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การวิจัยเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ในระยะเวลาหลายสิบป 

ท่ีผานมาไดมีการลงทุนดานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยไปเปนจํานวนมาก แตยังไมเคยมี

การศึกษาถึงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน การศึกษาสัมฤทธิผลดานการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยไทยใน

ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาระดับของสัมฤทธิผลดานการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยไทย 

(2) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอสัมฤทธิผลดานการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยไทย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยอาจารยประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในคณะ

บริหารธุรกิจหรือการจัดการของมหาวิทยาลัย 5 แหง ซ่ึงเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย 5 กลุมจํานวน

ท้ังหมด 185 คน ประกอบดวยกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุม

มหาวิทยาลัยเอกชน กลุมมหาวิทยาลัยรัฐ และกลุมมหาวิทยาลัยในกํากับ ไดจากการสุมแบบแบงชั้น 

เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราประมาณคามีความเชื่อม่ันมากกวาระดับ .95 สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และวิเคราะหถดถอย

พหุคูณแบบข้ันตอน   ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา (1) อาจารยมหาวิทยาลัยไทยท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนใน

คณะบริหารธุรกิจหรือการจัดการมีสัมฤทธิผลดานการวิจัยท่ีระดับนอยท่ีสุด หรือ ไมประสบ

ความสําเร็จในการนํานโยบายดานการวิจัยไปปฏิบัติ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมมหาวิทยาลัย

พบวา มีสัมฤทธิผลดานการวิจัยของอาจารยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงทุก

กลุมมีสัมฤทธิผลดานการวิจัยท่ีระดับนอยถึงนอยท่ีสุดตามลําดับดังนี้ กลุมมหาวิทยาลัยรัฐ กลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน กลุมมหาวิทยาลัยในกํากับและกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล (2) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา ปจจัยดานการ

สนับสนุนจากสภาพแวดลอมภายนอก อุดมการณของการเปนอาจารยมหาวิทยาลัย การพัฒนา

ความสามารถดานการวิจัยของอาจารย สิ่งจูงใจ ภาวะผูนําของผูบริหาร และดานการสื่อสาร มี

ความสัมพันธทางตรงตอสัมฤทธิผลดานการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และ (3) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสัมฤทธิผลดานการวิจัยของ

อาจารยไทยประกอบดวย ปจจัยดานการสนับสนุนจากสภาพแวดลอมภายนอก ดานอุดมการณของ

การเปนอาจารยมหาวิทยาลัยและดานการสื่อสารตามลําดับ ซ่ึงสามารถพยากรณการสงผลตอ
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สัมฤทธิผลดานการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยไดรอยละ 46.2 โดยผลการศึกษาสอดคลองกับตัว

แบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติของวรเดช จันทรศร: ตัวแบบเชิงบูรณาการ 
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Academic research is an important means of developing the country and for 

many years, efforts have been made to encourage and support research in Thailand. 

However, there has yet to be a real attempt to evaluate these research 

achievements. This thesis was thus motivated by the desire to (1) examine the 

research achievements of Thai university lecturers and (2) to investigate the factors 

affecting the research achievements of Thai university lecturers. 
The research participants comprised 185 Thai university lecturers from the 

faculty of Business Administration and the faculty of Management Sciences in five 

groups of Thai universities namely Rajabhat universities, Rajamangala Universities of 

Technology, private universities, public universities and autonomous universities. The 

participants were chosen by stratified random sampling. The research tool was a 

questionnaire with a coefficient of reliability of .95 The statistics used in this study 

were mean, Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple digression 

analysis. 
The findings showed that (1) the research subjects displayed a low level of 

research achievement and were unable to put research policy into practice. When 

comparing between the five university groups, it was found that there was a 

statistical difference in research achievement of .01 Research achievements were 

ranked from low to the lowest, with public universities at a low level of research 

achievement followed by Rajabhat universities, private universities, autonomous 

universities and Rajamangala Universities of Technology respectively. Analysis by 

Pearson’s correlation coefficient found that the following factors have a direct 

impact on lecturers’ research achievement with a statistical significance of .01: 

external support, ideology of university lecturers, attempts to develop lecturers’ 
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research ability, motivation, executive leadership, and communication. Data from 

stepwise multiple regression analysis showed that external support, ideology of 

university lecturers and communication can predict 46.2 percent of the research 

achievements of Thai university lecturers. The research findings were in line with the 

policy implementation models proposed by Voradej Chandarasorn: Integrative 

model. 
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