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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสม แบ่งวิธีการเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 วิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากร คืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 10,418  โดยใช้แบบสอบถาม ชนิดประมาณค่า 5 ระดับ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 412 คน ที่ได้จากการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า 
(quota sampling method) แล้วท าการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยจ านวน 15 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย
สรุปดังนี้ 

ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก (2 = 184.9, p-value = .55, 


2/df = 1.129, RMSEA < .001, RMR = .018, GFI = .94, AGFI = .93, NNFI = .99, CFI =.99) ทั้งนี้พบว่าปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัย 4 ตัวแปร คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศองค์การ นโยบาย
ด้านการวิจัย และความพึงพอใจในงาน โดยปัจจัยที่อยู่ในตัวแบบสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรได้ร้อยละ 83 (R2 = .83) ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณทุกประเด็น ยกเว้น ประเด็นนโยบาย
การวิจัยที่พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังมีความไม่ชัดเจนในการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานตามนโยบาย 

 

ค าส าคัญ : ประสิทธิผลในการบรหิารงานวิจัย, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to develop the causal factors influencing research 
management effectiveness in Thai private higher education institutions by using mixed method 
research methodology.  

The research was divided into 2 parts as follows; Part 1 is a quantitative research methodology, 
the analyzed data were collected by using a 5-rating scale questionnaire. The population was 10,418 of 
the Thai private higher education institutions instructors. The sample consisted of 412 instructors which 
determined by using Quota Sampling method. To analyze the observed data, the Structural Equation 
Model (SEM) was applied. Part 2 was a qualitative research methodology, to confirm the causal relationship 
model which conducted through in-depth interviews to those 15 executive administrators from research 
department of Thai Private Higher Education Institutions selected by purposive sampling and the qualitative 
data was analyzed by content analysis. The results of the research were as follows 

The purposed model was the best fitted with the empirical data (2 = 184.9, p-value = .55, 


2/df = 1.129, RMSEA < .001, RMR = .018, GFI = .94, AGFI = .93, NNFI = .99, CFI =.99).  The causal factors 
influencing research management effectiveness with four variables Including information technology, 
organizational climate, policy research and job satisfaction. Furthermore, all factors can be described 
the management effective in private university approximately 83 percent (R2 = .83). On the other hand, 
almost all factors suggested by quantitative analysis were the same as those of qualitative analysis 
excepting the policy research found that Thai Private Higher Education Institutions unclear in the policy 
and the policy implementation. 
 

Keywords: Research Management Effectiveness, Private University, structural equation modeling 
 

บทน า 
ภารกิจที่ส าคญัของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันนั้นไม่ได้เพียงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสอน และเขียนต าราเท่านั้น แต่ยัง

มีภาระอื่นๆ นอกเหนือ โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการด าเนินการตามพันธ
กิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยก่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่  ท าให้หน่วยงาน องค์กรและส่งผล
รวมต่อประเทศชาติเกิดความก้าวหน้า สามารถแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้ รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยก าหนด
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ให้คณาจารย์ท าหน้าที่หลักด้าน
การสอนและการวิจัย และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องมี
ภารกิจด้านการวิจัยเป็นภารกิจส าคัญภารกิจหนึ่ง 

แม้ว่าภารกิจด้านการวิจัยจะเป็นภารกิจที่มีความส าคัญแต่สภาพปัจจุบันกลับพบว่า การด าเนินภารกิจตามบทบาท
ด้านการวิจัยมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านนโยบายการส่งเสริมการวิจัยของสถาบันยังไม่ชัดเจนและขาด
ทิศทาง ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของนักวิจัยเอง และปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 
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และทรัพยากรสนับสนุน (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2537) เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ สินธะวา คามดิษฐ์ (2554) สอดคล้องกับผล
การประเมินคุณภาพรอบที่ 3 (2554-2558) พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการประเมินจ านวน 69 แห่ง มีผลการประเมิน
ในมาตรฐานที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนร้อยละ 34.78 ในระดับ
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 20.29  ในขณะที่มาตรฐานที่6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ 11.59 และต้องปรับปรุงร้อยละ 15.94 (ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2558: ออนไลน์)  
 จากความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิจัย และจากสภาพปัญหาการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว  โดยการศึกษาว่ารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น มีลักษณะเป็นอย่างไร และ
ปัจจยัใดบ้างที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม ต่อประสิทธิผลการการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  

ส าหรับความสัมพันธเ์ชิงสาเหตรุะหวา่งตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 7 ตัวแบบการวัด ซึ่งมีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
 1. ตัวแบบการวัดของตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ การสร้าง
บารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงเอกบุคคล และการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา โดยใช้แนวคิดของ เบสส์ และอโวลิโอ 
(Bass; & Avolio. 1990: 113-117) ร่วมกับ เฮาส์และมิทเชลล์ (House; & Mitchell. 1974: 81-97) เป็นแนวคิดในการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ตัวแบบการวัดของตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรมลักษณะ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมลักษณะป้องกันเชิงรับ และลักษณะป้องกันเชิงรุก โดยใช้แนวคิดของ คู้ค และลาฟเฟอร์รี่ (Cooke; & 
Lafferty. 1989; อ้างถึงใน บุศรา กายี. 2546: 20-23) และ ฮอฟสตีด (Hofstede.1997: 11; อ้างถึงใน ธยาน์ อมรสิงห์. 2549: 25-
38) [8] เป็นแนวคิดในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้ก าหนดไว ้
 3. ตัวแบบการวัดของตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการ
จัดการ ด้านการเงิน ด้านบุคคล และด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจากการประยุกต์แนวคิดของ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ
คณะ (2543: 13) ศิริวรรณ พูลสมบัติ (2548: 66) และ สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร (2546; อ้างถึงใน นภัสนันท์ เบิกสีใส. 
2557: 50-52) ร่วมกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 2545: 17)  
 4. ตัวแบบการวัดของตัวแปรบรรยากาศองค์การ มีตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้าน
นโยบายการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการยอมรับ ด้านการสนับสนุน และด้านความผูกพัน ซึ่งเกิดจากการประยุกต์แนวคิด
ของ ฟอร์แฮน (Forehand. 1964: 162) ฟิงค์ และคณะ (Fink. 1983: 45) สเตียร์ (Steers. 1977: 104-109)  
 5. ตัวแบบการวัดของตัวแปรนโยบายด้านการวิจัย มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามพันธกิจด้านการวิจัย ด้านแผนงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย และด้านการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเกิดจากการประยุกต์แนวคิดของ ธนวิน ทองแพง (2549: 18) บัณฑิต ผังนิ
รันดร์ (2550: 13) และ รุจิราพรรณ คงช่วย (2555: 16)  
 6. ตัวแบบการวัดของตัวแปรความพึงพอใจในงาน มีตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงาน และปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ทฤษฎีล าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow. 1960; อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์. 2530: 390) [18] และทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮิซเบิก (Herzberg’s Two-factor 
Theory) (Herzberg; & et al. 1959: 38)  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjryIjlvZTKAhVOao4KHXLAAOAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2F203.144.163.91%2Fonesqa%2Fth%2Ffaq%2Findex.php%3FPageShow%3D2%26KeySearch%3D%26SearchYear%3D%26SearchMonth%3D%26GroupID%3D12&usg=AFQjCNFIQ5YVI53MvxgOM9tYyR7C96Jw2g&sig2=EzZgMc3CbS5UPeSFMpyKQw&bvm=bv.110151844,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjryIjlvZTKAhVOao4KHXLAAOAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2F203.144.163.91%2Fonesqa%2Fth%2Ffaq%2Findex.php%3FPageShow%3D2%26KeySearch%3D%26SearchYear%3D%26SearchMonth%3D%26GroupID%3D12&usg=AFQjCNFIQ5YVI53MvxgOM9tYyR7C96Jw2g&sig2=EzZgMc3CbS5UPeSFMpyKQw&bvm=bv.110151844,d.c2E
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 7. ตัวแบบการวัดของตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพนักวิจัย คุณภาพงานวิจัย และทุนสนับสนุนการท าวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอก ซึ่งเกิดจาก
การประยุกต์แนวคิดของธนวิน ทองแพง (2549: 18) และบัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550: 13) และสินธะวา คามดิษฐ์ (2554: 36-39) 
ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้ก าหนดไว ้
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อทดสอบแบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร

งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 2. ตัวแปรเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรวฒันธรรมองค์การ 
 3. ตัวแปรบรรยากาศองค์การ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 4. ตัวแปรนโยบายด้านการวิจัย ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิาร 
 5. ตัวแปรความพึงพอใจในงาน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
นโยบายด้านการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งตัวแปรความพึงพอใจในงาน ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยส่งผ่านตัวแปรนโยบายด้านการวิจัย และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การ โดยส่งผ่านตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. ตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศองค์การ นโยบายด้านการวิจัย และความ
พึงพอใจในงาน อีกทั้งตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปร
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยส่งผ่านตัวแปรบรรยากาศองค์การ นโยบายด้านการวิจัย และความพึงพอใจในงาน 
อีกทั้งได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ โดยส่งผ่านตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านการวิจัย โดยส่งผ่านตัวแปรความพึงพอใจในงาน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาก าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรเป็น

ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ชนิดมีความคลาดเคลื่อนในการวัด เนื่องจากตัวแปรมีลักษณะเป็นตัวแปรแฝง 
(Latent Variables) และตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 40) โดยก าหนดให้ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และวัฒนธรรมองค์การ เป็นตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) ส่วนตัวแปร
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศองค์การ นโยบายด้านการวิจัย ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลในการบริหาร
งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ดังภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) กับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ปีการศึกษา 

2557 จ านวน 544 คน ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยให้สอดคลอ้งตามหลกัการวิเคราะหข์้อมูลที่ใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) ซึ่งขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ไม่ควรน้อยกว่า 100 คน นอกจากนี้ ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ต้องมีความเหมาะสมระหว่างตัวแปรแต่ละตัวกับ
ขนาดตัวอย่าง ซึ่งขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ คือ 15-20 คน ต่อ 1 ตัวแปร (Kline. 2011: 12) ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปร
สังเกตได้ 26 ตัวแปร ดังนั้นขนาดตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 390 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นการก าหนดขนาด
ตัวอย่าง จ านวน 544 คน นับว่ามีความเหมาะสมตามเง่ือนไขในการวิเคราะห์ข้างต้น หลังจากนั้นจึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota Sampling) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้ง 68 แห่ง ในการก าหนดขนาดตัวอย่างในจ านวนที่เท่ากัน คือ 8 ตัวอย่าง ต่อ 1 
สถาบันได้ตัวอย่างเท่ากับ 544 ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 412 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.73 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัย  
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 

(Item Objective Congruence Index: IOC) และสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient, ) 
(Cronbach, 1951) ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1. สรุปผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ข้อค าถาม ข้อค าถาม ดัชนีความสอดคล้อง ความเชื่อมั่น 

1.วัฒนธรรมองค์กรแบบสอบถามเกี่ยวกบัวัฒนธรรมองค์การ 15 .893 .914 
2.ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 20 .780 .976 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 .910 .962 
4.บรรยากาศองค์การ 30 .920 .944 
5.ความพึงพอใจในงาน 10 .920 .849 
6.นโยบาย 20 .870 .952 
7.ประสิทธิผลการบริหาร 15 .850 .969 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย จ านวน 15 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interviews) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) ท าการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แล้วท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

 1. ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวท่ีเป็นองค์ประกอบของตัวแปรภายนอก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.889 ส่วนองค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การด้านการป้องกันเชิงรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.741 และพบว่าตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว
ที่เป็นองค์ประกอบของตัวแปรภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความพึง
พอใจในงานด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.924 และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.578 ส่วนตัวแปรด้านประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยู่ในระดับต่ า โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ทุนสนับสนุนการท าวิจัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.546 ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ คุณภาพนักวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.292 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวแบบการวัดของ 7 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงาน นโยบายด้านการวิจัย 
วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้า เนื่องจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝงทุกตัว แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยข้อที่ 1 พบว่า ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับดีเมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์ของคลิน (Kline ,2011: 199-212) เนื่องจากดัชนีความสอดคล้องทุกค่าเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด โดยสถิติทดสอบไคสแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 318.28 ซึ่งให้ค่า p-value เท่ากับ .067 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 

(2/df) มีค่าเท่ากับ 1.129 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .018 
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .049 อีกทั้งค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่า
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เท่ากับ .94 และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ .93 ค่าดัชนีความสอดคล้องสัมพัทธ์ (NNFI) มีค่า
เท่ากับ .99 เช่นเดียวกับค่าดัชนีเปรียบเทียบความสอดคล้อง (CFI) มีค่าเท่ากับ .99 ดังตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2. ค่าสถิติความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

 เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 


2 > .05 .067 ผ่านเกณฑ์ 


2/df < 3.0 1.129 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < .08 .018 ผ่านเกณฑ์ 

RMR < .05 .049 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > .90 .94 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > .90 .93 ผ่านเกณฑ์ 

NNFI > .90 .99 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > .90 .99 ผ่านเกณฑ์ 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยข้อท่ี 2 พบว่า ตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ ด้วยค่าอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเท่ากับ .38 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าตัว
แปรวัฒนธรรมองค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร้อยละ 15 (R2 = .15) 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยข้อที่ 3 พบว่า ตัวแปรบรรยากาศองค์การ ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .41 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรบรรยากาศ
องค์การ ได้ร้อยละ 16 (R2 = .16) 
 6. ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยข้อท่ี 4 พบว่า ตัวแปรนโยบายด้านการวิจัย ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .41 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนโยบายด้าน
การวิจัย ได้ร้อยละ 17 (R2 = .17) 
 7. ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยข้อที่ 5 พบว่า ตัวแปรความพึงพอใจในงาน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัว
แปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร นโยบายด้านการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งตัวแปรความพึงพอใจ
ในงาน ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยส่งผ่านตัวแปรนโยบายด้านการวิจัย 
และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ โดยส่งผ่านตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้พบว่าตัวแปรความ
พึงพอใจในงาน ได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจากปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มากสุด แสดงว่าปัจจัยภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร นโยบายด้านการวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความพึงพอใจในงาน ได้ร้อยละ 37 (R2 = .37) 
 8. ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยข้อที่ 6 พบว่า ตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยในสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บรรยากาศองค์การ นโยบายด้านการวิจัย และความพึงพอใจในงาน อีกทั้งตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยใน
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยส่งผ่านตัวแปรบรรยากาศ
องค์การ นโยบายด้านการวิจัย และความพึงพอใจในงาน อีกทั้งได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ โดยส่งผ่าน
ตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านการวิจัย โดยส่งผ่าน
ตัวแปรความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้พบว่าตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอิทธิพลรวม
เชิงบวกจากปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ มากที่สุด แสดงว่าทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร บรรยากาศองค์การ นโยบายด้านการวิจัย ความพึงพอใจในงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ร้อยละ 83 (R2 = .83) ซึ่งสามารถสรุป
เป็นตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ดงัภาพประกอบที ่2 
 

 
  

ภาพที ่2 ผลการวิเคราะหต์ัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตตุามสมมตฐิาน หลังปรับตัวแบบ 
 

 9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า การบริหารงานวิจัย ถือเป็นภาระงานที่ส าคัญที่สุด ที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะต้องถือเป็นพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา นั่นก็คือ การสนับสนุนให้เกิดการวิจัย 
และอ านวยความสะดวกให้การวิจัยสามารถด าเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และพบว่าการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นับว่าเป็นปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากนักวิจัยส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการท างานวิจัย จึงท าให้การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยค่อนข้างจะมีข้อจ ากัด อีกปัญหาหนึ่งก็คือ การเชื่อมโยงระบบงานวิจัย ได้แก่ ผู้ท าวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์ 
ผู้สนับสนุนการวิจัย และผู้ก าหนดนโยบายการวิจัย การเช่ือมโยงระบบงานวิจัยค่อนข้างจะมีปัญหาในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เน้นการสอน ทั้งนี้เพราะลักษณะงานวิจัยส่วนใหญ่มักจะเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์มากกว่าการวิจัยทางด้าน
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วิทยาศาสตร์ ท าให้งานวิจัยมักจะประสบปัญหาการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้งปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ที่พบว่าทุนวิจัยหลักมักจะไหลสู่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบข้อค้นพบท่ีน่าสนใจท่ีควรอภิปรายดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ความพึงพอใจในงานด้านปัจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน และพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านของตัวแปรความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นหมายความว่า 
ตัวแบบการวัดของตัวแปรความพึงพอใจในงานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามทฤษฎีของทฤษฎี 2 
ปัจจัยของเฮิซเบิก (Herzberg’s Two-factor Theory) (Herzberg; & et al. 1959: 38) ที่กล่าวว่า บุคคลจะท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มี 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับงานโดยตรง ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้
บุคคลชอบและรักงาน และเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การ และปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าหากไม่มีจะท าให้บุคคลเกิดความไม่รักการท างานนั้น 
ผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์ (Steers. 1991: 79) และเฮิซเบิก และคณะ (Herzberg; & et 
al. 1959: 113-115) ในการศึกษาถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในการท างาน ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจในงาน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ ซึ่งได้แก่ สิ่งที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจ และปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่งได้แก่ สิ่งที่ช่วยป้องกัน
มิให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานยิ่งขึ้น 
 องค์ประกอบของตัวแปรแฝงนโยบายด้านการวิจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมาก
สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามพันธกิจด้านการวิจัย แต่ด้านการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
และพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามพันธกิจด้านการวิจัย ด้าน
แผนงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย และด้านการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก แตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่พบว่า สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต่างๆ จะมีรายละเอียดของนโยบายด้านการวิจัยที่น่าสนใจร่วมกัน คือ การก าหนดให้การท าวิจัยเป็นหนึ่งใน
ภาระหน้าที่หลักของอาจารย์ และให้ความส าคัญกับการบูรณาการการวิจัยให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งมีการ
สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ และความต้องการของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
และนโยบายและแผนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของชาติ รวมถึงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมการวิจัยสู่สาธารณชน ให้เกิด
การน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักวิจัยจะมีความรู้ความสามารถในวิธีวิทยาการวิจัยมากเพียงใดก็ตาม 
แต่หากไม่มีหน่วยงานคอยสนับสนุน เช่น การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านการเผยแพร่ หรือการ
ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้ว การวิจัยย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะในปัจจุบันนี้ การวิจัยมีความซับซ้อนและไม่อาจใช้แต่
เพียงก าลังของนักวิจัยเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น สอดคล้องกับ สิปปนนท์ เกตุทัต (2537: 2) ที่กล่าวว่า การด าเนินภารกิจตาม
บทบาทด้านการวิจัย มีปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ปัญหา
ด้านนโยบายการส่งเสริมการวิจัยยังไม่ชัดเจนและขาดทิศทาง ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ และ
ขาดประสบการณข์องนักวิจยัเอง และปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน และสินธะวา คามดิษฐ์ (2554: 30) 
ที่กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มีจ านวนงานวิจัยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่ง
สาเหตุส าคัญมาจากการขาดนโยบายที่ชัดเจน ขาดแคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพ ขาดงบประมาณ และขาดทรัพยากรในการวิจัย 
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 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย อยู่ในระดับต่ า 
เมื่อจ าแนกองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ทุนสนับสนุนการท าวิจัย ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด ได้แก่ คุณภาพนักวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์และนักวิจัยส่วนใหญ่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ 
ซึ่งจะประสบปัญหาในเรื่องของประเด็นการวิจัย ระเบียบวิธี การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รวมไปถึงการผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปสู่การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสุพัตรา ศรีวณิชชากร (2552: 1-46) ที่กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการค้นคว้าวิจัยด้าน
สุขภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของงานวิจัยเหล่านี้กลับถูกน าไปใช้ประโยชน์น้อย ซึ่งเกิดจากการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ขวัญดาว แจ่ม
แจ้ง และคณะ (2556: 86) ที่กล่าวว่า สมรรถนะที่ต้องให้ความส าคัญและน าไปเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สามารถเสนอผลงานวิจัยเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ 2) สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนและรู้จุดประสงค์ของแหล่งทุน และ 3) สามารถเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมระดับชาติและนานาชาติได้ อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับอุดมลักษณ์ บ ารุงญาติ (2554: 54-57) ที่กล่าวว่า ผลงานวิจัยของคณาจารย์ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มีปริมาณที่ลดลง บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์น้อยเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนของอาจารย์ ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ว่าผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ จะเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ และขาดความแปลกใหม่ในประเด็นการวิจัย จึงท าให้ประสบ
ปัญหาในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงการจดสิทธิบัตร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย พบว่า ตัวแปรความพึงพอใจในงาน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร นโยบายด้านการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งตัวแปรความพึงพอใจในงาน ได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยส่งผ่านตัวแปรนโยบายด้านการวิจัย และได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ โดยส่งผ่านตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ ชีท์ (Shieh. 1997: 51) ที่กล่าว
ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น าแบบเสรีนิยม สามารถท านายความพึงพอใจใน       
การท างานของอาจารย์ และบัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550: 137-153) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร ได้แก่ แรงจูงใจในการท างาน โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมองค์การ อีกทั้งยั งสอดคล้องกับ    
วิภาส ทองสุทธ์ิ (2552: 206-208) ที่กล่าวว่า การให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการท างาน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
ซึ่งเป็นตัวก าหนดถึงความพึงพอใจในงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2552: 80-81) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในงาน คือ ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน 
เช่น การประสานงานภายในองค์การ และ กิลเมอร์ (Gilmer. 1971: 280-283) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการท างาน ได้แก่ สถานที่ท างานและการจัดการ การควบคุมดูแลหรือการนิเทศงาน (Supervision) และลักษณะทาง
สังคม นอกจากน้ี  
 ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย พบว่า ตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร บรรยากาศองค์การ นโยบาย
ด้านการวิจัย ความพึงพอใจในงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับรุจิราพรรณ คงช่วย (2555: 232-235) ที่กล่าวว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจ
ในงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาวะผู้น าของผู้บริหาร เช่นเดียวกับ สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ (2555: 37-38) ที่กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของอาจารย์ และพัฒนะ สีหานู 
(2553: 159-161) [31] ที่กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการ ปัจจัย
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยสมรรถนะขององค์การ และปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และคณะ (2556: 67) [32] ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัย ได้แก่ 
ด้านวัฒนธรรม และด้านกฎหมาย เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมักจะ
ประสบปัญหาในการบริหารงานวิจัย เริ่มตั้งแต่ปัญหาการคิดริเริ่มในการท าวิจัย ที่เกิดจากนักวิจัยขาดความรู้และ
ประสบการณ์ ปัญหาการท าวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ที่เกิดจากการที่ได้มีการอนุมัติให้มีการท าวิจัยไปแล้ว แต่
เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถท่ีจะด าเนินการวิจัยได้ทันกับก าหนดเวลา ปัญหาการเขียนรายงานการวิจัย พบว่า เป็นปัญหาที่
ส าคัญส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพราะเป็นการแสดงคุณภาพของงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา ปัญหาขาดการวิพากษ์
เพื่อประเมินคณุภาพผลงานวิจัย ที่เกิดจากการที่ผลงานวิจัยท่ีได้ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้ว ไม่ได้รับการ
วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็นเหตุให้ผลการวิจัยที่จัดท าขึ้นขาดการประเมินคุณภาพงานวิจัย ผลงานวิจัยจึงไม่ได้รับการ
ยอมรับ กลายเป็นปัญหาในการเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งมักเกิดจากเมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จแล้ว นักวิจัยมิได้เผยแพร่งานวิจัย
ด้วยการน าไปเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือมิได้เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.ด้านคุณภาพนักวิจัย โดยเฉพาะประเด็นทักษะความรู้ความสามารถของคณาจารย์/นักวิจัยรุ่ นใหม่ ยังไม่มี
ทักษะและประสบการณ์ในการเสนอโครงการวิจัย ขาดกรอบความคิด (Concept) ในการท าวิจัย ท าให้ไม่ค่อยกล้าเขียน
โครงการวิจัย หรือการน าเสนอโครงการวิจัยใหม่ๆ ยังมีน้อย เพราะขาดความเช่ียวชาญในระเบียบวิธีวิจัย และพื้นฐานการ
วิจัยเชิงปริมาณ หรือกรอบแนวคิดในสาขาที่ศึกษายังจ ากัดอยู่ในวงแคบ จึงมักท าวิจัยตามแนวทางที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เคยให้ท ามา ขาดผู้ช้ีแนะแนวทางใหม่ ส่วนนักวิจัยรุ่นเก่า มักไม่เห็นความส าคัญของการท าวิจัย หรือไม่สนใจที่
จะหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ดังน้ันแนวการพัฒนาจึงควรมีแนวทางดังนี้ 
 1.1 จัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อน านักวิจัยที่มีประสบการณ์มาช้ีน า และแนะน าแนวทางด้านการวิจัยให้แก่
นักวิจัยหน้าใหม ่
 1.2 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้นักวิจัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการ
วิจัยระหวา่งกัน 
 1.3 การก าหนดภาระงานด้านการวิจัยให้มีความชัดเจน เพื่อให้คณาจารย์นักวิจัยมีแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 2.  ด้านคุณภาพงานวิจัย ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาหลักในการพัฒนา เนื่องจากแนวการวิจัยยังขาดความแปลกใหม่และประสบ
ปัญหาในการเผยแพร่ รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยจึงต้องอาศัยการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อการให้บริการด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้งานวิจัยมีเอกสารประกอบการศึกษาที่น่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบัน โดยการ
สร้างระบบฐานข้อมูลวิจัยภายในสถาบันการศึกษานั้นๆ การเช่ือโยงระบบฐานข้อมูลวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยกัน
เอง รวมไปถึงการร่วมมือในรูปเครือข่ายในการต่อรองเพื่อจัดหาฐานข้อมูลการวิจัยใช้ร่วมกันในลักษณะกลุ่มสถาบัน 
 2.2 พัฒนาวารสารทางวิชาการของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้มาตรฐาน TCI เป็นอย่างน้อย เพื่อให้นักวิจัยสามารถ
มีหน่วยรองรับในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  
 2.3 การรวมกลุ่มกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยกันเอง หรือร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
การจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการรองรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยและ
อาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในแต่ละแห่ง 
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 2.4 การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย รวมไปถึงการ
ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยระหว่างกัน 
 3. ด้านทุนสนับสนุนการท าวิจัย เนื่องจากว่าอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ มักจะประสบปัญหา
ในการขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ ท าให้ขาด
ผลงานวิจัยสะสม ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการขอทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานหลักของภาครัฐ เช่น วช. สกว. สกอ. เป็นต้น 
ซึ่งมักจะก าหนดคุณสมบัติของนักวิจัยที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นข้อจ ากัดของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการยื่นขอทุน
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานหลักดังกล่าว ทางออกประการหนึ่ง คือ 
 3.1 การรวมกลุ่มกันท าวิจัยกันเอง ระหว่างนักวิจัยที่เคยมีประสบการณ์การขอทุนจากหน่วยงานของรัฐกับ
นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการร่วมมือ
กับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 3.2 การระดมนักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาใกล้เคียงกัน เพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
 3.3 การแลกเปลี่ยนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นทุนวิจัยภายนอก เป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีการ
หนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประสบ และเป็นการแก้ปัญหาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องของทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกได้ 
 4.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรมีการพิจารณาทบทวนเพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยให้แก่
อาจารย์/นักวิจัย โดยการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์/นักวิจัยมีขวัญและก าลังใจที่จะคิดสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดสรรทุนสนับสนุนการท าวิจัยภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเองยังมีข้อจ ากัด หรือในกรณีที่
อาจารย์มีศักยภาพมากพอที่จะรับจ้างท าวิจัยให้กับองค์การระดับชาติหรือนานาชาติ ส่วนใหญ่สถาบันก็จะหักค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 10 ซึ่งส่งผลทางลบต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัย ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้เน้นการ
วิจยักับสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการท าวิจัย เพื่อน าข้อแตกต่างมาพิจารณาพัฒนาศัยกภาพด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่
ไม่เน้นการท าวิจัย  
 2. ควรท าการพัฒนาตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่เหมาะสมในการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยหรือ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ มีปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัย 4 ตัวแปร คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศองค์การ นโยบายด้านการ
วิจัย และความพึงพอใจในงาน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานวิจัย เช่น ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ภาวะผู้น าแบบอื่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคลากร ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดการองค์การ เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัยเชิงสาเหตุที่กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการน าตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัย ไปศึกษาเชิงคุณภาพ
เฉพาะรายกรณี หรือมีการศึกษาโดยมีลักษณะผสมผสานกับระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าตัว
แบบดังกล่าว สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้จริง 
 4. จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอิทธิพลรวมเชิง
บวกจากปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ มากที่สุด ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาวัฒนธรรม
องค์การ โดยมีหน่วยการวิเคราะห์ในระดับองค์การ เพื่อให้ได้แนวทางของวัฒนธรรมการที่เน้นการท าวิจัยที่เหมาะสมกับ
บริบทของสภาพแวดล้อมท่ีท าการศึกษา 
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