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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัย 
เชิ งสาเหตุที่มี อิทธิพลต่อแรงจู งใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 16 
แห่ง จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย การ
วิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์โมเดลปัจจัย
เชิงสาเหตุ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครมี 2 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะสภาพแวดล้อม 
 2.  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 46.55, df = 32, p = 0.12,  
GFI = 0.97, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.018) ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
แรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 81 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to develop model of causal factors 
influencing the motivation toward research work of private university lecturers in Bangkok, 
2) to investigate the correlation of the constructed model with the empirical evidence, 
and 3) to study of causal factors influencing the motivation toward research work of private 
university lecturers in bangkok. The samples consisted of 400 lecturers of 16 private 
university by stratified random sampling. The data were analyzed by descriptive statistic, 
factor analysis, correlation analysis, and causal factors model analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1. The factors direct influencing the motivation toward research work of private 
university lecturers in bangkok has 2 variables: personal characteristics and environmental. 
 2. The causal factors influencing the motivation toward research work of private 
university lecturers in bangkok was fitted with empirical data (2= 46.55, df = 32, p = 
0.12, GFI = 0.97, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.018) and variable in the model could 
cooperatively explanin variance of motivation toward research work at 81.   
 
Keywords 
 Motivation toward research work, Causal Factors model 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่สนับสนุนวิชาการเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาท
ความรู้และวิชาชีพให้แก่มวลชน โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์เป็นแกนหลักในการด าเนินงาน 
ภารกิจดังกล่าว การวิจัยถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงทั้งในด้านนโยบายการบริหารและการด าเนินงาน
อันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจึงได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นภารกิจสร้างความรู้เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์อันเป็น
ทิศทางการวิจัยมาโดยตลอด โดยแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ มุ่งส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการวิจัยที่สมดุลทั้งการวิจัย
ประยุกต์และการวิจัยบริสุทธิ์ ส่งเสริมนักวิจัยและการปฏิรูปการวิจัยระดับชาติ พัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองด้าน
เทคโนโลยี มีกลไกพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสมดุล  มี
ทิศทางชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาประเทศ (Office of the Higher 
Education Commission, 2017) โดยในส่วนของรัฐบาลก็ได้สนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยหลาย
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รูปแบบ ได้แก่ 1) จัดกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีเอกภาพ จัดหาแหล่งเงินสมทบนอก
เหนืองบประมาณแผ่นดินทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเงินสมทบจากภาคเอกชน 2 ) ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาขีด
ความสามารถด้านวิศวกรรมการผลิตและการออกแบบ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
หน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี การวิจัยเชิงนวัตกรรม การออกแบบและการวิศวกรรม 3) เพ่ิมขีด
ความสามารถสถาบันวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัย บริษัท สถาบันเอกชนในการให้บริการ สนับสนุน
เทคโนโลยีให้เข้าถึงวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 4) สร้างอาชีพนักวิจัยให้มีความมั่นคงและเพ่ิมโอกาส
การจ้างงาน และ 5) สนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาท าการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้คล่องตัวมากขึ้น  นอกจากนั้น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ได้คาดหวังว่าอุดมศึกษาในฐานะองค์กรอุดมปัญญาและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ระบบวิจัยของประเทศจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Office of the Higher Education Commission, 2017) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภารกิจด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นภารกิจส าคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องชี้
วัดต่ออนาคตของประเทศอย่างหนึ่ง เพราะการวิจัยก่อให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาความรู้ใหม่ 
 ภารกิจของมหาวิทยาลัยเอกชนก็เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของภาครัฐ คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัย
เอกชนต่างๆ จัดให้มีโครงการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างผลงานทางด้าน
วิชาการ ด้วยการก าหนดนโยบาย การจัดสรร แสวงหาแหล่งทุน สร้างบรรยากาศการวิ จัยใน
มหาวิทยาลัยและก าหนดภาระงานการท าวิจัยให้เหมาะสม แต่ยังปรากฏว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนมีผลงานวิจัยไม่มากนัก จึงเป็นปัญหาที่ผู้บริหารจะต้องหาทางส่งเสริมตลอดจนสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการเพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้อาจารย์เกิดความพึงพอใจในการสร้างผลงานทางด้ าน
การวิจัยให้มากยิ่งขึ้น  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 
จัดท านโยบายในการสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมและ
เอ้ือให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจที่จะท างาน
วิจัยให้มีปริมาณและคุณภาพดียิ่งข้ึนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
 2. โมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 3. ปัจจัยเชิงสาเหตุใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

66 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

      1.1 ผู้วิจัยน าแนวคิดของ Schumacker and Lomax (2004) ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL ไว้อย่างน้อย 400 ตัวอย่าง และ Hair (1995) 
 ซึ่งได้เสนอกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ที่นักสถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุใช้กันมาก คือ 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คนต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร และเพ่ือป้องกันการสูญหายจากอัตรา
การตอบกลับของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจ านวนแบบสอบถามเป็น 420 ฉบับ 

1.2 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งชั้น จ านวน 16 แห่ง และค านวณจ านวนตัวอย่างในแต่ละแห่งตามสัดส่วนของ
อาจารย์ 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผ่านการหาคุณภาพด้วยการตรวจสอบดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Consistency: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และหาค่า
ความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความ
เที่ยงอยู่ระหว่าง 0.824 – 0.844 ซึ่งอยู่ในระดับสูง  
          3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
(Descriptive Statistic) (2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (3) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และ  (4) การ
วิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน   
 อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
66.25 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.75  อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.25  รองลงมา 21 – 
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30 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี และ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.25, 14.00, 12.50 และ 1.00 
ตามล าดับ ระดับการศึกษา ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 75.25 รองลงมาปริญญาตรีและปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 13.75 และ 11.00 ตามล าดับ  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 89.00 
รองลงมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 8.75, 2.00 และ 
0.25 ตามล าดับ มหาวิทยาลัยที่สังกัด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คิดเป็นร้อยละ 11.75 รองลงมา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คิด
เป็นร้อยละ 11.25, 9.25, 8.75, 8.50, 8.25, 8.00, 7.75, 7.00, 4.75, 4.50, 3.75, 2.75, 1.75, 1.00 
และ 1.00 ตามล าดับ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมา  5 – 
10 ปี 11 - 15 ปี  มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป และ 16 - 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26.75, 19.00, 11.50 และ 
6.25 ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ค่าเฉลี่ย (X̅) ของตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 3.22 – 4.29 
การพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมา ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัย ความส าเร็จของงานวิจัย การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน การปกครองบังคับบัญชา การสนับสนุนและนโยบายการบริหาร งบประมาณในการท าวิจัย 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาระงานและบรรยากาศในการท าวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92, 3.89, 3.88, 
3.72, 3.70, 3.56, 3.55, 3.50, 3.32, 3.27, 3.26 และ 3.22 ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.13 – 0.98 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวไม่แตกต่างกันมาก 
เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V) ของตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 15.69 – 22.82  แสดงว่าตัว
แปรมีการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกันมาก เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness: SK) มีค่าอยู่
ระหว่าง -0.86 – 0.76 และความโด่ง (Kurtosis: KU) มีค่าอยู่ระหว่าง -0.20 – 0.49  แสดงว่า ตัวแปร
มีการกระจายของข้อมูลเป็นโค้งปกติสมมาตร 

ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
1. ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบลักษณะส่วนบุคคล (PER) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดลักษณะส่วนบุคคล พบว่า โมเดล  

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์ (Chi-square) 
มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .32 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 นั่นคือ ค่าไค-สแควร์
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัดมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีค่าเท่ากับ 
1.00  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .98 และค่าดัชนีรากท่ีสองของ
ค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .005 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .61 ถึง .76 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว  โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบ 
(RES) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .76 มีความแปรผันร่วมกับลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 58 
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รองลงมาคือ เวลาที่ใช้ในการวิจัย (TIME) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .66 มีความแปรผันร่วมกับ
ลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ 44 และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับ 
การวิจัย (KNOW) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .61 มีความแปรผันร่วมกับลักษณะส่วนบุคคล 
ร้อยละ 37 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดเป็นตัวแปรที่ส าคัญของลักษณะส่วนบุคคล 
 2. ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบลักษณะสภาพแวดล้อม (ENV) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดลักษณะสภาพแวดล้อม  พบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์ (Chi-
square) มีค่าเท่ากับ 9.36 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.15 ที่องศาอิสระเท่ากับ 5 นั่นคือ  ค่าไค-
สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัดมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าดัชนีรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .037 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .53 ถึง .86 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ภาระงาน 
(WORK) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .86 มีความแปรผันร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 
74 รองลงมาการสนับสนุนและนโยบายการบริหาร (GOVE) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .85 มี
ความแปรผันร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 72 การปกครองบังคับบัญชา (SUPP) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .82 มีความแปรผันร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 67 ความสัมพันธ์กับ
เ พ่ือนร่วมงาน (RELA) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .59 มีความแปรผันร่ วมกับลักษณะ
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 35 งบประมาณในการท าวิจัย (BUDG) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .54 มี
ความแปรผันร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 29 และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญน้อย
ที่สุด คือ บรรยากาศในการท าวิจัย (ATMO) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .53 มีความแปรผัน
ร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 28  แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดเป็นตัวแปรที่ส าคัญของ
องค์ประกอบลักษณะสภาพแวดล้อม 

3.  ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดทัศนคติในการปฏิบัติงาน พบว่า 

โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (Chi-
square) มีค่าเท่ากับ .03 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .86 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1  นั่นคือ ค่าไค-
สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัดมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00  
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 และค่าดัชนีรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .000 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .58 ถึง .99 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว  โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ความส าเร็จ
ของงานวิจัย (SUCC) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .99 มีความแปรผันร่วมกับแรงจูงใจในการท า
วิจัย ร้อยละ 98 รองลงมาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (ADVA) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .96 
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มีความแปรผันร่วมกับแรงจูงใจในการท าวิจัย ร้อยละ 92 การพัฒนาตนเอง (DEVE) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .92 มีความแปรผันร่วมกับแรงจูงใจในการท าวิจัย ร้อยละ 85 และตัวแปรที่ มีค่า
น้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือ (RESP) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .58 มีความแปรผันร่วมกับแรงจูงใจในการท าวิจัย ร้อยละ 34 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมด
เป็นตัวแปรที่ส าคัญขององค์ประกอบแรงจูงใจในการท าวิจัย 

จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล พบว่า โมเดลการวัด
องค์ประกอบทั้ง 3 โมเดล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 
ด้านมีคุณภาพด้านความตรงเชิงโครงสร้าง 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจในการท าวิจัย เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 13 ตัวแปร 
โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร 78 คู ่
มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01) ทุกคู่  ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีทิศทางบวก มีค่าพิสัยตั้งแต่ .009 ถึง .923 โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ 
ตัวแปรความส าเร็จของงานวิจัย (SUCC) กับตัวแปรการได้รับการยอมรับนับถือ (RESP) 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 1 และตารางท่ี 1 
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ภาพที่ 1  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์  มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1  ค่าสถิติสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าอิทธิพลของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล         
ต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตัวแปรผล MOT 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE 
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ENV 

0.37** 
(0.05) 
0.39** 
(0.07) 

- 
 
- 

0.37** 
 (0.112) 
0.39** 
(0.07) 

ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์ = 46.55, df = 32, p = 0.12, GFI = 0.97,  AGFI = 0.96, RMSEA = 0.018 
ตัวแปร 
ความเที่ยง 
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หมายเหตุ:  p<.01 , *p < .05  ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา ค่าไค -สแควร์ 
2 = 46.55, df = 32, p = .12, GFI = .97, AGFI = .96 และ RMSEA = .018 จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค่า p มีค่ามากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า GFI และ AGFI มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า RMSEA มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ 
 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรที่มีค่าความ
เที่ยงสูงสุด คือ การพัฒนาตนเอง (DEVE) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 รองลงมาคือ การได้รับการ
ยอมรับนับถือ (RESP) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .74 และตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงน้อยที่สุด คือ เวลาที่ใช้
ในการวิจัย (TIME) และบรรยากาศในการท าวิจัย (ATMO) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .08 
 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) มีค่า
เท่ากับ .81 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการท าวิจัย 
(MOT) ได ้ร้อยละ 81   
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) 
พบว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล (PER) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) 
เท่ากับ .37 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และตัวแปรลักษณะสภาพแวดล้อม (ENV) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) เท่ากับ .39 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
ลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่งผลในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงให้เห็นว่าลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลสามารถวัดได้จากความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
ความรับผิดชอบและเวลาที่ใช้ในการวิจัยซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการท าวิจัยเป็นงานวิชาการที่ส าคัญ
ส าหรับอาจารย์ที่ต้องอาศัยความรู้และเวลาในการวิจัยเป็นส าคัญ ถ้าอาจารย์มีทั้งความรู้ในการวิจัย
และเวลาในการท าวิจัยก็ย่อมจะผลักดันให้อาจารย์เกิดแรงจูงใจในการท าวิจัยมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิด
ความรับผิดชอบต่องานวิจัยด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Hiranwong, 2005) ที่ได้กล่าวว่า 
ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงล าดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ประสบการณ์ในการ
ท าวิจัย เวลาในการวิจัย นิสัยที่เอ้ือต่อการวิจัย ทักษะเชิงวิจัยและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการวิจัย ซึ่งตัว
แปรทั้ง 5 ตัวนี้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลิตภาพการวิจัยสูงสุด เท่ากับ 2.54 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยเจตคติต่อการวิจัยและปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนในการวิจัยด้วยขนาด 0.14 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Chantawanit, 2006) ที่ได้กล่าวว่า การวิจัยที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อผู้วิจัยเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ควรจะรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งจะช่วยควบคุมกระบวนการแสวงหาความจริงให้เป็น
ระบบ มีขั้นตอนเป็นที่ยอมรับนับถือ ต้องรู้ในเชิงทฤษฎีในด้านที่จะท าการวิจัยเพ่ือเป็นกรอบแห่ง
แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัย รวมไปถึงต้องมีความสามารถเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงผู้น าข้อมูล
ที่รวบรวมมาน าเสนอเท่านั้น จะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูล ตีความหมายข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วย 
 ลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่งผลในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าลักษณะสภาพแวดล้อมอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากลักษณะสภาพแวดล้อมสามารถวัดได้จาก
งบประมาณในการท าวิจัย บรรยากาศในการท าวิจัย ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การสนับสนุน
และนโยบายการบริหาร ภาระงานและการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งอาจเป็นเพราะการที่อาจารย์ได้รับ 
การสนับสนุนและมีนโยบายการบริหารที่ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทางด้าน
งบประมาณ หรือการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท าวิจัยให้อาจารย์ รวมทั้งการสนับสนุนให้อาจารย์  มี
การปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันซึ่งงานวิจัยจะส าเร็จได้จะต้องประกอบด้วย กลุ่มบุคคลหรือสมาชิกใน
หน่วยงานนั้น ๆ ที่มาอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยแต่ละคนจะแสดงบทบาทไปตามหน้าที่ 
สถานภาพ หรือต าแหน่งของแต่ละคน ภายใต้แนวปฏิบัติที่กลุ่มยอมรับร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Hiranwong, 2005) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการวิจัยประกอบด้วยตัว
แปรที่เรียงล าดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ทุนวิจัย แหล่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ การร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยและบรรยากาศในการวิจัย มีอิทธิพลทางตรงต่อผลิตภาพการวิจัย เท่ากับ 2.0 และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยเจตคติต่อการวิจัยและปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนในการวิจัยด้วย
ขนาด 0.14 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Tharawatsu, 1997) กล่าวว่า นโยบายการวิจัยถือได้ว่าเป็น
แผนงานที่เป็นแนวทางหรือข้อก าหนดที่วางไว้เพ่ือให้องค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัยได้



 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 
  
 

73 

ปฏิบัติงานด้านการวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์กับฝ่ายบริหารในการที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุน ระดมทรัพยากรและความร่วมมือด้านการวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ มาเกื้อหนุน 
เพ่ือให้เกิดผลิตผลของการวิจัยที่สมบูรณ์ ซึ่งการก าหนดนโยบายอันหมายรวมถึงการก าหนดนโยบาย
ด้านการวิจัยด้วยนั้นจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางของการ
ก าหนดเป็นนโยบายและการบริหารงานมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ได้ก าหนดไว้ โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารที่ส าคัญ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการจัดการ 
ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ในวงการบริหารยอมรับว่า เงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานวิจัยก็เช่นเดียวกันเงินทุนอุดหนุนการท าวิจัยนับได้ว่ามี
ความส าคัญต่อการท าวิจัยให้ประสบผลส าเร็จ อันเนื่องมาจากการด าเนินการวิจัยเรื่องหนึ่ง  ๆ ย่อม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น เงินจึงเป็นปัจจัยส าคัญมากในการจูงใจให้อาจารย์ท างานวิจัย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Panit, 1997) กล่าวไว้ว่า ประเทศต้องเร่งสร้างนักวิจัย โดยอาศัยฐานของนักวิจัยที่มี
อยู่แล้วเพ่ือสร้างเป็น “นักวิจัยอาชีพ” จะท าได้นั้นต้องมีแรงจูงใจที่มากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความมั่นใจว่าจะมีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ การมีทุนวิจัยปริ มาณที่มาก
พอจะช่วยท าให้เกิดโครงการวิจัยจนได้ผลลัพธ์เป็นผลงานวิจัยแล้วยังมีผลให้เกิดการสร้างนักวิจัยให้มี
จ านวนมากขึ้นด้วยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (ChiangRang, 2003) ได้กล่าวว่า การสนับสนุน
จากหน่วยงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ครูมีแรงจูงใจและมีความพร้อมที่จะท าวิจัยให้ส าเร็จได้ ดังนั้น 
การสนับสนุนจากหน่วยงานจึงน่าจะส่งผลต่อปริมาณผลงานวิจัยของครูด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Hiranwong, 2005) กล่าวว่า บรรยากาศการท าวิจัยเป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัยเชื่อว่ามี
ความสัมพันธ์กับผลิตภาพการวิจัยตลอดจนมีส่วนสนับสนุนเพื่อเพ่ิมผลผลิตการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลดีต่อลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ 
เช่น จัดอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้อาจารย์
ด าเนินงานวิจัยอย่างเต็มท่ี มีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับการท าวิจัย เป็นต้น 

1.2 หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้สภาพแวดล้อมในการท างานเป็น
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานวิจัย เช่น จัดหาแหล่งทุนในการท าวิจัย สร้างบรรยากาศในการท า
วิจัย ก าหนดนโยบายการบริหาร แผนงานด้านการท าวิจัยที่ชัดเจน เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการน าเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้  โดยศึกษาในเชิงลึกซึ่งจะ
เป็นได้ทั้งในลักษณะของการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อให้ได้ตัวแปรที่มีความเหมาะสมมาก
ขึ้นหรืออาจศึกษาเป็นกรณีศึกษาในกรณีที่ต้องการเจาะลึกในบริบทเฉพาะหลังจากศึกษาภาพรวมแล้ว 

2.2 ควรมีการน าโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับประชากรกลุ่มอื่น ๆ เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล 
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