวิเคราะห์
2) ศึกษาแบบมุ่งการค้นหา (Exploratory) เป็นกรณีศึกษาที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย มี
ลักษณะเป็นการวิจัยนาร่อง เพื่อหานิยามสาหรับมโนทัศน์ที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อสร้างสมมติฐานสาหรับการวิจัย
แบบสารวจที่จะตามมาภายหลัง นอกจากนี้ นักวิจัยอาจทากรณีศึกษาเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่แท้จริง
ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือค้นหาประเด็นอะไรที่ควรได้รับการศึกษาให้ลึกลงไป จากนั้นจึง
ออกแบบการวิจัยที่มุ่งทาความเข้าใจหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ
3) ศึกษาแบบมุ่งหาคาอธิบาย (Explanatory) กรณีศึกษาแบบนี้ ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เลือกมา
ศึกษาอาจเป็นที่รู้จักคุ้นเคยบ้างแล้ว มุ่งศึกษาเพื่อหาคาอธิบายที่ยังไม่เคยมีมาก่อน หรือมีคาอธิบายอยู่บ้าง
แล้วแต่ยังไม่เป็นที่พอใจกรณีศึกษาเชิงคุณภาพแบบนี้มีประโยชน์มากสาหรับการค้นหาคาอธิบายแก่
การศึกษาเชิงปริมาณ ที่ข้อมูลเชิงปริมาณไม่สามารถให้คาอธิบายที่น่าพอใจได้
ส าหรั บ วิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ รู ป แบบการศึ ก ษาเฉพาะกรณี เพื่ อ ท าความเข้ า ใจในเชิ งลึ ก ถึ ง บริ บ ททาง
จิตวิทยาสุขภาพครอบครัวและชุมชนที่เป็นสาเหตุเงื่อนไขของพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสทั้งฝ่ายชายและ
หญิง ซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัว จากข้อมูลสาธารณสุขตาบลและการลงพื้นที่ศึกษาสภาพจริงของชุมชน
กึ่งเมือง

รูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ
โมเดลสมการโครงสร้างมีประโยชน์ในการนามาใช้แก้ปัญหาทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติ ก รรมศาสตร์ โดยโมเดลการวั ด มี ค วามส าคั ญ เมื่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการวั ด เป็ น นามธรรม เช่ น
พฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความรู้สึกและแรงจูงใจ ความหวัง การรับรู้ความสามารถของตน ฯลฯ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นเทคนิควิเคราะห์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นสาเหตุกับตัวแปรผลหรือ
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ตัวแปรตามไปพร้อมๆ กันกับการใช้การประมาณค่าทางสถิติที่เหมาะสมกับธรรมชาติของข้อมูลที่มีลักษณะ
ลดหลั่นกัน (Hierarchical data) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2543:2)

วิธีกำรดำเนินงำน
1. ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ ก าหนดบทบาทของคณะท างานหน่ ว ยวิ จั ย ด้ า นชี ว จิ ต สั ง คมและ
พฤติกรรมศาสตร์ และ ชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของความร่วมมือกันทางาน
2. เสริมสร้างศักยภาพของคณะทางานในหน่วยวิจัย เพื่อความสาเร็จตามเป้าหมายของหน่วยวิจัย
โดยเริ่มจากตรวจสอบสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นพร้อมกับจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและ
ความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ หรือจดสิทธิบัตร
3. สมาชิ ก ในคณะท างานหน่ ว ยวิ จั ย จั ด ท าแผนการพั ฒ นาตนเองและแผนการเสนอหั ว ข้ อ
โครงการวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารฐานสากล เสนอต่อที่ประชุมคณะทางาน
4. คณะทางานร่ว มกาหนดกลไกในการขับเคลื่ อนการดาเนินงานด้านการวิจัยและการพัฒ นา
ข้อเสนอโครงการวิจัยของหน่วยวิจัย ทีส่ มาชิกของคณะทางานได้ดาเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
การวิจัยของชาติในปี 2560-2561 มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ปัญหาด้านการศึกษาของ
ประเทศชาติได้จริง
5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์คณะทางาน ติดตามผลการดาเนินงานพร้อมทั้งร่วมหาแนว
ทางการวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพปัญหาและ
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยวิจัยให้มีความเข้มแข็ง
6. คณะทางานร่วมกันจัดทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีต่อการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
7. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีต่อการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
8. นิเทศ ติดตามและการทากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาหัวข้อวิจัย และการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
9. เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกิดจากสมาชิกของคณะทางานหน่วยวิจัย
10.ประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมทั้งหมดด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
11. จัดทารายงานการดาเนินโครงการทั้งหมด
กลุ่มเป้ำหมำย
นักวิจัยพี่เลี้ยง นักวิจัย ผู้ประสานงานด้านการวิจัยของหน่วยวิจัย และนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มผู้เข้ำร่วมโครงกำรหลัก รวม
1. ผู้บริหารต้นสังกัดของสมาชิกหน่วยวิจัย 4 คน
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2. คณะทางานหน่วยวิจัย 8 คน
4. นักวิจัย ผู้ประสานงานด้านการวิจัยของหน่วยวิจัย และนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง รวม 100 คน
5. นักวิจัยพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัยรวม 60 คน

ระยะเวลำ ช่วงปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 – เมษายน 2561
ระยะเวลำทำกำรวิจัยและแผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย (ให้ระบุขั้นตอน) เป็นเวลา 1 ปี
กิจกรรม

เดือนที่ เดือน
1-2
ที่3-4

เดือน
ที่5-6

เดือน
ที่7-8

เดือน เดือนที่
ที่9-10 11-12

1.ศึกษาเอกสารที่เกีย่ วข้องและเทคนิควิธี
2. จัดทากรอบการสัมภาษณ์
3.ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกรณีศึกษา ในวิจัยระยะที่1
4. สรุปข้อมูลผลการสัมภาษณ์
5. สังเคราะห์แนวคิด ผลการสัมภาษณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทาร่างกรอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
6. กาหนดตัวแปรปัจจัยที่มผี ลต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงาน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไข
7. มาปรับปรุงร่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของ
การมีคุณสมบัติการเป็นพีเ่ ลี้ยงทีด่ ี
8.สร้างและพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามของตัวแปรทั้งหมด
9. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ให้ได้ข้อมูลทีส่ มบูรณ์
10. ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
11.จัดทาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหน่วยวิจัย
12. สรุปอภิปรายผล
13. เขียนรายงานการวิจัย
14.เขียนบทความวิชาการบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลที่ได้รับ
1. ได้บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐาน SCOPUS หรือ ISI อย่างน้อย 1 บทความ
หรือจดอนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ได้รับเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ล้านบาทถ้วน
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสาเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัยทางด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมในภารกิจด้านการพัฒนาหัวข้อวิจัยใน
การขอทุนภายนอกและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อสภาพปัญหา
การพัฒนาหัวข้อวิจัยทางชีวจิตสังคมและพฤติกรรมและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ ดีของ
การเป็นพี่เลี้ยงที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 กำรศึกษำสำเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยวิจัยทำงด้ำนชีวจิตสังคมและ
พฤติกรรมในภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำหัวข้อวิจัยในกำรขอทุนภำยนอกและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยระดับ
นำนำชำติ
จากการวิเคราะห์สาเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัยทางด้านชีวจิตสังคม
และพฤติกรรมในภารกิจด้านการพัฒนาหัวข้อวิจัยในการขอทุนภายนอกและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ สามารถจาแนกออกเป็น 4 ประเด็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณลักษณะนักวิจัย เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและคุณภาพ
ข้อเสนอโครงการวิจัย เนื่องจากการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพได้ขึ้นอยู่กับตัวนักวิจัย โดย
คุณลักษณะสาคัญของนักวิจัยที่ช่วยให้เกิดข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ ดังนี้
1.1 ควำมรู้ทำงวิชำกำร
1.1.1 ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย จากการดาเนินงานโครงการ พบว่า อาจารย์ส่วนหนึ่งยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบวิธีการวิจัย เช่น ขาดความเข้าใจเรื่องการวัดตัวแปร การสร้าง
เครื่องมือ การเลือกใช้สถิติ ทาให้การออกแบบการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่สามารถจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มี
คุณภาพได้
1.1.2 ความรู้ในเนื้อหาสาระที่ทาวิจัย นักวิจัยต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่สนใจ มีการศึกษาข้อมูล
อย่างละเอียดและลึกซึ้ง เพื่อให้ตกผลึกในสิ่งที่สนใจศึกษา
1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักวิจัยควรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการ
เข้าถึงข้อมูลที่สนใจ จะช่วยให้เกิดการศึกษาข้อมูลที่รอบด้าน
1.2 คุณลักษณะส่วนตัว
1.2.1 ความรับผิดชอบ นักวิจัยที่สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้สาเร็จจะมีลักษณะกระตือรือร้น
รับผิดชอบ ส่งงานตรงกาหนดเวลา
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1.2.2 ความกระตือรือร้น นักวิจัยที่มีความกระตือรือร้น ยอมรับฟังความคิดเห็น พร้อมแก้ไขจุด
ด้อยของตัวเอง จะเป็นปัจจัยที่ทาให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ
1.2.3 ความสามารถในการทางานเป็นทีม นักวิจัยที่ดีควรเป็นคนที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นให้เกียรติผู้อื่น การทางานเป็นทีมมีความสาคัญมากในปัจจุบัน งานวิจัยที่ดีและมี
ประโยชน์ในปัจจุบัน ควรเป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ต้องการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาแก้ปัญหาทางการ
ศึกษา งานวิจัยในปัจจุบันจะเน้นการทางานเป็นทีมมากกว่า
2. กำรสนับสนุนของหน่วยงำนต้นสังกัด โดยหากหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์ ได้พัฒ นาศักยภาพทางด้านการวิจัยและการพัฒ นาข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ ายในการพัฒ นาตนเอง การสนั บสนุนทุนวิจัยจะทาให้ นักวิจัยมีขวัญกาลั งใจในการทาข้อเสนอ
โครงการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ การจั ด หาพี่ เ ลี้ ย งที่ มี ศั ก ยภาพ โดยคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของพี่ เ ลี้ ย งที่ ดี ค วรมี
ผลงานวิจัยทุนมาแล้วหรือมีตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยระดับ ผศ. หรือระดับที่ผู้วิจัยจะส่งผลงานและ
ศักยภาพของพี่ เลี้ ย งที่ ตึง และเข้ม ข้น เกิน ไปกับ พี่เ ลี้ ยงที่ห ย่ อนและปล่ อยเกิ นไปน าไปสู่ การไม่ป ระสบ
ความส าเร็ จ พี่เลี้ ย งนั กวิจั ย ควรมีป ระสบการณ์ท างานวิจัย ทางการศึ กษาในหลากหลายมิติ ซึ่งสร้า ง
กระบวนการพี่เลี้ยงนักวิจัยมากว่า 5 ปี ซึ่งในระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย ก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวน
ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อมทั้งให้ข้อคิด คาแนะนา
แก่บรรดานักวิจัยน้องใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการสร้างและพัฒนาระบบหรือกลไกการทางานวิจัยที่
เชื่อมต่อกันกับองค์กรต่างๆของมหาวิทยาลัย พร้อมๆกันกับเชื่อมต่อกับองค์กรภายนอก เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนางานวิจัยทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน และมีคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและการพัฒนาประเทศ
3. กำรสนับสนุนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ทุน ซึ่งมีความสาคัญมากกับนักวิจัย เพราะ
นักวิจัยจะสามารถพัฒนาโครงการวิจัยได้ จาเป็นต้องทราบว่าจะมีโอกาสได้ทุนจากแหล่งทุนใด ผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนให้การสนับสนุนให้ทุน หรือการส่งเสริมงบประมาณในการบริหาร
จัดการระดับศูนย์ เครื อข่ายจะทาให้ การบริหารจัดการ มีความคล่องตัวขึ้น เนื่องจากหลายๆ กิจกรรม
จาเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุน เช่น สถานที่ อาหาร การเดินทาง รวมถึงค่าวิทยากร เอกสาร ดังนั้น
หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุน ทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน ควรมีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับแนวทางการให้ทุน รวมทั้งการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นักวิจัยสนใจทาวิจัย และ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ชี่ ย วชาญในระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประกอบกั บ ผู้ ท รงเป็ น กั ล ยาณมิ ต รยิ น ดี ต รวจข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยที่นักวิจัยต้องปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
4. เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญสามารถช่วยได้มาก ลดเวลาการเดินทางไปพบ โดยกระบวนการ
กลุ่มไลน์ การใช้โทรศัพท์หรือโทรทางไลน์ การใช้ระบบ e-conference และการส่งงานทาง email ช่วยให้
โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์สูง ทาให้เกิดการประสานงานกับเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อให้เครือข่ายมีความคงอยู่ และสื่อสารกันอย่างสม่าเสมอ
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ตอนที่ 2 ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงเชิงเส้น ปัจจัย
ทำงชีวจิ ต สังคมที่ มีต่ อ สภำพปั ญ หำกำรพั ฒนำหั ว ข้ อ วิจั ย ทำงชี วจิ ตสั งคมและพฤติก รรมและกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัย ผ่ำนคุณลักษณะที่ดีของกำรเป็นพี่เลี้ยงที่สร้ำงขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตั วอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจานวน
ทั้งหมด 250 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 143 คน (ร้อยละ 57.200) มีอายุ
เฉลี่ย 43.948 ± 9.964 ปี ในการปฏิบัติงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในด้านการหลักสูตร
และการสอนเป็นหลักจานวน 111 คน (ร้อยละ 44.400) โดยมีประสบการณ์ในการวิจัยเฉลี่ย 8.688 ±
7.794 ปี และมีประสบการณ์ในการเป็น นักวิจัยพี่เลี้ยงเฉลี่ย 2.652 ± 4.163 ปี รายละเอียดแสดงตาม
ตาราง 4.1
ตำรำง 4.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวนทั้งสิ้น 250 คน)
ข้อมูลทั่วไป
จำนวน
1. เพศ
- ชาย
113
- หญิง
143
2. อำยุ (ค่าเฉลี่ย 43.948 ± 9.964 ปี)
- ต่ากว่า 30 ปี
10
- 31 – 40 ปี
102
- 41 – 50 ปี
80
- 51 – 60 ปี
41
- มากกว่า 60 ปี
17
3. กำรปฏิบัติงำน
- ด้านหลักสูตรและการสอน
111
- ด้านการวิจัยและการสอน
96
- ด้านการวิจัย
29
- ด้านบริการวิชาการ
8
- อื่นๆ
6
4. ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย (ค่าเฉลี่ย 8.688 ± 7.794 ปี)
- ไม่เคย
33
- เคย
- 1 - 5 ปี
70
- 6 – 10 ปี
80

ร้อยละ
40.9
57.2
4.000
40.800
32.000
16.400
6.800
44.400
38.400
11.600
3.200
2.400
13.200
28.000
32.00

การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยวิจยั ด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

22

ข้อมูลทั่วไป
จำนวน
- 11 – 15 ปี
36
- 16 – 20 ปี
14
- มากกว่า 20 ปี
17
5. ประสบกำรณ์ในกำรเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย (ค่าเฉลี่ย 2.652 ± 4.163 ปี)
- ไม่เคยเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย
141
- เคยเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย
- 1 - 5 ปี
64
- 6 – 10 ปี
31
- 11 – 15 ปี
11
- 16 – 20 ปี
2
- มากกว่า 20 ปี
1

ร้อยละ
14.400
5.600
6.800
56.400
25.600
12.400
4.400
0.800
0.400

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เจตคติที่ดีต่อการทางานวิจัย
คุณลั กษณะที่ดีของการเป็ น นั กวิจั ย พี่เลี้ ยง การพัฒ นาหั ว ข้อวิจัย และการเผยแพร่ผ ลงานวิจัย พบว่า
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.633 และ
0.773 ตามลาดับ เจตคติที่ดีต่อการทางานวิจัย มีค่าเท่ากับ 4.122 และ 0.733 ตามลาดับ คุณลักษณะที่ดี
ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง มีค่าเท่ากับ 4.531 และ 0.350 ตามลาดับ การพัฒนาหัวข้อวิจัย มีค่าเท่ากับ
4.432 และ 0.322 ตามลาดับ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีค่าเท่ากับ 4.024 และ 4.771 ตามลาดับ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
5
4
3
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทางชีวจิตสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์

2

เจตคติที่ดีต่อการทางานวิจยั

1
0

สภาพปัญหาการพัฒนาหัวข้ อวิจยั ทางชีวจิต
สังคม

คุณลักษณะที่ดีของการเป็ นพี่เลี ้ยงนักวิจยั
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ภำพประกอบ 4.1 ค่าเฉลี่ ย ของตัว แปรการสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลั ย เจตคติที่ดีต่อการทางานวิ จั ย
คุณลักษณะที่ดีของการเป็ นพี่เลี้ยงนั กวิจัย สภาพปัญหาการพัฒนาหัวข้อวิจัยทางชีวจิตสังคม และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทางชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง .044 - .849 โดยตัวแปร
การคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงกับการพัฒนาหัวข้อวิจัยมีความสัมพัน ธ์กันมากที่สุด (r =
.849) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมาการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย กับการพัฒนาหัวข้อ
วิจัย (r = .287) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกับคุณลักษณะที่
ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง (r = .259) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลาดับ (ตาราง 4.2)
ตำรำง 4.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (การสนับสนุน) เจต
คติที่ดีต่อการทางานวิจัย (เจตคติที่ดี) คุณลักษณะที่ดีของการเป็น นักวิจัยพี่เลี้ยง (คุณลักษณะที่ดี) การ
พัฒนาหัวข้อวิจัย (การพัฒนาหัวข้อ) และการเผยแพร่ผลงานวิจัย (การเผยแพร่)
ตัวแปร
กำรสนับสนุน เจตคติที่ดี คุณลักษณะที่ดี กำรพัฒนำหัวข้อ กำรเผยแพร่
กำรสนับสนุน
1.000
เจตคติที่ดี
.044
1.000
คุณลักษณะที่ดี
.259**
.198**
1.000
กำรพัฒนำหัวข้อ
.287**
.186**
.849**
1.000
กำรเผยแพร่
.128*
.155*
.119
.164**
1.000
Mean
3.633
4.122
4.531
4.432
4.024
S.D.
0.773
0.733
0.350
0.322
4.771
หมายเหตุ * p≤.05 ** p ≤.01
ในการศึกษานี้ได้ทาการทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่
มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็น นักวิจัยพี่เลี้ยงด้วย
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นทางปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็น นักวิจัยพี่เลี้ยงที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 2.091 ที่
องศาอิสระเท่ากับ 2 ระดับ ความมีนัยสาคัญ เท่ากับ .352 ค่าไค-สแควร์ต่อองศาอิสระเท่ากับ 1.046 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .997 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .975
ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .014 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.000 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ พบว่า
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ปัจจัยทั้งหมดในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถร่ว มกันอธิบายการพัฒนาหัวข้อวิจัย ได้ร้อยละ 82.9 (R2 =
0.829) และการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ร้อยละ 24.8 (R2 = 0.248)
จากตาราง 4.3 ภายหลังรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นทางปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อ
การพัฒนาหัวข้อวิจัยทางชีวจิตสังคมและพฤติกรรมและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของ
การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์
ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม โดยมีรายละเอียด (ภาพประกอบ 4.2) ดังนี้
กลุ่มตัวแปรปัจจัยด้ำนทำงสังคม
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

.026*

กลุ่มตัวแปรด้ำนจิต
เจตคติทดี่ ีต่อการทางานวิจยั

.062*

.174*
.288*
คุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจยั พี่เลี้ยง

.186*

.427**

.902**

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

การพัฒนาหัวข้อวิจัย

หมายเหตุ * p≤.05 ** p ≤.01
ภำพประกอบ 4.2 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
ตำรำง 4.3 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของ
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นทางปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
ตัวแปร

เจตคติที่ดี
DE IE TE

คุณลักษณะที่ดี
DE
IE
TE

กำรพัฒนำหัวข้อวิจัย กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
DE
IE
TE DE
IE
TE

การสนับสนุน .062* - .062* .288* .011 .299* .026* .270* .296* - .139* .139*
.174*
.174*
.157* .157* .186* .074 .260*
เจตคติที่ดี
.902**
.902** .427** .427**
คุณลักษณะที่ดี
.004
.119*
.829**
.248*
R2
หมายเหตุ * p≤.05 ** p ≤.01

การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยวิจยั ด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

25

การพัฒนาหัวข้อวิจัยได้รับอิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะที่ดี
ของการเป็ น นั กวิจั ย พี่เลี้ ย ง โดยมีค่าสั มประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ ากับ 0.026 และ 0.902 ตามล าดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ นอกจากนั้นได้รับอิทธิผลทางอ้ อมจากการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยผ่านเจตคติที่ดีต่อการทางานวิจัยและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.270 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้รับอิทธิผลทางอ้อมจากเจต
คติที่ดีต่อการทางานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.157 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเผยแพร่ผลงานวิจัยได้รับอิทธิผลทางตรงจากคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.186 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้รับอิทธิผลทางอ้อมจาก
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผ่านเจตคติที่ดีต่อการทางานวิจัยและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่
เลี้ยง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.139 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงได้รับอิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
และเจตคติที่ดีต่อการทางานวิจัย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.288 และ 0.174 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลกำรวิเครำะห์เนื้อหำในเรื่องควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำคุณภำพ
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยในหน่วยงำน
1. นโยบำยหรือแผนงำนเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพกำรวิจัยภำยในหน่วยงำน
ภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีนโยบายหรือแผนงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการวิ จัย โดยเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการทาวิจัย ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนและวิชาการ (ร้อยละ 36.17) การ
สนับสนุนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ร้อยละ 25.53) การวิจัยทางการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การวิจัย
ในชั้นเรียน การบูรณาการวิจัยกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน (ร้อยละ 21.28) การกาหนด
แผนการวิจัยสอดคล้องกับนโยบานทางภาครัฐ (ร้อยละ 6.38) และสามารถนาผลงานการวิจัยมาขอเลื่อน
ตาแหน่งทางวิชาการได้ (ร้อยละ 2.13) แต่อย่างไรก็มีเพียงส่วนน้อยที่ภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีหรือมี
แต่ไม่ชัดเจนในเรื่องนโยบายหรือแผนงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการวิจัย (ร้อยละ 8.51)
2. โครงกำรหรือกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำให้อำจำรย์และนักวิจัยในมหำวิทยำลัยมี
ศักยภำพในกำรพัฒนำโจทย์วิจัย
โครงการหรื อ กิ จ กรรมในการเสริ มสร้า งและพั ฒ นาให้ อ าจารย์ แ ละนั ก วิจัย ในมหาวิท ยาลั ยมี
ศักยภาพในการพัฒนาโจทย์วิจัย ส่วนใหญ่มี การจัดการความรู้ KM การสัมมนา และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนโครงร่างงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ (ร้อยละ 51.06)
รองลงมา การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ร้อยละ 42.55) และ Yearly seminar about research
(ร้อยละ 2.13) การจับคู่ Buddy ในการทาวิจัย (ร้อยละ 2.13) และ Evaluation points for research
(ร้อยละ 2.13)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาสาเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพหน่ว ยวิจัย
ทางด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมในภารกิจด้านการพัฒ นาหัวข้อวิจัยในการขอทุนภายนอกและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อการ
พัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพี่เลี้ยง โดยในการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยผสานวิธี ที่ใช้ทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตอบคาถามการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์
การวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักวิจัยพี่เลี้ยง นักวิจัย ผู้ประสานงานด้านการวิจัยของ
หน่วยวิจัย และนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง จานวน 250 คน ทาการเก็บข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 – มกราคม 2561 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามต่างๆ ซึ่งเป็นแบบวัดตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ลักษณะแบบวัดเป็นข้อความประกอบด้ว ยมาตราประเมินค่า 5 ระดับจากเห็น
ด้วยน้อยที่สุดถึงเห็นด้วยมากที่สุด สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อการพัฒนา
หัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพี่เลี้ยง วิเคราะห์โปรแกรม LISREL

สรุปผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์สาเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัยทางด้านชีวจิตสังคม
และพฤติกรรมในภารกิจด้านการพัฒนาหัวข้อวิจัยในการขอทุนภายนอกและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ สามารถจาแนกออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) คุณลักษณะนักวิจัย ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการ
คุณลักษณะส่วนตัว 2) การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 3) การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ทุน และ 4) เทคโนโลยี
นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อสภาพปั ญหาการพัฒ นาหัว ข้อวิจัยทางชีวจิตสั งคมและพฤติกรรมและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพี่เลี้ยงที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นทางปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่มีต่อสภาพปัญหาการพัฒนาหัวข้อวิจัยทางชีวจิต
สังคมและพฤติกรรมและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพี่เลี้ยงที่สร้างขึ้นมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 5.09 ที่องศาอิสระเท่ากับ 4 ระดับ
ความมีนัยสาคัญ (P-value) เท่ากับ 0.28 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00
ค่ า ดั ช นี ค วามกลมกลื น (GFI) เท่ า กั บ 0.99 ค่ า ดั ช นี ร ากก าลั ง สองเฉลี่ ย ของความคลาดเคลื่ อ นในการ
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ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.031 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลื อมาตรฐาน (SRMR)
เท่ากับ 0.038

อภิปรำยผล
จากการศึก ษาสาเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย ทางด้านชีวจิตสังคม
และพฤติกรรมในภารกิจด้านการพัฒนาหัวข้อวิจัยในการขอทุนภายนอกและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ ซึ่งสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลั กษณะนั กวิจั ย ได้แก่ ความรู้ทางวิช าการ
คุณลักษณะส่วนตัว 2) การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 3) การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ทุน และ 4) เทคโนโลยี เนื่องจากสาเหตุเงื่อนไขในการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัยทางด้านชีวจิตสังคม
และพฤติกรรมในภารกิจด้านการพัฒนาหัวข้อวิจัยในการขอทุนภายนอกและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติของอาจารย์ ทั้ง 4 ด้าน จะช่วยพัฒนาตัวอาจารย์เพื่อให้เกิดทัศนคติ และค่านิยมที่ดีต่อการทา
วิจัย ให้การวิจัยเป็นวิถีชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัย และทาให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทาวิจัยของอาจารย์
ปัจจัยทางชีวจิตสังคมและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วยทาให้อาจารย์เกิดความ
ตระหนั กและให้ ความส าคัญ ในการพั ฒ นาหั ว ข้ อวิจัย ทางชีว จิต สั ง คมและพฤติ กรรมและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เนื่องจากการที่อาจารย์ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิท ยาลัย เจตคติที่ดีต่อการทางาน
วิ จั ย น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาหั ว ข้ อ วิ จั ย ทางชี ว จิ ต สั ง คมและพฤติ ก รรมและการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ วราภรณ์
คล้ายประยงค์ (2558) ทีไ่ ด้ทาการศึกษากลวิธีการถ่ายทอดทางวิชาชีพและคุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อ
สร้ างนั กวิจั ย รุ่ น ใหม่ พบว่า คุณสมบั ติข องนั กวิ จัย พี่ เลี้ ย งมีบ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาหั ว ข้ อวิ จัย โดยผ่ า น
กระบวนการถ่ายทอดทางวิชาชีพ ตั้งแต่ขั้นที่ 1 การสร้างความตระหนัก (Awareness) โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงที่
มีความรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัยจะช่วยแนะนาการพัฒนาหัวข้อที่เหมาะสม ช่วยลดสภาพปัญหาใน
การพัฒนาหัวข้อวิจัยจนทาให้สามารถขอทุนวิจัยและทาวิจัยได้ ขั้นที่ 2 การเริ่มงาน (Start) นักวิจัยพี่เลี้ยง
ต้ อ งน าประสบการณ์ ใ นการท าวิ จั ย มาแนะน านั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ขั้ น ที่ 3 การสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินการ (Consolidate) นักวิจัยพี่เลี้ยงคอยช่วยอานวยและขยายขอบข่ายในการให้ความร่วมมือในการ
ทาวิจัย ขั้นที่ 4 การฝังตัวเป็นนักวิจัยที่ดี (Embed) โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาปรึกษา และขั้นที่ 5
การสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น (Support) โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยสร้างความพร้อมให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่สู่การ
เป็นนักวิจัยรุ่นกลางต่อไป ดังนั้น การสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพในการพัฒนาหัวข้อวิจัยและสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้ต้องผ่านต้นแบบที่มีคุณสมบัติที่เป็นที่ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์และ
ให้ คาปรึ กษาเพื่อพัฒ นาหั วข้อวิจั ยและมีผ ลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับจนทาให้ อาจารย์
นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถพึ่งตนเองได้ อีกทั้ง คุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วยกระตุ้นให้นักวิจัย
รุ่นใหม่เกิดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดกาลังใจในการทาวิจัย นอกจากนั้นวิจิตร ศรีสอ้าน (2541) ได้เสนอ
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ว่า หากจะให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัยอย่างแท้จริงแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้อง
วางนโยบายจัดหน่วยงาน กาลังคน ระบบงาน และงบประมาณในการทางานวิจัยอย่างจริงจัง และให้
ความส าคัญกับ งานวิจั ย เป็ น อัน ดับ แรก สอดคล้ องกับการศึ กษาจันทร์เพ็ญ มีนคร (2557) พบว่า การ
สนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่สาคัญในการทานายศักยภาพทางด้านวิจัยของอาจารย์ใน
ระดับมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับการศึกษาของพิชาวดี เหมศิริ และคณะ (2559) ที่พบว่า การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและการมีที่ปรึกษาหรือนักวิจัย พี่เลี้ยงมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะการทาวิจัยของครูที่มีตาแหน่ง
วิทยฐานะชานาญการพิเศษในทางบวก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒ นาหั ว ข้อวิจัยทางชีว จิตสั งคมและพฤติกรรมและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งควรทา
กรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของ
การดาเนินการตามแผนต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากร
พี่เลี้ยงในการทาวิจัยและงบประมาณสนับสนุนในการทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุม ดูแล และช่วยเหลือ
ให้ในการทาวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย อันจะก่อให้เกิดการสร้างงานวิจัยและงาน
ที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างและคุ้มค่าที่จะได้รับทุน จนสามารถนาไปเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้ หรือมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปจดสิทธิบัตรได้
นอกจากนั้นควรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์นักวิจัย ตลอดจนโครงการวิจัยต่างๆ
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัย และกาหนดให้ส่งรายงานการ
วิจัยให้ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งประเมินผลคุณภาพงานวิจัยและให้คาแนะนาการทาวิจัย แล้วส่งคืนเพื่อทา
การปรั บ ปรุ งแก้ไข รวมทั้งจั ดให้ มีการนาเสนอผลวิจัย เพื่อให้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เพื่อนร่ว มงาน
นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการนาเสนอผลงาน และมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร รวมทั้งประกาศ
เกียรติคุณในการที่อาจารย์นักวิจัยได้รับรางวัล
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่
2. ควรทาการศึกษาวัฒนธรรมการวิจัยของบุคลากรการวิจัยที่เอื้อต่อการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัย
ในเชิงลึก (Ethnography) เพื่อจะได้สะท้อนความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมของอาจารย์นักวิจัยที่ชัดเจนละ
ลึกซึ้ง เพื่อทาให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทาวิจัยของอาจารย์ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง
3. ควรมี ก ารวิ จั ย หารรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
หน่วยงานทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
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ภำคผนวก
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อ
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพหน่วยวิจัยด้ำนชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศำสตร์
คำชี้แจง
ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ดาเนินโครงการเพื่อ พัฒนาหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ โดยมีร องศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหัวหน้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจาก เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเสริมสร้างพี่เลี้ยงนักวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์มีการจัดทาข้อเสนอการวิจัยที่ตอบ
ยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจาก ท่านตอบแบบสอบถาม ตามความเป็น
จริงที่ปรากฏกับท่านและในหน่วยงานของท่านในครั้งนี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โปรดเติมข้อความในช่องว่างให้ครบทุกข้อและทาเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. ท่านปฏิบัติงานในด้านใดเป็นหลักหรือเป็นส่วนใหญ่
 ด้านหลักสูตรและการสอน  ด้านการวิจัย  ทั้ง 2 ด้านเท่ากันคือการวิจัยและการสอน
 ด้านบริการวิชาการ
2. เพศ

 อื่นๆ ...................................................................................

 ชาย

 หญิง

3. อายุในปัจจุบัน ............ ปี ............. เดือน
4. อายุงานในมหาวิทยาลัย............ ปี ........... เดือน
5. ประสบการณ์ทางานวิจัยมาจนถึงปัจจุบัน ........................ เรื่อง
6. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของวารสาร/proceedings/หนังสือ/สิทธิบัตรหรืออื่นๆรวม
แล้วกี่..........เรื่อง
7. ประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยมาประมาณกี่................ปี
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อคุณลักษณะของกำรเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย
คุณลักษณะที่ดีของกำรเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย

ระดับควำมคิดเห็นที่ท่ำนเห็นด้วย
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
(5) (4) (3)
(2) (1)

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตรงสาขาที่ทาวิจัย
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ทาวิจัยแต่สนใจ ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานใน
สาขานั้นและสนใจทาวิจัยข้ามสาขาวิชา
3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องด้านการวิจัยระดับ
สถาบัน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
4. มีทักษะและประสบการณ์ทาวิจัยต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี
5. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยในระดับดี
6. เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการหลัง
สาเร็จการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
7. สนใจศึกษาหาความรู้จากการอ่านและเขียนบทความวิชาการ
บทความวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งของประเทศและต่างประเทศ
8. มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ
และทางานร่วมกับบุคลากรในสาขานั้นอย่างต่อเนื่อง
9. มีความเข้าใจสภาพปัญหาแท้จริงของสังคมและประเทศชาติ
10. มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อเนื่อง
11. มีทักษะการสื่อสารและสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้
12. มีการทางานแบบร่วมมือหรือทางานเป็นทีมได้ดี
13. เป็นผู้ที่เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น
14. มีความสนใจหรือมีการทางานข้ามศาสตร์หรือข้ามสาขาวิชา
เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์จากงานวิจัยได้
15. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยวิจยั ด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

33

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการพัฒนาหัวข้อวิจัยจากประสบการณ์ของท่านเองหรือจาก
ผู้อื่นที่ท่านพบเห็นที่ผ่านมา
ระดับควำมคิดเห็นที่ท่ำนเห็นด้วย
สภำพปัญหำที่ท่ำนมักพบในกำรพัฒนำหัวข้อวิจัย
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1. ประเด็นการวิจัยที่ไม่พบองค์ความรู้ใหม่
2. โจทย์วิจัยมีความซ้าซ้อนกับงานวิจัยในอดีต
3. โจทย์วิจัยไม่ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
4. ประสบการณ์ความรู้พื้นฐานในอดีตของผู้วิจัยหรือในทีมวิจัยไม่ตรง
กับประเด็นวิจัยที่ศึกษา
5. การเขียนความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัยยาวหรือ
สั้นเกินไปจนไม่เห็นช่องว่างของปัญหาการวิจัย
6. วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ตรงหรือไม่ตอบสนองการแก้ปัญหาหลัก
และปัญหารองของการวิจัย
7. วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน หรือนาประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับมาเป็นวัตถุประสงค์แทน
8. มีการทบทวนวรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องจานวนมาก
9. การทบทวนวรรณกรรมไม่หนักแน่นเพียงพอ
10. ขาดการเขียนเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์โดยเฉพาะในหัวข้อการ
ทบทวนวรรณกรรม
11. มีความไม่ถูกต้องในการอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
12. มีการอ้างงานวิชาการที่เก่าเกินไปจนไม่เห็นประเด็นปัญหา การ
วิจัย
13. การเขียนกรอบแนวคิดไม่ถูกต้อง เช่น เขียนเป็นลักษณะขั้นตอน
วิจัยและใช้สัญลักษณ์แทนความหมายในกรอบแนวคิดไม่ตรงตาม
หลักสากล เป็นต้น
14. มีการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงไม่ถูกต้อง
15. การออกแบบงานวิจัยไม่เข้มแข็งพอที่จะแก้ปัญหาการวิจัย
16. วิธีดาเนินการวิจัยไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ไม่ตอบ
วัตถุประสงค์และไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
17. ขอบเขตการวิจัยไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และปัญหาวิจัย
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สภำพปัญหำที่ท่ำนมักพบในกำรพัฒนำหัวข้อวิจัย

ระดับควำมคิดเห็นที่ท่ำนเห็นด้วย
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)

18. การกาหนดตัวอย่างไม่น่าเชื่อถือ
19. ตัวแปรการศึกษา เครื่องมือและสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ตอบ
โจทย์การวิจัย
20. ไม่มีการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
21. การเลือกใช้สถิติไม่เหมาะสมกับรูปแบบงานวิจัย
22. การตั้งงบประมาณไม่ตรงกับกิจกรรม มีความซ้าซ้อน บางรายการ
ไม่จาเป็นต้องเบิก ขาดรายละเอียดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
ตอนที่ 4 กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
กำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยหรือคณะโดยรวม

ระดับกำรรับรู้ของท่ำน
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านมีนโยบายสนับสนุนการทาวิจัย
โดยจัดให้มีเทคโนโลยีในการวิจัยที่เพียงพอ
2. มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านมีเงินสนับสนุนสาหรับการทางาน
วิจัยหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือการนาเสนอผลงานวิจัย
3. มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านกาหนดภาระงานด้านการวิจัยเพื่อ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
4. มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านมีการนาผลงานวิจัยของแต่ละคนมา
ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
5. มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และนาผลงานวิจัยมาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรม
6. ท่านได้รับการส่งเสริมให้ทางานวิจัยจากหัวหน้างานท่าน
7. ท่านได้รับโอกาสให้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย
8. มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านให้ความสาคัญกับอาจารย์ที่ทางาน
วิจัย เช่น มักได้รับเชิญหรือทางานที่มีความสาคัญ
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กำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยหรือคณะโดยรวม

ระดับกำรรับรู้ของท่ำน
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)

9. มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านมีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ทางาน
วิจัย
10.มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านตระหนักว่าอาจารย์ที่ทาวิจัยเป็น
การทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
11.อาจารย์ที่ไม่ทาวิจัยได้รับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ไม่แตกต่างกับอาจารย์ที่ทาวิจัย
12.มหาวิทยาลัยหรือคณะของท่านมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการ
วิจัยสาหรับอาจารย์อย่างสม่าเสมอ
ตอนที่ 5 ควำมคิด ควำมตั้งใจ ควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรทำวิจัย
ควำมคิด ควำมรู้สึกต่อกำรวิจัย

ระดับควำมคิด/ควำมรู้สึกของท่ำน
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)

1.ท่านตั้งใจทุ่มเทเวลาทางานวิจัยในแต่ละเรื่องเป็นอย่างมาก
2. ท่านเชื่อว่าความก้าวหน้าทางวิชาการขึ้นอยู่กับการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยของท่าน
3. ท่านรักที่จะแสวงหาความรู้ด้วยการทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ ตาม
หลักการวิจัย หรือทาวิจัยด้วยตนเอง
4. ท่านคิดว่านักวิจัยที่ดีต้องเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณในการทาวิจัย
ที่เคร่งครัด
5. ท่านคิดว่าการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี
เหตุผล เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของนักวิจัย
6. ท่านคิดว่าทักษะภาษาอังกฤษมีความสาคัญกับนักวิจัยมาก ที่จะ
เรียนรู้ต่อยอดและแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
7. ท่านยินดีร่วมมือในการให้ข้อมูลในงานวิจัยของผู้อื่น เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม
8.ท่านพร้อมที่จะเข้าร่วมทีมวิจัยอย่างเต็มที่ถ้าตรงกับความสามารถ
หรือความสนใจ
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ควำมคิด ควำมรู้สึกต่อกำรวิจัย

ระดับควำมคิด/ควำมรู้สึกของท่ำน
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)

9. ท่านตั้งใจว่าจะทางานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยถือเป็นภารกิจสาคัญ
ของท่าน
10.ท่านคิดว่าการทางานวิจัยทาให้ท่านมีอิสระทางความคิด
ตอนที่ 6 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำคุณภำพข้อเสนอโครงกำรวิจัยในหน่วยงำน
1. หน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือแผนงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการวิจัยหรือไม่ และเน้นเรื่องใดบ้าง
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้าง ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้อาจารย์และนักวิจัย
ในมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาโจทย์วิจัย
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรทำวิจัย
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง คณะทางานหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.089-1653520
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